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1. Εισαγωγή 
ITD, Elissaveta Gourova 

Η εστίαση της πολιτικής στην οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου (ΕΟΧ) απαιτεί 
ριζικό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Όπως τονίζεται σε έναν οδηγό πολιτικής, οι 
εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ριες σχολείων βρίσκονται στο επίκεντρο της μετατροπής του 
σχολείου σε οργανισμούς μάθησης, καθώς είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των μαθητών/ριών και 
οποιαδήποτε αλλαγή στη σχολική εκπαίδευση είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί χωρίς τη 
συμμετοχή και την ικανότητά τους να δράσουν. Επιπλέον, η ικανότητα και ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών/ριών των σχολείων είναι ουσιαστικής σημασίας, ώστε τα σχολεία 
να παρέχουν ένα σαφές στρατηγικό όραμα και ηγεσία που θα καθοδηγεί και θα υποστηρίζει πλήρως 
τη διδασκαλία και τη μάθηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). 

Η εμφανής έλλειψη ετοιμότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(2020) να διαμορφώσει το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027. Για την 
αντιμετώπιση τόσο της σκόπιμης χρήσης των τεχνολογιών όσο και της ανάπτυξης των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, το σχέδιο δράσης τόνισε την ανάγκη για «πολιτικές και δράσεις σε 
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, της στρατηγικής και της ηγεσίας, των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, του περιεχομένου, των 
προγραμμάτων σπουδών, της αξιολόγησης και των εθνικών νομικών πλαισίων». Σύμφωνα με το 
δίκτυο Ευριδίκη, απαιτείται μία συστημική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του χάσματος 
δεξιοτήτων στις ψηφιακές δεξιότητες στα εκπαιδευτικά συστήματα (2019). Ενώ η ψηφιακή 
εκπαίδευση είναι μια αναπόφευκτη πτυχή στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό κεφάλαιο, υπάρχουν 
πολλά κενά και ξεκινούν από το σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί 
δεν είναι καλά εξοπλισμένοι. Μια έκθεση σχετικά με την ηγεσία του σχολείου (Grainger Clemson et 
al. 2020), τόνισε σαφώς τη σημασία ύπαρξης ηγετικών προσωπικοτήτων στο σχολείο για τη χάραξη 
στρατηγικών με στόχο τη βελτίωσή του.  

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι πως η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής και 
πάνω από το 90% του μαθητικού πληθυσμού έχει παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία εν 
μέρει ή πλήρως από το σπίτι. Αρκετές μελέτες που εξετάζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην 
επιτάχυνση των αλλαγών στα σχολεία, τονίζουν τον ρόλο των σχολικών ηγετικών ομάδων στη 
διαχείριση των αλλαγών, στην καθιέρωση στρατηγικών και στον σχεδιασμό για βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ψηφιακό μετασχηματισμό. Μία επιτακτική ανάγκη προέκυψε: να μεταρρυθμιστούν 
τα ευρωπαϊκά σχολεία μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων των σχολικών ηγετικών ομάδων 
να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τις ψηφιακές στρατηγικές στα σχολεία τους, και ταυτοχρόνως 
μέσα από την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών για την ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων, η κοινοπραξία 
του έργου DigiLEAD αποτελείται από εταίρους από 5 κράτη μέλη της ΕΕ:  

• Συντονιστής έργου: Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης - ITD (Βουλγαρία)  
• Κέντρο για την Προαγωγή της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία - 

CARDET (Κύπρος)  
• Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού - ΚΜΟΠ (Ελλάδα)  
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• Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής – 
RDPSEA (Ελλάδα)  

• Δήμος Λουσάδας (Πορτογαλία)  
• Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - UNIC (Κύπρος)  
• Ένωση Διευθυντών Ευρωπαϊκών Σχολείων - ESHA (Ολλανδία)  

Το έργο DigiLEAD επικεντρώνεται στην υποστήριξη σχολείων και ηγετικών ομάδων, ώστε να 
δημιουργήσουν και να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης στα σχολεία τους. Η 
κοινοπραξία του DigiLEAD σε συνεργασία με τα σχολεία, που συμμετέχουν στο έργο ως 
συνεργαζόμενοι εταίροι σχεδίασε τα πιο κάτω πρακτικά αποτελέσματα: 

• ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη σχολική 
ηγεσία, 

• εκπαιδευτικό πρόγραμμα για διευθυντές σχολείων σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών 
ψηφιακού μετασχηματισμού, 

• διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα με εφαρμογή για κινητά, 
• συγκέντρωση περιπτωσιολογικών μελετών και συστάσεων πολιτικής.  

Προκειμένου να ανταποκριθεί στον γενικό στόχο της και να παράγει τα αποτελέσματα που έχει 
προγραμματίσει, η ομάδα DigiLEAD σχημάτισε εθνικές στρατηγικές επιτροπές, που περιλαμβάνουν 
ερευνητές/ριες, εκπαιδευτικούς, διευθυντές/ριες σχολείων και εκπροσώπους των εθνικών ή 
περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες, προκειμένου 
να διερευνηθεί το επίπεδο της τρέχουσας τεχνολογίας, που είναι διαθέσιμη στις χώρες εταίρους και 
να διασφαλιστεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού: 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια έρευνα τεκμηρίωσης με στόχο να καθιερωθεί το θεωρητικό πλαίσιο 
για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης, να γίνει απολογισμός των βέλτιστων 
διαθέσιμων πρακτικών και των εθνικών σχολικών στρατηγικών, και να προσδιοριστούν οι τρέχουσες 
τεχνολογικές ικανότητες της εκάστοτε χώρας και οι ειδικές ανάγκες των ομάδων στόχων 
(διευθυντές/ριες σχολείων, εκπαιδευτικοί, προσωπικό σχολείων) για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία τους. Όλοι οι εταίροι ακολούθησαν την 
ίδια μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένης της δομής της αναφοράς και των κατευθυντήριων αρχών 
για την ηλεκτρονική αναζήτηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομοιότητα και η υψηλή ποιότητα των 
εθνικών αναφορών. 

Ένα δεύτερο βήμα ήταν η προετοιμασία μίας λίστας ελέγχου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
προσαρμοσμένης από το εργαλείο SELFIE, που παρήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019) και το 
εργαλείο TET-SAT, που προετοιμάστηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου MENTEP του (έργο MENTEP, 
2017). Αυτή η λίστα ελέγχου θα βοηθήσει τους/τις διευθυντές/ριες των σχολείων στη συλλογή 
ποσοτικών δεδομένων και θα επιτρέπει αρχικά τον εντοπισμό κενών, θα αντικατοπτρίζει την 
τρέχουσα ψηφιακή ετοιμότητα του σχολείου τους και στη συνέχεια θα αξιολογεί την πρόοδο στη 
διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, όλοι οι εταίροι διοργάνωσαν στις χώρες τους συναντήσεις 
με ομάδες-στόχους, που περιλάμβαναν εμπειρογνώμονες και διευθυντές/ριες σχολείων. Στόχος της 
συνάντησης της ομάδας στόχου ήταν να συζητηθούν και να επικυρωθούν από εθνικούς 
εμπειρογνώμονες τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηρίωσης, αλλά και να προσδιοριστούν οι 
εθνικές καλές πρακτικές, που θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή εργαλειοθήκη. Οι συναντήσεις με 
τις ομάδες στόχους διοργανώθηκαν κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2022.  
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Όλες αυτές οι δραστηριότητες παρείχαν μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη αυτής της 
Εργαλειοθήκης Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού - η οποία αντιπροσωπεύει έναν πρακτικό 
οδηγό υποστήριξης των σχολικών ηγετών για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού σχεδίου δράσης και 
στρατηγικής για το σχολείο τους. Η εργαλειοθήκη έχει αναπτυχθεί στα αγγλικά και είναι διαθέσιμη 
στις γλώσσες των εταίρων: βουλγαρικά, ελληνικά, ολλανδικά και πορτογαλικά.  

Κατά την προετοιμασία της εργαλειοθήκης, όλοι οι εταίροι ακολούθησαν την ίδια δομή στα 
κεφάλαια. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ξεχωριστών ενοτήτων που θα παρέχουν πρακτικές υποδείξεις 
στους χρήστες. Ανάλογα με τις ανάγκες των διευθυντών/ριών του σχολείου, μπορούν να επιλέξουν 
τις σχετικές ενότητες και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα, καθώς και να 
ακολουθήσουν τις πρακτικές οδηγίες για την ανάλυση της τρέχουσας τεχνολογίας και τον 
προγραμματισμό συγκεκριμένων ενεργειών για το σχολείο τους.  

• Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις που σχετίζονται με το 
συγκεκριμένο θέμα, ο ρόλος του στη συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του 
σχολείου, και η πιθανή δομή και θέση του.  

• Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στις μεθοδολογίες και τα εργαλεία, που υποστηρίζουν 
τη συγκεκριμένη ανάλυση που πρέπει να γίνει στον κάθε τομέα, ξεκινώντας με τη συλλογή 
ποσοτικών δεδομένων με βάση τις ερωτήσεις των συστημάτων SELFIE και TET-SAT, και 
συνεχίζοντας με τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσα από τη χρήση άλλων μεθόδων.  

• Ακολουθώντας αυτή τη λογική, στο τρίτο κεφάλαιο παρέχονται ορισμένες πρακτικές 
προτάσεις σχετικά με σχέδια δράσης που πρέπει να σχεδιαστούν, προτείνονται και 
διαφορετικές συνιστώσες του σχεδίου δράσης, ενώ προσδιορίζονται ορισμένοι περιορισμοί, 
εμπόδια και βασικοί κινητήριοι παράγοντες.  

• Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ορθών πρακτικών, που έχουν 
εφαρμοσθεί σε άλλες χώρες ή σε εθνικό επίπεδο (αν υπάρχουν).  

Τα θέματα των κεφαλαίων επιλέχθηκαν με βάση τις συγκεκριμένες διαδικασίες, που ακολουθούνται 
στα σχολεία και την ανάγκη υποστήριξής τους κατά τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού: 

• Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός σχολικού οράματος και στον 
καθορισμό στρατηγικών στόχων. Ένα εμπεριστατωμένο σχολικό όραμα και στόχοι έχουν 
μεγάλη σημασία για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Ως εκ τούτου, οι διευθυντές/ριες των σχολείων πρέπει να έχουν ένα 
όραμα για το σχολείο τους, μαζί με τον σωστό συνδυασμό ικανοτήτων και επάρκειας ώστε 
να καθοδηγούν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα - εκπαιδευτικούς, μαθητές/ριες, οικογένειες 
και διοίκηση - προς μια κοινή κατεύθυνση και ανάπτυξη. Το κεφάλαιο βοηθά τους 
επικεφαλής να κατανοήσουν: Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σημαντικός για το 
σχολικό όραμα; Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι /βασικοί πυλώνες που πρέπει να ακολουθούνται; 
Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί (βασικοί παράγοντες επιτυχίας/ δράσεις για την 
επίτευξη του οράματος και των στόχων); Οι μεθοδολογίες που προτείνονται σε αυτό το 
κεφάλαιο και οι υποδείξεις για την κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου δράσης παρέχουν μια 
βάση για τα επόμενα κεφάλαια που επικεντρώνονται στις συγκεκριμένες διαδικασίες στα 
σχολεία.  

• Η διεξαγωγή ανάλυσης SWOT για το σχολείο είναι το θέμα που αναλύεται στο δεύτερο 
κεφάλαιο. Η ενότητα παρουσιάζει αυτό το ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την 
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ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των οργανισμών, και παρέχει 
συγκεκριμένες προτάσεις για ανάλυση στα σχολεία. Ενώ η χρήση της λίστας ελέγχου, 
προσαρμοσμένη από τα εργαλεία SELFIE και TET-SAT, μπορεί να παρέχει στους υπεύθυνους 
των σχολείων όλα τα θέματα που πρέπει να αναλυθούν, το κεφάλαιο προσθέτει κάποια 
συγκεκριμένα ερωτήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των 
αδυναμιών του σχολείου, καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές στο περιβάλλον του. 

• Η ευθυγράμμιση με το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην ανάγκη 
να συγκεντρωθούν όλες οι συνιστώσες του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ευθυγράμμιση του προγράμματος 
σπουδών αποτελεί σημαντικό τμήμα της τελικής σχολικής στρατηγικής, καθώς διασφαλίζει 
ότι το μαθησιακό περιεχόμενο, οι μαθησιακοί στόχοι, τα προγράμματα σπουδών, οι στόχοι 
επίτευξης, οι κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης ή το αναλυτικό πρόγραμμα 
ευθυγραμμίζονται με τις δυνατότητες της ψηφιακής εκπαίδευσης. Το κεφάλαιο παρέχει 
προτάσεις για τον τρόπο ευθυγράμμισης των διαδικτυακών και δια ζώσης προγραμμάτων 
σπουδών και παρουσιάζει ψηφιακά εργαλεία που είναι ελκυστικά, διαδραστικά και 
ευέλικτα.  

• Η αξιολόγηση (το θέμα του επόμενου κεφαλαίου) παίζει έναν κρίσιμο ρόλο για τον τρόπο με 
τον οποίο μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι, το επίπεδο της προθυμίας τους, και πώς διδάσκουν 
οι εκπαιδευτικοί. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει λεπτομέρειες που αφορούν στις διαθέσιμες 
πρακτικές, τις ανάγκες και τα κενά, τις πιθανές ιδέες και τους πόρους για βελτίωση. Η ομάδα 
ηγεσίας του σχολείου μπορεί να επωφεληθεί από τις προτάσεις για τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τις πρακτικές αξιολόγησης του σχολείου, και σε αυτήν τη βάση μπορεί να θέσει 
SMART στόχους για την προώθηση περισσότερο τεχνολογικά οριοθετημένων στρατηγικών 
αξιολόγησης στα σχολεία τους. 

• Το κεφάλαιο που εστιάζει στις καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης είναι 
ουσιώδες για τη συνολική μετατροπή της εκπαίδευσης σε μια πιο αποτελεσματική, 
εξατομικευμένη και προσανατολισμένη προς τους/τις μαθητές/ριες διδασκαλία και μάθηση 
με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις (ορθές 
πρακτικές) που βοηθούν τους/τις μαθητές/ριες να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου 
μαθησιακές εμπειρίες και επιτρέπουν τη δημιουργία σύνθετων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, 
όπως κριτική σκέψη, συνεργασία, δημιουργικότητα και καινοτόμο σκέψη.  

• Ενώ τα προηγούμενα κεφάλαια επικεντρώνονται περισσότερο στις κύριες σχολικές 
διαδικασίες που σχετίζονται με τη μάθηση, την αξιολόγηση και τη διδασκαλία, το επόμενο 
κεφάλαιο «Ανάγκες Υποδομής και Προσαρμογές» είναι προσανατολισμένο στους υλικούς 
πόρους, που επιτρέπουν την επίτευξη ψηφιακού μετασχηματισμού. Η διαθεσιμότητα 
επαρκούς και αξιόπιστης υποδομής και εκσυγχρονισμένου εξοπλισμού αποτελεί 
προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση. Έτσι, το κεφάλαιο εξετάζει 
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός και να 
υποστηριχθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων, των διαχειριστών, κλπ., 
ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα για όλους και μια ελκυστική μαθησιακή εμπειρία. 

• Ο σχολικός σχεδιασμός στοχεύει στην προώθηση της αλλαγής και της καινοτομίας για τη 
βελτίωση και την ανάπτυξη και πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής του σχεδίου 
ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων SMART. Τα 
θέματα αυτά συζητούνται στο κεφάλαιο «Χρονοδιαγράμματα, Προγραμματισμός και 
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Συνεχής Παρακολούθηση». Δίδονται συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο δημιουργίας 
μιας δομής ανάλυσης εργασίας όπως και για τον καθορισμό κατάλληλων Κύριων Δεικτών 
Απόδοσης (ΒΔΑ) για τον υπολογισμό της προόδου κάθε εργασίας ή δραστηριότητας.  

• Το κεφάλαιο «Συνεχής Αξιολόγηση και Υποστήριξη» παρέχει πρακτικές προτάσεις σε 
διευθυντές/ριες των σχολείων για το πώς να κατανοήσουν αν ένα σχέδιο προχωρεί εντός του 
προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους, 
διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις υλοποιούνται όπως έχει προγραμματιστεί. Παρέχονται 
αρκετά πρότυπα και παραδείγματα για την αξιολόγηση συγκεκριμένων δράσεων του 
ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία.  

Τα επόμενα τρία κεφάλαια αφιερώνονται στην παροχή ειδικής υποστήριξης στους 
ενδιαφερόμενους φορείς, που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

• Το κεφάλαιο «Υποστήριξη Εκπαιδευτικών» τονίζει ότι η ενδυνάμωση των δασκάλων είναι 
ζωτικής σημασίας για μια επιτυχή και ποιοτική ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς οι 
δάσκαλοι ενεργούν ως αρχιτέκτονες των διαδικασιών διδασκαλίας-μάθησης. Το κεφάλαιο 
δείχνει πώς το Πλαίσιο DigCompEdu μπορεί να βοηθήσει τους σχολικούς επικεφαλής να 
δημιουργήσουν τους σχετικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς, αξιολογώντας τις ψηφιακές 
δεξιότητες των εκπαιδευτικών και εντοπίζοντας τις ανάγκες κατάρτισής τους. Παρουσιάζει 
επίσης το μοντέλο TPACK για αποτελεσματική διδασκαλία με την τεχνολογία, και τονίζει ότι 
μόνο οι καθηγητές που μπορούν να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά ένα τριπλό είδος 
γνώσης (πειθαρχική, παιδαγωγική και τεχνολογική) κρίνονται ικανοί. 

• Κατά την εξέταση του κεφαλαίου «Υποστήριξη Μαθητών και Γονέων», η προσέγγιση 
DigiLEAD βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τρία ερευνητικά έργα μεγάλης κλίμακας που 
πραγματοποιήθηκαν το 2020-2021 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ίδρυμα Brookings και 
το Parents International αντίστοιχα. Προκειμένου να καταδειχθεί επαρκώς ο ρόλος των 
μαθητών/ριών και της συμμετοχής των γονέων στον ψηφιακό μετασχηματισμό ενός 
σχολείου, το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει ένα μοντέλο που αντιμετωπίζει τρία βασικά 
ερωτήματα: Γιατί οι οικογένειες συμμετέχουν (ή δεν συμμετέχουν); Τι κάνουν οι οικογένειες 
όταν εμπλέκονται στη διαδικασία; Πώς η συμμετοχή της οικογένειας κάνει θετική διαφορά 
στα αποτελέσματα των μαθητών/ριών; Ποικίλες καλές πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν 
τους υπεύθυνους των σχολείων να βρουν την καλύτερη προσέγγιση για την υποστήριξη των 
μαθητών/ριών και των γονέων. 

• Το κεφάλαιο «Απόρρητο, Υγεία και Ευημερία για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές» 
παρουσιάζει αρχικά την έννοια της ψηφιακής ευημερίας - πώς το Διαδίκτυο και η τεχνολογία 
μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε, και την ανάγκη να αναγνωρίσουμε την επίδραση του 
ψηφιακού κόσμου στα συναισθήματα, την ψυχική και σωματική υγεία και ευημερία. Φέρνει 
στο επίκεντρο την ευημερία ως έναν από τους κύριους πυλώνες της εκπαίδευσης για την 
ψηφιακή ιθαγένεια σύμφωνα με ένα πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι αναγνώστες 
μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία της ψηφιακής ευημερίας για την ικανότητά μας να 
υλοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας, να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές πιέσεις 
του περιβάλλοντός μας, να δουλέψουμε και να επικοινωνήσουμε παραγωγικά και γόνιμα, να 
συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην κοινότητά μας. Παρουσιάζονται αρκετές καλές πρακτικές 
που μπορούν να βοηθήσουν τους σχολικούς επικεφαλής να βρουν την προσέγγιση που 
ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς για τη διασφάλιση και υποστήριξη της ευημερίας κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. 
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2. Δημιουργία Σχολικού Οράματος και Στόχοι  
       CARDET & UNIC, Μιχαέλα Πρωτόπαπα & Χριστιάνα Καρουσίου  

2.1. Εισαγωγή 

2.1.1. Κύριες προκλήσεις 

Οι σχολικοί ηγέτες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαδικασία της οργανωτικής προσαρμογής των 
σχολείων τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών 
στην τάξη. Επιβάλλεται ένα συμπαγές σχολικό όραμα με συγκεκριμένους στόχους, που θα βοηθήσει 
τη σχολική ηγεσία να εκπληρώσει αυτό τον ρόλο. Η έλλειψη ετοιμότητας για ανταπόκριση στην 
απρόσμενη ανάγκη για εξ αποστάσεως διδασκαλία (Κafas & Pashiardis, 2020), καθώς και οι 
αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις των σχολείων για την προετοιμασία των μελλοντικών 
πολιτών, απαιτούν ένα σαφές σχολικό όραμα, που να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της 
ψηφιακής διαδικασίας μετασχηματισμού (Hai et al., 2021; Kin & Kareem, 2019).  

Σημειώνεται ότι ακόμη και αν οι διευθυντές είναι πρόθυμοι να εργαστούν σύμφωνα με ένα σαφές 
όραμα ψηφιακού μετασχηματισμού, η έλλειψη επίγνωσης, αυτοπεποίθησης και σχετικών 
δεξιοτήτων, η περιορισμένη υποστήριξη και επιμόρφωση των ίδιων, αλλά κυρίως του σχολικού 
προσωπικού τους (ιδιαίτερα των παλαιότερων εκπαιδευτικών), οι ανεπαρκείς υποδομές και 
εξοπλισμοί και η περιορισμένη χρηματοδότηση δεν επιτρέπουν τον σωστό σχεδιασμό και την 
εφαρμογή του (Karakose, Polat & Papadakis, 2021). Όπως υποστηρίζουν οι Nisiforou et al., (2021), τα 
περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ στερούνται στρατηγικού σχεδιασμού με 
συγκεκριμένους στόχους, κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία και κριτήρια αξιολόγησης. Απαιτείται 
η υιοθέτηση μίας συστημικής προσέγγισης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
σχεδίου δράσης, βάσει κατάλληλου νομικού πλαισίου.  

Η έρευνα γραφείου και πεδίου, που διεξήχθηκε για τους σκοπούς του έργου DigiLEAD αναδεικνύει 
τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη ενός σχετικού σχολικού οράματος και στόχων. Οι περισσότεροι 
διευθυντές/ριες στερούνται της κατάλληλης νοοτροπίας για την ψηφιακή μεταμόρφωση και 
προορατικότητα (Hai et al., 2021) και δεν έχουν καταφέρει, τουλάχιστον πριν την πανδημία, να 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία της στην εκπαίδευση. Μια άλλη πρόκληση είναι η συγκεντρωτική 
δομή ορισμένων εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ, η οποία περιορίζει την αυτονομία και την 
ευελιξία των διευθυντών να οικοδομήσουν ένα συμπαγές όραμα και να λάβουν αποφάσεις για τη 
στρατηγική των σχολείων τους. Σε τέτοια εκπαιδευτικά συστήματα, ο βασικός ρόλος των διευθυντών 
των σχολείων είναι διοικητικός και τεχνοκρατικός, περιορισμένος στην διαχείριση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα είναι οι μοναδικοί φορείς λήψης αποφάσεων στο σχολείο (ΟΟΣΑ, 
2018, Louis & Ioannou, 2016). Ακόμη και σε σχολεία που φαίνεται να έχουν υψηλότερο επίπεδο 
αυτονομίας και οι διευθυντές μπορούν να λάβουν αποφάσεις και να οργανώνουν σχέδια δράσης, 
δεν είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, 
κυρίως λόγω έλλειψης συνοχής.  
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2.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου 

Αν το σχολείο σας ήταν αυτοκίνητο, τότε το όραμα του σχολείου θα ήταν το σύστημα GPS. Ένα 
σχολικό όραμα είναι εκείνο που ο  διευθυντής ελπίζει να δει στο σχολείο του/της στο μέλλον. Ένα 
συμπαγές σχολικό όραμα και συγκεκριμένοι στόχοι έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία μιας 
επιτυχημένης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως τονίστηκε από την Ομάδα 
Παγκόσμιας Τράπεζας (2020), οι διευθυντές/ριες των σχολείων πρέπει να έχουν ένα όραμα για το 
σχολείο τους και τον σωστό συνδυασμό ικανοτήτων και επάρκειας, ώστε να καθοδηγούν ολόκληρη 
τη σχολική κοινότητα -εκπαιδευτικούς, μαθητές/ριες, οικογένειες και διοίκηση- προς μια κοινή 
κατεύθυνση και ανάπτυξη.  

Αν οι διευθυντές/ριες των σχολείων έχουν ένα σαφές όραμα με αφετηρία και τερματισμό για την 
αλλαγή και βελτίωση, που απαιτείται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολείου τους, θα 
υποστηρίζουν, θα παρακολουθούν και θα κινητοποιούν το προσωπικό τους προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ακολουθώντας τα σχετικά βήματα και λαμβάνοντες τις σωστές αποφάσεις (Louis & 
Ioannou, 2016; Konstantinides-Vladimirou, 2020). Το όλο και πιο διευρυνόμενο φάσμα των 
δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι διευθυντές/ριες σχολείων (εκπαίδευση, σχολική 
κουλτούρα, διακυβέρνηση, στρατηγική ανάπτυξη, μικροπολιτική, ανθρώπινοι πόροι και εξωτερική 
ανάπτυξη) θα κινηθεί συλλογικά προς τον στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα σχολεία που είχαν σαφές όραμα ψηφιακής στρατηγικής για 
τη χρήση της τεχνολογίας ήταν αυτά που ανταποκρίθηκαν καλύτερα κατά την έκτακτη ανάγκη της 
ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης, που επιβλήθηκε από την πανδημία Covid-19 (Mohan et al., 
2020).   

2.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Το σχολικό όραμα και οι στόχοι θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της τελικής 
στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρέπει να είναι το πρώτο μέρος, καθώς αποτελεί τη βάση 
όλων των άλλων τομέων της στρατηγικής.  

Το σχολικό όραμα θα πρέπει να παρουσιάζεται ευδιάκριτα, να είναι σαφές, να έχει έκταση μία ή δύο 
προτάσεις και να ακολουθείται από συγκεκριμένους στόχους. Μολονότι ο καθορισμός στόχων 
μπορεί να φαίνεται εύκολη διαδικασία, οι στόχοι πρέπει να είναι σαφείς, να περιορίζονται σε 3 ή 4 
και να υποστηρίζονται από συγκεκριμένες δράσεις/βήματα (το σχέδιο δράσης). Με βάση τους 
Brown, Leonard, και Arthur-Kelly, (2016), Locke και Latham (2020) και Doran (1981), οι στόχοι θα 
πρέπει να είναι SMARTer. Αυτό σημαίνει: 

• Specific / Συγκεκριμένοι (καθορίστε τον στόχο με λεπτομέρειες. Να είστε όσο το δυνατόν πιο 
συγκεκριμένοι) 

• Measurable / Μετρήσιμοι (αποφασίστε πώς θα μετρήσετε την επιτυχία) 
• Attainable / Εφικτοί (καθορίστε απαιτητικούς στόχους, αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστικούς και 

εφικτούς) 
• Relevant / Σχετικοί (βεβαιωθείτε ότι ο στόχος είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα) 
• Time – Bound / Χρονικά προσδιορισμένοι (ορίστε σαφείς προθεσμίες) 

Μόλις τεθούν οι στόχοι, είναι επιτακτική ανάγκη να παρακολουθούνται. Η πρόοδος και τα 
αποτελέσματα πρέπει να: 
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• Αξιολογούνται (Evaluated) 
• Αναθεωρούνται (επανευθυγράμμιση στόχων – Reviewed) 

Στη διαδικασία καθορισμού SMARTer στόχων, ορισμένοι βασικοί δείκτες απόδοσης (ΒΔΑ) θα ήταν 
επίσης χρήσιμοι, για να υποδηλώσουν συγκεκριμένους αριθμούς ή ποσοστά που θα πρέπει να 
επιτευχθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.   

Για παράδειγμα, ένας από τους στόχους του σχολείου θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω κατάρτιση 
του διδακτικού προσωπικού, ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διαδικασία μάθησης. Ο στόχος αυτός είναι σχετικά γενικός, μη μετρήσιμος, 
ασαφής και μη χρονικά προσδιορισμένος. Ένας SMARTer στόχος θα μπορούσε να είναι:  

Κύριος στόχος: Περαιτέρω εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 
στη διαδικασία μάθησης.  

Δράσεις (Σχέδιο δράσης): 

• Ένας/μία εκπαιδευτικός ανά αντικείμενο σπουδών πρέπει να παρακολουθήσει 
τουλάχιστον 2 σεμινάρια/μαθήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες 
(συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος). 

• Έως το τέλος του σχολικού έτους (2022-2023) (Χρονικός προσδιορισμός)· 
• Και να μοιραστεί τη γνώση του/της με συναδέλφους, που διδάσκουν το ίδιο θέμα (Σχετικός). 
• Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να εφαρμοστούν σε τουλάχιστον 1 σχέδιο 

μαθήματος ανά εκπαιδευτικό, που θα αξιολογείται από την ηγετική ομάδα του σχολείου και 
τους συναδέλφους τους (Μετρήσιμος και αξιολογήσιμος στόχος).  

Για την επεξεργασία των στόχων, ώστε να μετατραπούν σε SMARTer, οι υπεύθυνοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ένα πρότυπο, όπως αυτό που ακολουθεί (Σχήμα 2.1):  
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Σχήμα 2.1. Πρότυπο για στόχους SMARTer 

Είναι σημαντικό το σχολικό όραμα και οι στόχοι να απαντούν στα ερωτήματα: Γιατί, Τι και Πώς:  

• Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σημαντικός για το σχολικό όραμα; 
• Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι / βασικοί πυλώνες που πρέπει να ακολουθηθούν; 
• Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί (βασικοί παράγοντες επιτυχίας / δράσεις για την 

επίτευξη του οράματος και των στόχων); 

Οι ηγετικές ομάδες των σχολείων μπορούν να αναζητήσουν παραδείγματα προτύπων ψηφιακής 
στρατηγικής στο διαδίκτυο, για να πάρουν ιδέες για το πώς να δομήσουν και να παρουσιάσουν το 
δικό τους όραμα και στόχους. Παρακάτω δίνεται μια πρόταση (Σχήμα 2.2) εμπνευσμένη από ένα 
πρότυπο που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας, για να βοηθήσει τους 
οργανισμούς να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές στρατηγικές. Το παρόν πρότυπο είναι, φυσικά, 
μόνο ένα παράδειγμα και μπορεί να τροποποιηθεί, να επεκταθεί και να ανασχεδιαστεί, για να 
ταιριάζει με τις ανάγκες του σχολικού ιδρύματος.  

 

  

 

 
 

 Στόχος 

 

 
  

 

Συγκεκριμένος 

 

 
 
  

 

Μετρήσιμος 
 

 

  Προσανατολισμένος στη 
δράση 

 

  
 

Ρεαλιστικός 

 
 

  
 

Χρονικά οριοθετημένος 

 

  Αξιολογήσιμος 

Αναθεωρήσιμος 

 S 

 M 

 R 

 Τ 

e 

 

 Α 

r 

https://www.dpc.sa.gov.au/responsibilities/ict-digital-cyber-security/toolkits/digital-transformation-toolkit
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«Επωνυμία οργανισμού» - Ψηφιακή στρατηγική 

ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ΤΙ 

 

 

Σχήμα 2.2. Πρότυπο ψηφιακής στρατηγικής (κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας, χ.η.) 

Αυτό το κομμάτι μπορεί επίσης να παρουσιαστεί σε μια πιο οπτικοποιημένη μορφή με τη χρήση ενός 
διαγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να δείχνει ένα απλό σχέδιο δράσης, που πρέπει να 
ακολουθηθεί για την εφαρμογή του σχολικού οράματος και των στόχων που έχουν τεθεί. Ακολουθεί 
ένα παράδειγμα, εμπνευσμένο από την EDTECH (σχήμα 2.3):  

  

  

 

  

 

Ποια είναι η στρατηγική 

Εισάγετε εδώ 
 -  σκοπό της Ψηφιακής Στρατηγικής 
-κατευθυντήριες αρχές 
-καθορισμός χαρακτηριστικών 

  

Αποστολή και όραμα του 
Οργανισμού 

Εισάγετε εδώ τη δήλωση της 
αποστολής σας, τη στρατηγική 
πρόθεση, την χαρτογράφηση 
υπηρεσιών κ.λ.π. 

 

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός 

 
Πώς και τι θα 

μεταμορφωθεί 

Εξυπηρέτηση πελατών 
Υπόσχεση εξυπηρέτησης 

πελατών 

 
Καινοτομία 

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας  
για καινοτομία; 

 

Διαχείριση 
δυνατοτήτων και 

αλλαγών 
 

Ποιες πολιτικές,  
διαδικασίες,  
εκπαίδευση 

προσωπικού και 
αλλαγές 

διαχείρισης 
χρειάζονται. 

 

Διακυβέρνηση 

Ποια διαχειριστική δομή και 
ποιοι πόροι απαιτούνται. 

Τεχνολογίες  

Ποια μηχανήματα και λογισμικό      
χρειάζεστε π.χ. νέο CRM, κλπ. 

https://edtechdemo.ucst.uk/
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 -Παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της 
χρήσης της 
τεχνολογίας 
-Καθοδήγηση 
προσωπικού και 
υποστήριξη 
-Παρακολούθηση 
στρατηγικής και 
προόδου 
-Έκθεση, 
κοινοποίηση και 
ανάπτυξη δικτύου 
 

 Hγεσία  

 

  

                                         ΟΡΑΜΑ &                 ΕΛΕΓΧΟΣ   
                                  ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  

 

                   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ     ΑΝΑΝΕΩΣΗ   

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ       ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

                                        ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

 

 Συνεχής Επαγγελµατική Κατάρτιση και Υποστήριξη  
       

 

 

Σχήμα 2.3. Διάγραμμα ψηφιακής στρατηγικής (EDTECH, μ.δ.) 

Ένας άλλος απλούστερος τρόπος παρουσίασης των στόχων και του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης 
(εργασιών) με χρονικό πλαίσιο και ανατεθειμένους ρόλους είναι σε μορφή πίνακα με τη χρήση του 
MS Word ή Excel. Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα, το οποίο θα εξηγηθεί περαιτέρω στο τμήμα 2.3.1: 
(Πίνακας 2.1).  

Πίνακας 2.1. Πρότυπο απλού σχεδίου δράσης  

Στόχος/ 
Σκοπός 

Ενέργεια Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονικό πλαίσιο Πόροι  ΒΔΑ/ 
Επικύρωση 

      

      

      

-Διαμόρφωση 
οράματος και στόχων 
ψηφιακής 
στρατηγικής 

-Προσδιορισμός της 
κύριας στρατηγικής 
και του ρόλου της 

-Ανάπτυξη και 
τεκμηρίωση του 
σχεδίου και 
παρακολούθηση της 
προόδου 

 

-Έλεγχος υπάρχουσας υποδομής και 
μηχανημάτων 
- Έλεγχος δεξιοτήτων ΤΠΕ του 
προσωπικού  
- Ανάπτυξη σχεδίου «Συνεχούς 
Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΣΕΚ)  
για ικανοποίηση των αναγκών του 
προσωπικού 
-Σύνδεση με τους μαθητές 

 

Αξιολόγηση 

-Εξέταση όλων των 
επιλογών τεχνολογίας 
-Επιλογή του 
κατάλληλου 
συνδυασμού 
συσκευών αναλογικά 
με τους μαθητές 
-Έλεγχος της 
πρόσβασης των 
μαθητών στο 
σπίτι για 
ανεξάρτητη 
μάθηση 

-Έγκαιρη διαμόρφωση συνεχούς 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ)  και 
παρακολούθηση αποτελεσματικότητας 
-Αξιολόγηση και υποστήριξη των νέων 
τεχνολογιών που εφαρμόζονται 
 

-Τροφοδοσία εισροών από τρέχοντες ελέγχους 
και ανανέωση σε σχεδιαστή 

-Δημιουργία πλήρως κοστολογημένου 
πενταετούς σχεδίου ανανέωσης και ανάπτυξης 

 

Έλεγχος 

Ανανέωση 

Σχέδια Προϋπολογισμού 
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2.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία  
Για να αναπτυχθεί τόσο ένα συγκεκριμένο σχολικό όραμα όσο και οι SMARTer στόχοι, οι υπεύθυνοι 
των σχολείων θα πρέπει πρώτα να έχουν σαφή κατανόηση των αναγκών και των ελλείψεων του 
σχολείου τους σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η τρέχουσα κατάσταση του σχολείου μπορεί 
να αξιολογηθεί με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. 

2.2.1. Ποσοτικά στοιχεία 

Η λίστα ελέγχου που ακολουθεί (πίνακας 2.2) είναι διαμορφωμένη από τα εργαλεία SELFIE και TET-
SAT και προσαρμοσμένη για τους σκοπούς του έργου DigiLEAD με στόχο τη διερεύνηση της ηγετικής 
ψηφιακής ετοιμότητας, δηλαδή τι χρειάζεται η ηγετική ομάδα σε όλα τα επίπεδα ψηφιοποίησης. 
Με άλλα λόγια, εξετάζει τον ρόλο του επικεφαλής στην πολύπλευρη σχολική ενσωμάτωση των 
ψηφιακών τεχνολογιών και την αποτελεσματική χρήση τους για το κεντρικό έργο του σχολείου: τη 
διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πίνακας 2.2. Λίστα ελέγχου ψηφιακής ετοιμότητας 

Επιλογές: κλίμακα Likert πέντε σημείων (1 ελάχιστο - 5 μέγιστο) και μη εφαρμόσιμο (Μ/Ε) 

 Διευθυντές σχολείου Εκπαιδευτικοί 

A1 Ψηφιακή στρατηγική Στο σχολείο μας έχουμε ψηφιακή 
στρατηγική. 

Στο σχολείο μας έχουμε ψηφιακή στρατηγική. 

A2 Ανάπτυξη  
στρατηγικής με τους 
εκπαιδευτικούς 
 

Αναπτύσσουμε την ψηφιακή στρατηγική 
για το σχολείο μας μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς. 

Ο/Η διευθυντής/ρια του σχολείου μας 
συμπεριλαμβάνει στην ανάπτυξη της ψηφιακής 
στρατηγικής για το σχολείο. 

A3 Νέοι τρόποι διδασκαλίας Παροτρύνουμε τους εκπαιδευτικούς να 
δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας 
με ψηφιακές τεχνολογίες. 

Ο/Η διευθυντής/ρια του σχολείου μας υποστηρίζει στην 
προσπάθεια εύρεσης νέων τρόπων διδασκαλίας με 
ψηφιακές τεχνολογίες. 
 

A4 Χρόνος για να 
εξερευνήσετε την ψηφιακή 
διδασκαλία 
 

Στο σχολείο μας, οι εκπαιδευτικοί έχουν 
τον χρόνο να εξερευνήσουν πώς να 
βελτιώσουν τη διδασκαλία τους με 
ψηφιακές τεχνολογίες. 

Στο σχολείο μας, έχουμε τον χρόνο να εξερευνήσουμε 
πώς να βελτιώσουμε τη διδασκαλία μας με ψηφιακές 
τεχνολογίες 
 

A5 Κανόνες περί 
πνευματικών δικαιωμάτων 
και αδειών 

Στο σχολείο μας, εφαρμόζουμε κανόνες 
πνευματικής ιδιοκτησίας και 
αδειοδότησης όταν χρησιμοποιούμε 
ψηφιακές τεχνολογίες για διδασκαλία 
και μάθηση. 
 

Στο σχολείο μας, εφαρμόζουμε κανόνες πνευματικής 
ιδιοκτησίας και αδειοδότησης όταν χρησιμοποιούμε 
ψηφιακές τεχνολογίες  για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση. 

A6 Συμμετοχή των 
επιχειρήσεων στη 
στρατηγική 
 

Στο σχολείο μας, οι εταιρείες με τις 
οποίες συνεργαζόμαστε συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη της ψηφιακής 
στρατηγικής του σχολείου. 
 

Στο σχολείο μας, οι εταιρείες με τις οποίες 
συνεργαζόμαστε συμμετέχουν στην ανάπτυξη της 
ψηφιακής στρατηγικής του σχολείου. 

 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
http://mentep.cti.gr/tet-sat
http://mentep.cti.gr/tet-sat
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2.2.2. Ποιοτικά στοιχεία   

Για να γίνει ανάλυση των ελλείψεων, είναι επίσης σημαντικό να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα. Η 
ηγετική ομάδα του σχολείου μπορεί να διεξάγει συνεντεύξεις με 3-10 άτομα, που αποτελούνται από 
εκπαιδευτικούς και άλλο προσωπικό, για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τις ανάγκες 
του σχολείου, ή/και ομάδες – στόχους ή μικρές συμβουλευτικές ομάδες 6-10 ατόμων. Μια άλλη ιδέα 
είναι η διεξαγωγή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων 
μερών - σχολικό συμβούλιο, δασκάλους, άλλο σχολικό προσωπικό, γονείς - ακόμη και εξωτερικούς 
φορείς, όπως άλλοι τοπικοί ή ευρωπαϊκοί διευθυντές/ριες, ενώσεις εκπαιδευτικών, φορείς 
κατάρτισης εκπαιδευτικών, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), εμπειρογνώμονες ΤΠΕ, 
εμπειρογνώμονες ψηφιακού μετασχηματισμού (Σχήμα 2.4).  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ             ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ                                                                           ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ  

                    ΟΜΑΔΑ 

 

                                                        ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΜ 

Σχήμα 2.4. Ψηφιακή στρατηγική για τα σχολεία 2021-2027 (Ιρλανδικό Υπουργείο Παιδείας, 2021a) 

Οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με ζητήματα που 
σχετίζονται με το σχολείο τους:  

• Ποια νομίζετε ότι είναι η τρέχουσα κατάσταση του σχολείου σας σε σχέση με τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό;  

• Πού βλέπετε ότι θα φτάσει η διαδικασία αυτή στο μέλλον;  
• Έχετε προτάσεις/ μέτρα που μπορούν να συμπεριληφθούν στη στρατηγική του σχολείου;  

Οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με γενικότερα ζητήματα που 
αφορούν το σχολείο:  

  

 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ  

ΕΩΣ ΤΟ 2027 
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• Από την επαγγελματική σας εμπειρία, έχετε να υποβάλετε προτάσεις που μπορούν να 
συμπεριληφθούν στη στρατηγική του σχολείου; Μήπως κάποιες καλές πρακτικές και ιδέες; 

• Ποιες είναι οι πιο σημαντικές κατευθυντήριες δυνάμεις για την επίτευξη του οράματος και 
των στόχων ενός σχολείου; 

• Ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι ή οι προκλήσεις;  

Η παροχή ανατροφοδότησης από όλους είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας περιεκτικής 
διατύπωσης σχετικά με τη σχολική στρατηγική και τους στόχους της, η οποία να αναγνωρίζει την 
ποικιλία απόψεων που υπάρχουν τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας. 

Για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, η σχολική ηγεσία μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση 
SWOT, κατά την εργασία της με ομάδες – στόχους ή συμβουλευτικές ομάδες. Αυτό το εργαλείο 
επιτρέπει τον εντοπισμό και την ανάλυση των Δυνατών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Ρίσκων 
εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μαζί με τις 
ομάδες – στόχους ή τις συμβουλευτικές ομάδες τους, οι διευθυντές/ριες σχολείων μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν έναν πίνακα ανάλυσης SWOT, ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί μέσω ενός 
εργαλείου, που προτείνεται στην ιστοσελίδα cocreately (Σχήμα 2.5). Τα δεδομένα που προκύπτουν 
από αυτήν τη διαδικασία μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια καλή βάση, πάνω στην οποία η σχολική 
ηγεσία μπορεί να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους (λεπτομέρειες της 
ανάλυσης SWOT παρέχονται στο κεφάλαιο 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

     

  

Σχήμα 2.5. Πίνακας ανάλυσης SWOT 

Ένα άλλο εργαλείο χρήσιμο για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων από τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι 
το Google Forms, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία διαδικτυακών ερωτηματολογίων/ ερευνών με 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή πολλαπλής επιλογής. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται 
και μεταφέρονται αυτόματα σε γραφήματα ράβδων, γραφήματα πίτας, ακόμη και σε ένα φύλλο 
Excel, όπου μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα σε πίνακες.  

  

Δυνατά Σημεία Αδυναμίες 

  

Ευκαιρίες Ρίσκα 

Ανάλυση SWOT 

https://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-creately/
https://www.google.com/forms/about/
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Όταν εργάζονται με ειδικούς, οι διευθυντές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο Delphi. 
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους ειδικούς να εργαστούν προς μια αμοιβαία συμφωνία εξ 
αποστάσεως. Αρχικά, επιλέγεται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, με βάση το εξεταζόμενο θέμα. Τους 
αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο πρέπει να απαντηθεί με βάση την προσωπική εμπειρία, 
τη γνώμη ή την έρευνα. Στη συνέχεια, οι ανώνυμες απαντήσεις ομαδοποιούνται και μοιράζονται 
στους ειδικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις απαντήσεις τους, με βάση το 
πώς ερμηνεύουν την «συλλογική απάντηση» που τους έχει δοθεί. Οι κύκλοι ερωτηματολογίου 
μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές είναι απαραίτητο για την επίτευξη γενικής συναίνεσης (Fink-
Hafner, Dagen, Doušak, Novak, M., & Hafner-Fink, 2019) 

2.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Συνιστάται η 
δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας Ψηφιακής Στρατηγικής, αποτελούμενης από μέλη της σχολικής 
ηγεσίας, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και γονείς. Η 
ομάδα μπορεί επίσης να συμπεριλάβει έναν εσωτερικό ή εξωτερικό ειδικό σε θέματα ψηφιακού 
μετασχηματισμού ή ΤΠΕ. Αυτή η ομάδα μπορεί να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα: πρώτα να 
πραγματοποιήσει την ανάλυση αναγκών, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία, στη 
συνέχεια να αναλύσει τα δεδομένα, δηλαδή να ερμηνεύσει τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και να 
κάνει απολογισμό των αποτελεσμάτων. Για αυτήν τη διαδικασία, η ομάδα συντονισμού μπορεί να 
χρησιμοποιήσει SPSS, Excel και NVivo αντίστοιχα.  

Θα πρέπει να ετοιμαστεί έκθεση των αποτελεσμάτων από τη συντονιστική ομάδα, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί ως μια καλή βάση. Οι διευθυντές/ριες μπορούν να προχωρήσουν στα βήματα προς 
τη δημιουργία ενός σχολικού οράματος και στόχων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα είναι απαραίτητα 
έτσι ώστε να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν τα ψηφιοποιημένα σχολικά 
προγράμματα και να υποστηριχθούν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί. 

2.3. Πλάνο δράσης 

2.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης  

Μετά τον εντοπισμό και την ανάλυση των υφιστάμενων ελλείψεων και αναγκών, η σχολική ηγεσία 
μαζί με την Ομάδα Συντονισμού Ψηφιακής Στρατηγικής θα πρέπει να εργαστούν για τον καθορισμό 
του οράματος και των SMARTer στόχων (η διαδικασία και τα πρότυπα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παρέχονται στο τμήμα 2.1.3 του παρόντος κεφαλαίου).  

Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η εκπόνηση και η ανάπτυξη του σχεδίου δράσης. Ένα σχέδιο 
δράσης είναι ένας κατάλογος ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν για την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί. Το σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει: 

• λεπτομερή περιγραφή του στόχου SMARTer 
• τις δράσεις ή τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη του στόχου 
• τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
• έως πότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κάθε εργασία  
• οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας 
• τα μέτρα για την αξιολόγηση της διαδικασίας  

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-softwar
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home
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Ιδέες για τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης και πρότυπα που μπορούν χρησιμοποιηθούν 
παρέχονται στο τμήμα 2.1.3 του παρόντος κεφαλαίου.  Ένας απλός και πρακτικός τρόπος 
παρουσίασης ενός σχεδίου δράσης, ώστε να είναι ευανάγνωστο και προσβάσιμο από όλους, είναι σε 
μορφή πίνακα στη MS word ή excel. Ακολουθεί ένα παράδειγμα που περιλαμβάνει ορισμένες 
προτεινόμενες στήλες/ενέργειες (πίνακας 2.3):  

Πίνακας 2.3. Παράδειγμα σχεδίου δράσης 

Στόχος/ Σκοπός Ενέργεια  Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονικό 
πλαίσιο  

Πόροι   ΒΔΑ/ 
Επικύρωση 

Συγκέντρωση      
ενδιαφερόμενων  
φορέων 

1. Συμβουλευτείτε τους/τις 
μαθητές/ριες, τους γονείς, 
τους δασκάλους, το 
προσωπικό και οποιαδήποτε 
άλλα μέλη της σχολικής 
κοινότητας που μπορούν να 
προτείνουν ιδέες – να 
υποβάλουν προτάσεις για τα 
ακόλουθα: 

-Τι υπάρχει ήδη, για να μας 
βοηθήσει να προχωρήσουμε 
στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό (ΨΜ); 

-Πώς οραματιζόμαστε την 
ανάπτυξη του σχολείου μας; 

-Τι πρέπει να αλλάξει; 

-Ποια χαρακτηριστικά θα 
πρέπει να τονίσουμε; 

-Τι αλλαγές βλέπουμε να 
συμβαίνουν στο μέλλον; 

  Καταιγισμός 
ιδεών 

Νοητικός 
χάρτης 

 

 

Εκτέλεση 
ανάλυσης SWOT 

Απόφαση σχετικά με τον 
στόχο της ανάλυσης SWOT. 

Αναφέρετε τα δυνατά 
σημεία, τις αδυναμίες, τις 
ευκαιρίες, τα πιθανά ρίσκα 
του σχολείου. 

  Πρότυπο SWOT 
(όπως 
προβλέπεται 
στην ενότητα 
2.2.2.) 

Προσδιορισμός 
όλων των 
σχετικών 
παραγόντων για 
την υποστήριξη 
του ψηφιακού 
μετασχηματι-
σμού του 
σχολείου  

 

Διαμόρφωση του 
σχεδίου σχολικού 
οράματος 

Να έχετε υπόψη σας τα εξής:  

-υποδομή, συνδεσιμότητα 
και ψηφιακός εξοπλισμός 

-αποτελεσματικός 
σχεδιασμός για ψηφιακή 
επάρκεια  και 

  Πρότυπο 
πλάνου δράσης 
(όπως 
προβλέπεται 
στην ενότητα 
2.1.3) 

Καθορισμός 
κατάλληλων 
δεικτών για την 
υποστήριξη της 
υποδομής των 
σχολείων, του 
προγραμματισμ
ού, της ΣΕΚ του 
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-ψηφιακά ικανοί 
εκπαιδευτικοί και προσωπικό 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με αυτοπεποίθηση 

- περιεχόμενο υψηλής 
ποιότητας, φιλικά προς τον 
χρήστη εργαλεία και 
ασφαλείς πλατφόρμες, με 
σεβασμό στην ιδιωτική ζωή 
και στα δεοντολογικά 
πρότυπα. 

προσωπικού 
των σχολείων 
και την 
αντιμετώπιση 
των ηθικών 
διλημμάτων 

 

2.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί  

Φυσικά, το πιο δύσκολο μέρος είναι η υλοποίηση του πλάνου δράσης. Η Ομάδα Συντονισμού 
Ψηφιακής Στρατηγικής θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του 
πλάνου δράσης και να εξετάσει τους ενδεχόμενους περιορισμούς και κινδύνους κατά τη διαδικασία:  

• Το όραμα και οι στόχοι του σχολείου είναι αρκετά ρεαλιστικοί και εφικτοί;  
• Συνάδει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με το σχολικό όραμα, τους στόχους και το πλάνο 

δράσης που έχουν διαμορφωθεί; 
• Διαθέτει το σχολείο επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή του πλάνου δράσης; Αν όχι, 

πώς μπορεί το σχολείο να προσελκύσει περισσότερους πόρους;  
• Είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή του συγκεκριμένου πλάνου 

δράσης;  
• Είναι το μαθησιακό περιβάλλον καλά οργανωμένο και προετοιμασμένο;  
• Διαθέτει το σχολείο κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό για την εφαρμογή του πλάνου 

δράσης;  
• Είναι καλά οργανωμένοι και προετοιμασμένοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, η κοινότητα, ΜΚΟ, 

τοπικές επιχειρήσεις, δημόσια ιδρύματα και κυρίως γονείς και μαθητές/ριες; 

2.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συνεργασίες/ 
δημιουργία δικτύου 

Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο των στόχων και του πλάνου 
δράσης. Πρώτον, οι διευθυντές/ριες των σχολείων πρέπει να εξετάσουν κάθε πιθανό παράγοντα 
εντός του σχολικού περιβάλλοντος, που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του οράματος 
και των στόχων που έχουν τεθεί: το πρόγραμμα σπουδών, τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, 
την αξιολόγηση, την υποδομή και τον εξοπλισμό, τη συνεχή παρακολούθηση, τη συνεχή αξιολόγηση 
και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γονέων. Κάθε ένας από αυτούς τους 
παράγοντες θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, για να εντοπιστούν κενά και ανάγκες και να 
καταρτιστεί ένα ξεχωριστό πλάνο δράσης. Κάθε κεφάλαιο της παρούσας εργαλειοθήκης αναλύει 
αυτούς τους παράγοντες και προτείνει ιδέες και προτάσεις για το πώς η σχολική ηγεσία μπορεί να 
τους προσεγγίσει. 

Είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας για την σχολική ηγεσία να έχει υποστήριξη στην προσπάθεια του 
ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολικού ιδρύματος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δημιουργία μιας 
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εσωτερικής Συντονιστικής Ομάδας Ψηφιακής Στρατηγικής - με εκπροσώπους όχι μόνο από την 
σχολική ηγεσία, αλλά και του διδακτικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών ΤΠΕ, του διοικητικού 
προσωπικού, των γονέων - είναι ζωτικής σημασίας. Η ομάδα αυτή θα συμβάλει στην αξιολόγηση των 
αναγκών κάθε πτυχής, που επηρεάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολείου, στην ανάπτυξη 
ενός πλάνου δράσης και στην εφαρμογή του, φροντίζοντας να γνωστοποιήσει τυχόν ζητήματα που 
μπορεί να προκύψουν στην σχολική ηγεσία και να τα αντιμετωπίσει ανάλογα, αλλά και να είναι η 
πρώτη που θα πειραματιστεί με τυχόν νέες προσαρμογές/ παρεμβάσεις. Αυτή η ομάδα μπορεί 
επίσης να συμμετάσχει σε σχετική εκπαίδευση και στη συνέχεια να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει 
συνεχώς το υπόλοιπο προσωπικό. Μια τέτοια συνεργασία και ανάθεση ρόλων αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη, που υποβοηθά την πρόοδο. Μια σχετική κατάρτιση ή ένας οδηγός για τους/τις 
διευθυντές/ριες των σχολείων και την ομάδα συντονισμού σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός 
πλάνου δράσης για τη ψηφιοποίηση του σχολείου μπορεί επίσης να είναι επωφελής. 

Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, όπως άλλα σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα/ομάδες, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ενώσεις γονέων και εκπαιδευτικών 
είναι επίσης κριτικής σημασίας. Η αμοιβαία αλληλεπίδραση αποκαλύπτει προκλήσεις και ζητήματα 
και προωθεί την ανταλλαγή προβληματισμών, ιδεών και καλών πρακτικών. Η σύναψη συνεργασιών 
με τοπικούς και / ή διεθνείς παρόχους (π.χ., Microsoft) παρέχει υποστήριξη για την μετατροπή και τη 
διαχείριση των μαθημάτων διαδικτυακά. Η στενή συνεργασία με τους φορείς/οργανισμούς 
χρηματοδότησης μπορεί να καλύψει εμπόδια, που σχετίζονται με περιορισμούς στον 
προϋπολογισμό. Η χρηματοδότηση μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της συμμετοχής του σχολείου σε 
έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σε ειδικές εθελοντικές δραστηριότητες (π.χ. διοργάνωση 
πρόσθετων αμειβόμενων επιμορφώσεων για την κοινότητα) και της συνεργασίας με τον δημόσιο 
τομέα, με ΜΚΟ και με την κοινότητα (συμμετοχική χηματοδότηση).  

2.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Ένα σχολικό όραμα θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τους μακροπρόθεσμους στόχους των 
σχολείων και να απεικονίζει πού θέλει να βρίσκεται μελλοντικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να 
αναπτυχθεί μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του σχολείου και που πρέπει να απαντήσει 
στα ακόλουθα ερωτήματα για να καθορίσει σε τι θα εστιάσει: α) Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του 
σχολείου; β) Ποιες είναι οι κύριες αξίες του σχολείου; γ) Τι θα μάθουν οι μαθητές/ριες; δ) Τι θα 
επιτύχουν οι μαθητές/ριες; (δ) Πώς θα οδηγήσει η σχολική οργάνωση τους/τις μαθητές/ριες στην 
επίτευξη αυτού του στόχου; ε) Πώς το σχολείο θα ωφελήσει τον μαθητικό πληθυσμό;  

Ένα επιτυχημένο σχολικό όραμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: να είναι 
ενημερωτικό, σαφές και συνοπτικό, προσφέροντας ταυτόχρονα επαρκή πληροφόρηση και 
καθοδήγηση σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός 
για την ενημέρωση σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και να λειτουργεί ως εργαλείο για την 
καθοδήγηση πρακτικών και επιλογών. Επιπλέον, θα πρέπει να θεωρείται ως ένα εργαλείο για να 
καθοδηγήσει τους/τις μαθητές/ριες με το να τους παρέχει αξίες και προσδοκίες σχετικά με το πώς 
θα πρέπει να συμπεριφέρονται. Τέλος, θα πρέπει να προσανατολίζεται στο μέλλον, χρησιμοποιώντας 
πάντα μελλοντικό χρόνο, ώστε να επικεντρωθεί στην προοπτική βελτίωσης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχολικό όραμα πρέπει πάντα να είναι υπό συνεχή αναθεώρηση, να 
εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού του σχολείου 
(Gordon, 2022). 
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Ακολουθούν ορισμένες καλές πρακτικές και παραδείγματα από χώρες της ΕΕ σε σχέση με την 
ανάπτυξη σχολικού οράματος και στόχων:  

«Ψηφιακοί Πρεσβευτές» / “Digital Ambassadors” : το τοπικό Υπουργείο της Πορτογαλίας σχεδίασε 
τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα των «Ψηφιακών Πρεσβευτών» το 2021, το οποίο προσφέρεται στο 
Centros de Formação (CFAE), προκειμένου να βοηθήσει τους/τις πορτογάλους/ίδες διευθυντές/ριες 
σχολείων και τις μικρές ομάδες που έχουν προηγουμένως οριστεί σε κάθε σχολείο/ομάδα σχολείων 
να εργαστούν σε Ψηφιακά Σχέδια Δράσης του σχολείου.  

Μάθηση μεταξύ συναδέλφων: Στην Ολλανδία, οι διευθυντές/ριες των σχολείων και το προσωπικό 
εφαρμόζουν τη μάθηση μεταξύ συναδέλφων. Τα σχολεία ασχολούνται με την αλληλοδιδαχή μέσα 
και έξω από το διοικητικό τους συμβούλιο (συνήθως μια ομάδα σχολείων είναι μέρος ενός σχολικού 
συμβουλίου ή ενός δικτύου διευθυντών/ριών). Υιοθετούν τις καλές ιδέες ο ένας από τον άλλο, 
επισκέπτονται εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια σχετικά με την τεχνολογία στην 
εκπαίδευση. 

Εσωτερική και εξωτερική συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη: Η βουλγαρική κυβέρνηση 
αναγνωρίζει την ανάγκη για αποτελεσματικές σχολικές κοινότητες, ενωμένες από ένα κοινό σύστημα 
εκπαιδευτικών αξιών. Έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες προσπάθειες για τη δημιουργία και την 
εμβάθυνση των δεσμών και της αλληλεπίδρασης στη σχολική κοινότητα μεταξύ όλων των 
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (παιδιά και μαθητές/ριες, εκπαιδευτικοί και άλλοι 
επαγγελματίες και γονείς), με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινότητα, καθώς και με ιδρύματα και 
οργανώσεις πολιτών. (Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, 2021) 

Δικτύωση: Στην Κύπρο, οι διευθυντές/ριες των σχολείων ανέλαβαν την πρωτοβουλία να 
διαμορφώσουν το δικό τους στρατηγικό σχέδιο ηγεσίας και οργάνωσης, ως τρόπο καταπολέμησης 
του αντικτύπου της νόσου Covid-19 στα σχολεία. Προσπάθησαν να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά 
είχαν πρόσβαση σε εξοπλισμό για μάθηση εξ αποστάσεως (συνεργάστηκαν με ενώσεις γονέων ή 
εξωτερικούς φορείς, όπως η Τράπεζα Κύπρου για χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη).  

Απόδοση ανάλυσης SWOT: μια καλή πρακτική είναι να χρησιμοποιείται η ανάλυση SWOT, η οποία 
εξηγείται στο τμήμα 2.2.2 και θα αναλυθεί περαιτέρω στο επόμενο κεφάλαιο. Οι διευθυντές/ριες του 
σχολείου μπορούν να συνεργαστούν με μια ομάδα ενδιαφερομένων (διδακτικό προσωπικό, γονείς 
κλπ) για να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τα ρίσκα στο σχολικό 
περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του σχολικού 
οράματος και θα υποκινήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού. Ένα χρήσιμο παράδειγμα προσδιορισμού 
των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων των τρεχουσών πρακτικών και κουλτούρας των 
οργανισμών σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου παρέχεται από το Τμήμα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μασαχουσέτης (Τμήμα Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μασαχουσέτης, χ.η.).  

  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal-universalization-digital-schooling-programme_en
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/81/2019-2020/09.23.20%20Goals%20Workshop/DESE%20Planning%20for%20Success%20Resources.pdf
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/81/2019-2020/09.23.20%20Goals%20Workshop/DESE%20Planning%20for%20Success%20Resources.pdf
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3. Διεξαγωγή Ανάλυσης SWOT για το Σχολείο  
        ΠΔΕ Αττικής – Κ. Παπαχρήστος & Κ. Μαραγκός 

3.1. Εισαγωγή 

3.1.1. Κύριες προκλήσεις  

Η ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας, η ενσωμάτωση νέων αντικειμένων μάθησης, η διαδραστική 
μάθηση και η εξατομικευμένη εκπαίδευση είναι οι σύγχρονες τάσεις που πρέπει να εξεταστούν από 
την εκπαιδευτική πολιτική. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η μεταμόρφωση πρέπει να γίνει με την ισότιμη 
συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε η εκπαίδευση να μπορεί να αποτελέσει 
πραγματικό καταλύτη για την κοινωνική κινητικότητα. Εκτός από την εκπαιδευτική διάσταση, το 
ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της διοίκησης εξαρτάται από την εκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη, προς και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Η πανδημία αποκάλυψε πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τα συνολικά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Προκειμένου η σχολική μονάδα να γίνει φορέας διαμόρφωσης και άσκησης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, απαιτείται νέος οργανωτικός σχεδιασμός με έμφαση σε 
θέματα συνεργασίας, συμμετοχής, συλλογικότητας, έρευνας και δράσης. 

Για τον σχεδιασμό της στρατηγικής του, κάθε οργανισμός αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
κατανόησης του εξωτερικού του περιβάλλοντος και της εσωτερικής του κατάστασης. Αν και 
υπάρχουν πολλά εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση, αυτό που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η 
ανάλυση SWOT, η οποία μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί για τη διερεύνηση του σχολικού 
περιβάλλοντος και τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του εσωτερικά, αλλά και τις 
ευκαιρίες και τις απειλές στο εξωτερικό περιβάλλον όσον αφορά την ψηφιακή ετοιμότητα και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Διαμορφωμένο από τον Albert Humphrey στη δεκαετία του 1960, το εργαλείο ανάλυσης SWOT 
διαφοροποιεί τους εσωτερικούς (δυνατά σημεία / αδυναμίες) και εξωτερικούς (ευκαιρίες / απειλές) 
παραγόντες, για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων. Ένας πίνακας ανάλυσης SWOT μπορεί να 
αναπτυχθεί μέσω του εργαλείου1, που προτείνεται στο σχήμα 2.5 στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μαζί 
με την ομάδα - στόχο ή τις συμβουλευτικές τους ομάδες, οι διευθυντές/ριες των σχολείων μπορούν 
να καταγράψουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του σχολείου τους και τις ευκαιρίες και τις 
απειλές που υπάρχουν σε σχέση με την ψηφιοποίηση. Οι βαθμοί μέγιστης προτεραιότητας μπορούν 
να αναγράφονται στην κορυφή και οι χαμηλότεροι στο κάτω μέρος. 

3.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου  

Η ανάλυση SWOT θεωρείται σημαντικό εργαλείο για τη στρατηγική ανάλυση. Χρησιμοποιείται 
ευρέως για τη διερεύνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, προκειμένου να 

                                                           
1 https://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-creately/  

https://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-creately/
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ενημερώνονται οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση , και να τους 
βοηθά να καθορίζουν κατάλληλους στόχους και να διαμορφώνουν μια αποτελεσματική στρατηγική. 

Η εφαρμογή του στην εκπαίδευση βοηθά στην εξερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης του σχολείου 
όσον αφορά την ψηφιακή ετοιμότητά του, καθώς και στον εντοπισμό των υφιστάμενων απειλών και 
ευκαιριών στο εξωτερικό περιβάλλον του. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT μπορούν να 
βοηθήσουν στον προσδιορισμό των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και δράσεων προς την 
κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού προς όφελος ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. 

3.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Προϋποθέσεις για την προώθηση και συστηματική χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι: 

• Η ύπαρξη κουλτούρας, κοινών αξιών, λεπτομερούς οράματος, 
• η ενίσχυση της επικοινωνίας και των σχέσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων, 
• η ενισχυμένη αυτονομία του σχολείου, 
• η συστηματική χρήση των ΤΠΕ για τον σταδιακό μετασχηματισό της μάθησης, 
• η συνεργασία για την αντανάκλαση και την ανατροφοδότηση των διδακτικών πρακτικών από 

τη χρήση των ΤΠΕ, 
• η δημιουργία ψηφιακών πόρων για την υποστήριξη της διδασκαλίας, 
• η ύπαρξη θεσμών λογοδοσίας, 
• η συστηματική παροχή συμβουλών, η καθοδήγηση και υποστήριξη της σχολικής διαχείρισης 

από τους/τις επικεφαλής, 
• η απόκτηση των αναγκαίων πόρων, 
• το δημοκρατικό σύστημα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

συστήματος (Pasias, Apostolopoulos & Styliaris, 2015).     

Η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται για την ανάλυση της σχολικής οργάνωσης, ώστε να εντοπιστούν 
τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, αλλά και για την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του 
σχολείου, ώστε να εντοπιστούν οι ευκαιρίες που προκύπτουν και οι απειλές που ελλοχεύουν.  

Ένας πίνακας ανάλυσης SWOT μπορεί να αναπτυχθεί όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1. 

 

Δυνατά Σημεία Αδυναμίες 

 Αυτά είναι τα δυνατά μας 
σημεία... 
Είμαστε περήφανοι γι' 
αυτές...  
Εδώ μπορούμε να χτίσουμε... 
Πρέπει να συνεχίσουμε να 
φροντίζουμε για... 

Αυτό δεν πηγαίνει καλά  
Προβλήματα σε, ελλείψεις ... 

Αυτό μας ενοχλεί ... 
Γι 'αυτό πρέπει να 

προσδοκούμε βελτιώσεις ... 

Παραδείγματα κριτηρίων 
Πλεονεκτήματα                                    
Ειδικά  χαρακτηριστικά                    
Ποιοτικά χαρακτηριστικά                     
Πόροι/Ανθρώπινοι πόροι                              
Ηγεσία                                                
Εμπειρία                                             
Τοποθεσία           
Δημογραφικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά 
των μαθητών/ριών                                         
Υλοποίηση καινοτομιών          
Αποτελέσματα       
Υποδομή  διοικητικής μέριμνας 
Ανάπτυξη συνεργασιών 

Παραδείγματα κριτηρίων 
Μειονεκτήματα                        
Τι μπορεί να βελτιωθεί;  
Τι είναι λάθος;  
Τι πρέπει να αποφευχθεί;  
Βαθμός ταύτισης με το 
σχολείο                                   
Ηγεσία                              
Δέσμευση εκπαιδευτικών 
Πόροι                                    
Εμπειρία                          
Τοποθεσία                 
Δημογραφικά/κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των 
μαθητών/ριών    
Υποδομή  διοικητικής 
μέριμνας                                        
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Ευκαιρίες Ρίσκα 

Αυτές είναι οι πιθανότητές μας... 
Αυτές θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε... 
Αξίζει να επενδύσουμε εκεί... 

Πρέπει να το αναπτύξουμε 
αυτό... 

Πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί... 

Υπάρχουν κίνδυνοι... 
Γι' αυτό πρέπει να παρέχουμε... 
Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε 

λύσεις, να λάβουμε προληπτικά 
μέτρα... 

 
Σχήμα 3.1. Πίνακας ανάλυσης SWOT 

Ένα παράδειγμα για ανάλυση SWOT στο σχολείο δίνεται στο Σχήμα 3.2. 

Δυνατά Σημεία 
• Γεωγραφική θέση 
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
• Καλή φήμη 
• Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό 
• Διαχειριστής υποστήριξης 
• Ελκυστικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις 

Αδυναμίες 
• Ανεπαρκής αριθμός εκπαιδευτικών 
• Μεγάλος αριθμός μαθητών/ριών ανά τάξη 
• Σχέσεις με τους γονείς 
• Ετερογενείς τάξεις - δυσκολία αφομοίωσης 
• Έλλειψη ειδικής τάξης 

Ευκαιρίες 
• Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία 
• Συνεργασία με τα γειτονικά σχολεία 
• Συμμετοχή σε προγράμματα του 

Υπουργείου Παιδείας 

Ρίσκα 
• Αύξηση της παραβατικότητας στα σχολεία 
• Προβληματικές οικογενειακές καταστάσεις 
• Συχνή μετακίνηση του προσωπικού 
• Δυσαναλογία διδακτέας ύλης και χρόνου 

διδασκαλίας 
• Μειωμένη χρηματοδότηση 

 

Σχήμα 3.2. Παράδειγμα ανάλυσης SWOT σε μια σχολική οργάνωση 

3.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία  

3.2.1. Ποσοτικά στοιχεία 

Αν και η ανάλυση SWOT είναι ένα ποιοτικό εργαλείο, οι επικεφαλής των σχολείων μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ποσοτικά δεδομένα από έρευνες ή ερωτηματολόγια, για να διεξάγουν μια έρευνα 
του περιβάλλοντός τους. Η επεξήγηση σχετικά με τα ποιοτικά δεδομένα δίνεται στην ακόλουθη 
ενότητα. 

3.2.2. Ποιοτικά δεδομένα 

Η ανάλυση SWOT γίνεται με βάση τις πληροφορίες, που συλλέγονται από ανοικτές ερωτήσεις, 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, συνεντεύξεις και συζητήσεις με εκπροσώπους όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, π.χ. σχολικό συμβούλιο, εκπαιδευτικούς, σχολικό προσωπικό, γονείς, 
ερευνητές, διευθυντές/ριες σχολείων, ενώσεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών κ.λπ. 

Παραδείγματα κριτηρίων 
Τι καλές ευκαιρίες υπάρχουν 
για τον οργανισμό;  
Ποιες είναι οι τρέχουσες 
ενδιαφέρουσες τάσεις;                                                      
Πολύτιμες ευκαιρίες από: 
Αλλαγές στην τεχνολογία,  
Αλλαγές στην κυβερνητική 
πολιτική, Αλλαγές σε κοινωνικό, 
δημογραφικό επίπεδο και σε 
επίπεδο του τρόπου ζωής. 
Τοπικές εκδηλώσεις 

Παραδείγματα κριτηρίων 
Εμπόδια                                
Αλλαγές στις προδιαγραφές 
εργασίας                              
Κυβερνητική πολιτική 
Νομοθεσία                                     
Αλλαγές στο περιβάλλον / 
τομέα                         
Κινητικότητα των 
εκπαιδευτικών 
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Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης SWOT, θα μπορούσαν να μελετηθούν οι ακόλουθες πτυχές: 

I. Δυνατά Σημεία 

Ερωτήσεις προς απάντηση: 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του τρόπου λειτουργίας, της επικοινωνίας, των σχέσεων και 
των αλληλεπιδράσεων στη στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες; 

• Ποιος είναι ο αντίκτυπος των ψηφιακών εργαλείων στη σχολική κουλτούρα; 
• Τι κάνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα σωστά όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για 

επικοινωνία και μάθηση; 
• Ποια θεωρούν άλλοι φορείς ως τα δυνατά σημεία του οργανισμού; 
• Η σχολική ηγεσία στηρίζει και διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 
• Στηρίζει η σχολική ηγεσία την εκπαιδευτική καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία στην 

προσπάθεια εμπλουτισμού της διδασκαλίας και της μάθησης; 
• Είναι το διδακτικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο και ειδικευμένο στη συστηματική χρήση 

ψηφιακών εργαλείων; 
• Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι; Ποια είναι η σχολική υποδομή; 
• Είναι ο εξοπλισμός επαρκής για την υποστήριξη των συνεχώς αναβαθμισμένων τεχνολογιών; 

(Saitis, 2014). 
 

II. Αδυναμίες 

Ερωτήσεις προς απάντηση:      

• Τι πάει στραβά; Πώς θα μπορούσε να διορθωθεί; 
• Τι πρέπει να αποφεύγεται; Τι θα αντιμετωπίσουμε ή θα αποτρέψουμε; 
• Τι θεωρούν οι άλλοι ως αδυναμία του σχολείου μας; 
• Ποιο είναι το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον του σχολείου; 

 
III. Ευκαιρίες 

Ερωτήσεις προς απάντηση:  

• Ποιο είναι το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών/ριών;  
• Ποιες είναι οι γενικές οικονομικές συνθήκες; 
• Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις; 
• Ποιες είναι οι ευνοϊκές μικρής ή μεγάλης κλίμακας αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική, στην 

κοινωνία, στην τεχνολογία και στις αγορές; 
 

IV. Ρίσκα 

Ερωτήσεις προς απάντηση: 

• Ποια εμπόδια εμφανίζονται συνήθως; Υπάρχουν οργανωμένες παρεμβάσεις που 
επηρεάζουν το σχολείο; 

• Τι κάνουν τα άλλα σχολεία (για παράδειγμα, ένα γειτονικό σχολείο ή ένα ιδιωτικό σχολείο); 
• Υπάρχουν αλλαγές στις απαιτήσεις εκπαίδευσης; 
• Υπάρχουν προβλήματα λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία; 
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• Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα; 

3.2.3 Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Πρώτα απ 'όλα, συνιστάται να συνταχθεί μια συγκεκριμένη Ομάδα Συντονισμού ανάλυσης SWOT. Η 
ομάδα θα μπορούσε να αποτελείται κυρίως από μέλη της σχολικής ηγεσίας και δασκάλους, αλλά θα 
πρέπει να υποστηρίζεται και από άλλους ενδιαφερόμενους από το διδακτικό προσωπικό, διοικητικό 
προσωπικό και γονείς.  

Ο κύριος στόχος της συντονιστικής ομάδας είναι η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, η εξέταση 
των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου, των πλεονεκτημάτων και των 
αδυναμιών του σχολικού εσωτερικού περιβάλλοντος και των ευκαιριών και κινδύνων του εξωτερικού 
του περιβάλλοντος. Επιπλέον στόχοι του έργου της ομάδας θα μπορούσαν να σχετίζονται με την 
βέλτιστη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και την ανάπτυξη 
των ψηφιακών δυνατοτήτων του σχολείου και τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω καλύτερης 
ανάλυσης και πρόβλεψης δεδομένων. 

Για την επίτευξη των στόχων της, η συντονιστική ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της όλης 
διαδικασίας που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

I. Οριοθέτηση στόχου. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας της σχολικής 
οργάνωσης, των δράσεων και της αξιολόγησης της προόδου προς την κατεύθυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού.2 

II. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός - προγραμματισμός. Ένα βασικό στάδιο στη λειτουργία ενός σχολικού 
οργανισμού είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός - προγραμματισμός, μια διαδικασία κατά την οποία 
οι διευθυντές/ριες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία που 
παράγονται, προβληματίζονται και προετοιμάζονται για τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή του προγράμματος του ψηφιακού σχολείου και χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία και 
ψηφιακούς πόρους, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του.  

Πρόκειται για ένα σύνολο συστηματικών, συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών, που 
οργανώνονται και αναπτύσσονται από τη σχολική οργάνωση. Κεντρική θέση σε αυτή τη διαδικασία 
έχουν: 

• Η επιλογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τη βελτίωση και τη αναβάθμιση της ποιότητας 
συγκεκριμένων πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του σχολείου. 

• Την ενεργοποίηση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εφαρμογή των 
πλάνων δράσης. 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής των προγραμμάτων δράσης 
και της αποτελεσματικότητάς τους. 

III. Στάδια - διαδικασία.3 Οι σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν για πρώτη φορά τις διαδικασίες 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού/προγραμματισμού και την ανάλυση SWOT είναι απαραίτητο να 
προσεγγίσουν την όλη διαδικασία με προσοχή και σταθερά βήματα. 

                                                           
2 https://innovativeschools.pi.ac.cy/step -4 / 

3 https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-1/  

https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-4/
https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-1/
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Σε πρώτη φάση, είναι σκόπιμο να γίνουν μικρά βήματα και να επικεντρωθούν οι προσπάθειές τους 
σε προτεραιότητες που σχετίζονται με δράσεις «υποδομής», τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 
και συνθηκών για τη σταδιακή εισαγωγή και εδραίωση ψηφιακών εργαλείων, που θα προκαλέσουν 
αλλαγές στις δομές, τη λειτουργία και την κουλτούρα του σχολείου. 

Τέτοιες δράσεις είναι εκείνες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, τη 
συστηματική χρήση των ΤΠΕ, τη βελτίωση των σχέσεων καθηγητή-μαθητή μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες, τη βελτίωση της 
επικοινωνίας και της δικτύωσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, τη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση 
και την ελκυστικότητα των μαθημάτων, την εξοικείωση των μαθητών/ριών με τα ψηφιακά μέσα, τον 
ψηφιακό εμπλουτισμό των Προγραμμάτων Σπουδών, την ανάπτυξη συμμετοχικών και συνεργατικών 
πρακτικών, την προώθηση αντισταθμιστικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων για την εκπλήρωση 
των μαθησιακών αναγκών των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

IV. Διαμόρφωση - ιεράρχηση 4. Το πρώτο βήμα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι ο σαφής ορισμός 
συγκεκριμένων στόχων για βελτίωση, μια διαδικασία η οποία περιγράφεται ως «διαμόρφωση και 
καθορισμός προτεραιοτήτων δράσης». 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το σχολείο προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση: «Τι 
θέλουμε να επιτύχουμε;» και σχεδιάζει τις συγκεκριμένες δράσεις για βελτίωση που θα 
εφαρμοστούν κατά την επόμενη περίοδο.  

Η «διαμόρφωση και ιεράρχηση των δράσεων» που προέκυψε από τη σχετική έρευνα, είναι μια 
διαδικασία που θα συνδέσει οργανικά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με τις πραγματικές αδυναμίες 
και δυνάμεις του σχολείου. Αυτή η διαδικασία συνήθως αναπτύσσεται μετά την αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν και καταγράφουν τις προτεραιότητες δράσης που προέκυψαν από την 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η καταγραφή αυτή στοχεύει στη μελέτη, την ιεράρχηση 
και την τελική επιλογή των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά το 
τρέχον ή/και το επόμενο σχολικό έτος. 

Ο σχεδιασμός ενός σχετικά μικρού αριθμού δραστηριοτήτων - ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου 
- επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής τους, καθώς και την 
αποτελεσματική συμμετοχή περισσότερων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

V. Απαιτήσεις σε σχολικό επίπεδο.5 Απαιτείται ενεργοποίηση και εθελοντική συμμετοχή διαδικασία 
λήψης αποφάσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών των σχολείων - Συλλογικές και συμμετοχικές 
διαδικασίες, στις οποίες κεντρική θέση έχει: 

• Η διαμόρφωση οράματος και στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολείου. 
• Η ενεργοποίηση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για το σχεδιασμό - 

προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων για την ψηφιακή στρατηγική. 
• Η επιλογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ψηφιακής υποδομής. 
• Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων για τη βελτίωση ή την 

αναβάθμιση της ποιότητας της μάθησης μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. 

                                                           
4 https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-3/ 
5 https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-2/ 

https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-3/
https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-2/
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• Η οικοδόμηση ενός συμπεριληπτικού σχολείου με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την 
ένταξη όλων των μαθητών/ριών. 

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των δράσεων. 

VI. Καταγραφή δυνατοτήτων. Τα δυνατά σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Ο/Η διευθυντής/ρια ο/η οποίος/α έχει όραμα για την ψηφιακή στρατηγική του σχολείου και 
απασχολεί όλους τους εκπαιδευτικούς. 

• Η σχολική ηγεσία υποστηρίζει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή διδασκαλία 
και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

• Η κατάρτιση εκπαιδευτικών και συμβούλων ΤΠΕ στην ψηφιακή διδασκαλία εντός του 
σχολείου είναι συνήθης και αποτελεσματική. 

• Το σχολείο συνεργάζεται με ιδρύματα και οργανισμούς που το υποστηρίζουν ψηφιακά και 
το ενημερώνουν για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαίδευση. 

Είμαστε περήφανοι για το σχολείο γιατί: 

• Έχουμε ένα σχέδιο για την ενσωμάτωση όλων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και 
ειδικές ανάγκες, τους οποίους ενσωματώνουμε ενεργά, χρησιμοποιώντας ψηφιακές 
τεχνολογίες, για να διαμορφώσουμε εξατομικευμένα προγράμματα με βάση τις ανάγκες 
τους. 

• Χρησιμοποιούμε λογισμικό για τη διδασκαλία της εθνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας για 
τους/τις μαθητές/ριες που είναι πρόσφυγες / μετανάστες, με στόχο την ταχεία εκμάθηση της 
και την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

• Έχουμε διαμορφώσει ένα συνεργατικό, συμμετοχικό, συλλογικό πλαίσιο εργασίας όλων των 
μελών του σχολικού ιδρύματος, σχηματίζοντας «επαγγελματικές διαδικτυακές μαθησιακές 
κοινότητες». 

• Συζητάμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας στη μάθηση. 
• Έχουμε εκπαιδευτικούς με υψηλού επιπέδου επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα και 

εξοικείωση με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. 

VII. Αδυναμίες στην καταγραφή. Μας απασχολούν θέματα όπως: 

• Περιορισμένοι πόροι για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών. 
• Η απροθυμία μερικών γονέων για τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 
• Το μεσαίο επίπεδο γνώσης και εξοικείωσης των μαθητών/ριών στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. 

Αντιμετωπίζουμε προβλήματα: 

• Με τη συχνή αλλαγή δασκάλων στο σχολείου μας. 
• Το «φτωχό» κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το σχολείο μας. 
• Την έλλειψη βοήθειας και υποστήριξης των μαθητών/ριών από την οικογένειά τους. 
• Με τη συνεργασία με άλλα σχολικά ιδρύματα και τη δικτύωση μαζί τους. 

Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αδυναμίες με τρόπο προγραμματισμένο και εστιασμένο, 
όπως:  
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• Αναζήτηση εναλλακτικών πόρων, για την αξιοποίηση όλων των πόρων και μέσων που 
μπορούν να ενισχύσουν το σχολείο οικονομικά. 

• Εκπαίδευση γονέων με κοινές δράσεις και προγράμματα για να εξοικειωθούν με τις 
ψηφιακές τεχνολογίες και να εξαλείψουν τους δισταγμούς τους. 

• Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο καθημερινό μας μάθημα για να το κάνουμε ελκυστικό, 
ευχάριστο και ενδιαφέρον. Όταν οι μαθητές/ριες δημιουργούν οι ίδιοι και ανακαλύπτουν τη 
γνώση βιωματικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τότε επιζητούν τη χρήση και την αξιοποίησή 
τους σε καθημερινή βάση. 

• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας για την ενσωμάτωση και ενδυνάμωση όλων 
των καθηγητών. 

• Αντιστάθμιση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων των μαθητών/ριών.  
• Δικτύωση με γειτονικά σχολεία. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται πιο εύκολα με τη χρήση ψηφιακών 

μέσων. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών 
είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους.  

VIII. Καταγραφή ευκαιριών. Υπάρχουν ευκαιρίες που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, όπως: 

• Ευρωπαϊκές πολιτικές και τάσεις για την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης (2021-2027), 
για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων / 
ικανοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης6. 

• Οι ευκαιρίες που δίνονται για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, eTwinning 
κ.λπ.) εμπλουτίζοντας  τις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών. 

• Θετικές αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική από το εθνικό σχέδιο ψηφιακού 
μετασχηματισμού και ψηφιοποίησης όλων των επιπέδων εκπαίδευσης7. 

Η ύπαρξη Επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων στην περιοχή μας είναι πολύτιμη: 

• Χρησιμοποιούμε τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ως χορηγούς για την ενίσχυση της 
σχολικής υποδομής, την τεχνική υποστήριξη και την εκπαίδευση των καθηγητών. 

• Ενισχύουμε τη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να επενδύσουμε σε 
προηγμένες τεχνολογίες, καθώς και σε τοπικά και εταιρικά προγράμματα. 

Αλλαγές στη διδακτέα ύλη: 

• Παροχή ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στα 
μαθήματα. 

• Υποστήριξη διδασκαλίας με ψηφιακές τεχνικές, εργαστήρια, προσομοιώσεις, χρήση 
διαδικτυακών πλατφορμών. 

• Ενσωμάτωση προσαρμοστικής διδασκαλίας μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών. 
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προώθηση της δημιουργικότητας μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών και συνεργασίας των μαθητών/ριών. 

                                                           
6 https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about/digital-education-action-plan  
7 https://greece20.gov.gr/pylwnes-aksones/ Η χώρα θα επενδύσει € 364 εκατ. στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Μεταξύ 
άλλων, η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου παρέχεται, ψηφιακή υποδομή σε όλες τις τάξεις για ένα διαδραστικό 
ψηφιακό μάθημα και αντίστοιχο αναβαθμισμένο εξοπλισμό στα εργαστήρια, Voucher για την απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για 
τους/τις μαθητές/ριες, Ρομποτική, STEM εργαλεία και εξοπλισμό για όλες τις σχολικές μονάδες. . Προβλέπει επίσης την επανεκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών σε νέες τεχνολογίες και εργαλεία, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην εκπαίδευση - Ψηφιακές υπηρεσίες στα σχολεία 
(e-school ), καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό με ψηφιακά εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων της τεχνητής 
νοημοσύνης). 

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about/digital-education-action-plan
about:blank
https://greece20.gov.gr/pylwnes-aksones/
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• Συμμετοχή των μαθητών/ριών σε δραστηριότητες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

IX. Καταγραφή απειλών. Πρέπει να έχουμε κατά νου: 

• Την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και τις συχνές αλλαγές που γίνονται για να εξεταστούν 
λύσεις για τη σύντομη ένταξη νέων εκπαιδευτικών στη σχολική κουλτούρα. 

• Τη σύντομη παραμονή στο σχολείο μας αναπληρωτών δασκάλων που δυσκολεύει τη 
δημιουργία ομάδας και συνεργατικών σχέσεων για να εκμεταλλευτούν την επιμόρφωση 
εντός σχολείου και τις αλληλεπιδράσεις. 

• Τις συχνές αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική που συχνά δημιουργούν δυσαρέσκεια, 
κόπωση και εκνευρισμό στους δασκάλους. Η ηγεσία του σχολείου θα πρέπει να ενημερώνει 
τους εκπαιδευτικούς και να απομακρύνει τυχόν ανασφάλειες.  

• Τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, που είναι 
ένας αρνητικός παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η διαμόρφωση ενός 
συνεργατικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος από την ηγεσία του σχολείου είναι μια 
σημαντική παράμετρος για τις συνθήκες που απαιτούνται για τη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών στο μαθησιακό περιβάλλον και τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών/ριών.  

• Τον δισταγμό των γονέων και των κηδεμόνων απέναντι στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, που 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σταδιακά και πειστικά με συγκεκριμένα μετρήσιμα 
αποτελέσματα. 

• Την καχυποψία ορισμένων γονέων και κηδεμόνων, που πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
ενεργητικές δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και καινοτόμων παραδειγμάτων σε 
πραγματικές συνθήκες. 

• Την έλλειψη πόρων σε υποδομές και εξοπλισμό ως προς τα ψηφιακά μέσα, γεγονός που θα 
πρέπει να κινητοποιήσει την ηγεσία και το διδακτικό προσωπικό να βρουν εναλλακτικές 
πηγές με χορηγίες και ελεύθερη παροχή. 

3.3. Πλάνο δράσης  

3.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης 

Το πλάνο δράσης SWOT αναπτύσσεται με βάση την προτεραιότητα των δυνατών σημείων, των 
αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που εντοπίζονται στο σχολείο και την ανάληψη δράσεων 
σε αυτήν τη βάση, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας. Οι στόχοι και οι ενέργειες για 
το πλάνο δράσης SWOT λαμβάνουν υπόψη: 

• Αποκόμιση στοιχείων SWOT 
o Διεξάγετε εργαστήριο SWOT, χρησιμοποιήστε ερωτήσεις SWOT, για να βοηθήσουν 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις 
απειλές και τις ευκαιρίες του έργου.  

o Χρησιμοποιήστε ένα “σκονάκι’’, ώστε να βοηθήσετε την ομάδα. Ένα ‘σκονάκι’ SWOT 
δίνει παραδείγματα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχνάτε τα προφανή στοιχεία. 

o Αναφέρετε τα στοιχεία: Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές. Δώστε 
προτεραιότητα στα στοιχεία SWOT που θεωρείτε πιο σημαντικά. 

• Δημιουργία πίνακα SWOT 
Κατηγοριοποιήστε τον πίνακα σε «Εσωτερικό» και «Εξωτερικό» στον άξονα y και σε 
«Χρήσιμο» και «Επιβλαβές» στον άξονα x. 
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• Δημιουργία δράσεων SWOT στον πίνακα 
 Για κάθε ένα από τα στοιχεία SWOT που έχετε θέσει ως προτεραιότητά σας, μάθετε πώς να 
το ενισχύσετε ή να το αποτρέψετε με δράσεις που σε επόμενο στάδιο θα μετατραπούν σε 
χρονοδιαγράμματα. 

• Δημιουργία σχεδίου δράσης SWOT  
Προγραμματίστε με την ομάδα σας πώς πρόκειται να εφαρμόσετε τις δράσεις. 

Πίνακας 3.1. Πλάνο δράσης για την ανάλυση SWOT  

Στόχος/ 
Σκοπός 

Ενέργεια  Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονικό πλαίσιο  Πόροι  ΒΔΑ/ 
Επικύρωση 

Αποκόμιση 
στοιχείων 
SWOT 

Εκτέλεση 
εργαστηρίου SWOT, 
χρησιμοποιώντας 
ερωτήσεις SWOT 

Ομάδα 
συντονισμού 
ανάλυσης SWOT 

Σχολική ηγεσία 

 Αναφορές 
Έρευνα 
Συνεντεύξεις 
 

Αριθμός 
συμμετεχό-
ντων 

Χρησιμοποιήστε 
ένα ‘σκονάκι’ SWOT 
για να βοηθήσετε 
την ομάδα 

Ομάδα 
συντονισμού 
ανάλυσης SWOT 

 ‘Σκονάκι’ SWOT Αριθμός 
ερωτήσεων 
που 
αναγράφο-
νται στο 
‘σκονάκι’ 
SWOT 

Κατηγοριοποίηση 
και ιεράρχηση 
στοιχείων SWOT 

Ομάδα 
συντονισμού 
ανάλυσης SWOT 

 Φύλλα Excel 

Διαθέσιμος 
προϋπολογισμός 
 

Αριθμός 
στοιχείων 
SWOT 

Δημιουργία 
πίνακα SWOT 

Κατηγοριοποιήστε 
τον πίνακα SWOT: 
σε «Εσωτερικό» και 
«Εξωτερικό» καθώς 
και σε «Χρήσιμο» 
και «Επιβλαβές» 

Ομάδα 
συντονισμού 
ανάλυσης SWOT 

 Φύλλα Excel Ισορροπία 
των 
εσωτερικών / 
εξωτερικών, 
χρήσιμων / 
επιβλαβών 
στοιχείων 

Δημιουργία 
δράσεων 
SWOT στον 
πίνακα 

Περιγραφή των 
δράσεων για 
καθένα από τα 
θέματα 
προτεραιότητας 
SWOT  

Ομάδα 
συντονισμού 
ανάλυσης SWOT 

 Διαθέσιμος 
προϋπολογισμός 
Φύλλα Excel 
 

Αριθμός 
δράσεων 

Δημιουργία 
σχεδίου 
δράσης SWOT 

Σχεδιασμός της 
υλοποίησης των 
δράσεων 

Σχολική ηγεσία  Διαθέσιμος 
προϋπολογισμός 
Φύλλα Excel 
 

Χρόνος μέχρι 
την 
υλοποίηση 
των δράσεων 
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3.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί 

Αν και υπάρχουν σαφή οφέλη από την ανάλυση SWOT, πολλά διοικητικά στελέχη και ακαδημαϊκοί 
επικρίνουν έντονα τους περιορισμούς της, όπως (Coman & Ronen 2009): 

• Υπερβολικοί κατάλογοι δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών· 
• Μη ιεράρχηση των παραγόντων. 
• Οι παράγοντες περιγράφονται πολύ γενικά. 
• Οι παράγοντες είναι συνήθως γνώμες και όχι γεγονότα. 
• Δεν υπάρχει αναγνωρισμένη μέθοδος για τη διάκριση μεταξύ δυνατών σημείων και 

αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών. 
 

Η προετοιμασία ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού και προγραμματισμού πρέπει να μεριμνά για την 
ανάπτυξη της απαραίτητης οργανωτικής δομής. Στο πλαίσιο ενός σχολείου, έχει διαπιστωθεί ότι το 
συνεργατικό - μετασχηματιστικό μοντέλο διαχείρισης λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι απαραίτητο ο ρόλος του επικεφαλής να εμπνέει, να συντονίζει και να διευκολύνει και 
η οργανωτική δομή να βασίζεται στη συγκρότηση συμμετοχικών ομάδων και στη συναίνεση 
(Varsamidou, 2018). Ταυτόχρονα, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση της κάθετης 
γραφειοκρατικής δομής ελέγχου, την ενίσχυση των οριζόντιων μορφών αυτοελέγχου και την 
προώθηση ευέλικτων διαδικασιών. 

3.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συνεργασίες/ 
δημιουργία δικτύου 

Με την ανάλυση SWOT, το σχολείο μπορεί να εξερευνήσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, να 
εξετάσει τις ευκαιρίες, αλλά και τις απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον όσον αφορά τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό8 του. Τα δεδομένα υποστηρίζουν την οργάνωση του σχολείου, ώστε να 
διαμορφώσει συνεργατικά το δικό της ψηφιακό όραμα, να εμπλουτίσει τις διδακτικές πρακτικές, να 
ενισχύσει τις συνεργασίες, να λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, να ενισχύσει την 
επικοινωνία με ολόκληρη την κοινωνία και να συμβάλει στην ψηφιακή της μεταμόρφωση. 

Μερικές από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις που μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους των 
σχολείων να διεξάγουν ανάλυση SWOT είναι η οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, η 
συστηματική χρήση των ΤΠΕ, η βελτίωση των σχέσεων καθηγητή-μαθητή μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, η ενίσχυση της επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες, η βελτίωση της επικοινωνίας 
και της δικτύωσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, η χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση και την 
ελκυστικότητα των μαθημάτων, η εξοικείωση των μαθητών/ριών με τα ψηφιακά μέσα, ο ψηφιακός 
εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών, η ανάπτυξη συμμετοχικών και συνεργατικών 
πρακτικών, η προώθηση αντισταθμιστικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση 
των μαθησιακών αναγκών των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

                                                           
8 https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-7/ 

 

 

https://innovativeschools.pi.ac.cy/step-7/
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Συγκεκριμένες συνεργασίες και δίκτυα που μπορούν να διευκολύνουν τους υπεύθυνους των 
σχολείων να επιτύχουν τους στόχους τους είναι οι σύλλογοι εκπαιδευτικών / γονέων, οι φορείς 
κατάρτισης εκπαιδευτικών, τα πανεπιστήμια, η τοπική αγορά και διάφορα δίκτυα συνεργασίας. 

 

3.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Τα δεδομένα από την ανάλυση SWOT υποστηρίζουν την οργάνωση του σχολείου, ώστε να 
διαμορφώσει συνεργατικά το δικό της ψηφιακό όραμα, να εμπλουτίσει τις διδακτικές πρακτικές, να 
ενισχύσει τις συνεργασίες, να λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, να ενισχύσει την 
επικοινωνία με ολόκληρη την κοινωνία και να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Μερικές 
καλές πρακτικές είναι (Jackson, χ.η.): 

• Ενθαρρύνετε την ανοιχτή και ειλικρινή συνομιλία. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που 
ενθαρρύνει την ειλικρίνεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει τη χρήση σημειώσεων για τη 
συγκέντρωση ανώνυμων σχολίων, αντί να παροτρύνονται οι συμμετέχοντες να σηκώσουν το 
χέρι τους, για να δηλώσουν μια αδυναμία δυνατά. 

• Προωθήστε τη συνεργασία. Βάλτε τους συμμετέχοντες να γράψουν όλες τις ιδέες τους σε 
σημειώσεις, βάλτε τες σε έναν πίνακα, και στη συνέχεια αναλύστε τις ως ομάδα. Ο 
συνδυασμός παρόμοιων ιδεών μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να σκαρφιστούν 
περισσότερες ιδέες. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε την πιθανότητα διάσπασης μιας μεγάλης 
ομάδας σε μικρότερες ομάδες των τριών ή τεσσάρων, για να ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
ιδεών. 

• Ψηφίστε για να περιορίσετε τις ιδέες. Η ομάδα θα παράγει πολλές ιδέες. Πρέπει να τις λάβετε 
όλες υπόψη, αλλά δεν χρειάζεται να κρατήσετε κάθε ιδέα. Ιεραρχήστε τις πρώτες 10 και 
επιλέξτε αυτές στις οποίες πρέπει να επικεντρωθείτε. Σκεφτείτε ότι η ανάλυση SWOT δεν 
προορίζεται να απεικονίσει τα επόμενα 10 χρόνια: θα πρέπει να εξετάσει πού είστε τώρα και 
πού θα βρίσκεστε στο πολύ εγγύς μέλλον. 

• Για να εντοπίσετε εξωτερικούς παράγοντες, εξετάστε τον ανταγωνισμό. Τι ευκαιρίες 
υπάρχουν τώρα και κατά πόσο μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας; Ποιες 
απειλές αντιμετωπίζετε επί του παρόντος και πώς αυτό επηρεάζει εσάς; 

• Να είστε συγκεκριμένοι όταν περιγράφετε εσωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η 
«εικόνα» που προάγει το σχολείο μπορεί να είναι τόσο δύναμη όσο και αδυναμία, ανάλογα 
με το πώς θα το εκφράσετε. Να είστε συγκεκριμένοι με τις περιγραφές σας. Σε τελική 
ανάλυση, αυτή η συγκεκριμενοποίηση θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τα σωστά μέτρα και 
να αξιολογήσετε την απόδοσή σας με την πάροδο του χρόνου. 

• Μην σκέφτεστε ή ενεργείτε με βάση το συναίσθημα. Η άσκηση αυτή πρέπει να είναι 
αντικειμενική και όχι υποκειμενική. Αν μια δήλωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί από 
στοιχεία, δεν μετράει. 
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4. Ευθυγράμμιση με Αναλυτικό Πρόγραμμα 
       ΚΜΟΠ, Λαγιοκάπα Ιωάννα & Ματράκα Αριάδνη  

4.1. Εισαγωγή 

4.1.1. Κύριες προκλήσεις  

Η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών «μπορεί να οριστεί ευρέως ως ο βαθμός στον οποίο οι 
συνιστώσες ενός εκπαιδευτικού συστήματος - όπως τα πρότυπα, τα προγράμματα σπουδών, οι 
αξιολογήσεις, και η καθοδήγηση - συντελούν στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων» (Case et al., 
2004). Στην έννοια της ψηφιακής εκπαίδευσης, η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών μπορεί 
να εξεταστεί στο πλαίσιο της μεικτής μάθησης, όπου συνδυάζονται διαφορετικά εργαλεία μάθησης 
που μπορούν να είναι ψηφιακά (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης) και μη ψηφιακά 
(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021). Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη 
δημιουργήσει ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα που να χρησιμοποιεί την ευθυγράμμιση του 
προγράμματος σπουδών για να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών/ριών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). 

Πολλοί διευθυντές και εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι σκοπός της τεχνολογίας 
στα σχολεία είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αλλάξει το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, 
εργάζονται και επικοινωνούν (Gura, 2018). Η τεχνολογία μπορεί να φέρει τη δύναμη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στη φύση και την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Ως εκ τούτου, οι 
διευθυντές/ριες των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν πού η 
τεχνολογία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να προσθέσουν μια πιο διαδραστική 
πινελιά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, αυτή είναι συχνά μια απαιτητική διαδικασία, 
καθώς οι ανάγκες και οι δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή βρίσκονται στον πυρήνα της ψηφιακής 
διδασκαλίας και μάθησης. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του προγράμματος σπουδών και της 
τεχνολογίας των πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει τους επικεφαλής των σχολείων στην προσπάθειά 
τους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία με στόχο τη μάθηση. 

4.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου  

Η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών διασφαλίζει ότι το μαθησιακό περιεχόμενο, οι 
μαθησιακοί στόχοι, τα προγράμματα διαβάσματος, οι στόχοι επίτευξης, οι κατευθυντήριες γραμμές 
αξιολόγησης ή το αναλυτικό πρόγραμμα ευθυγραμμίζονται με τις δυνατότητες της ψηφιακής 
εκπαίδευσης. Η έρευνα σε επίπεδο γραφείου και πεδίου που διεξήχθηκε για τους σκοπούς του έργου 
DigiLEAD τονίζει ότι η χρήση τεχνολογιών στην ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών πρέπει 
να αντιμετωπιστεί ως ένα σημαντικό, ακόμη και ξεχωριστό, θέμα. Σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο, η 
τεχνολογία πρέπει να είναι μέρος κάθε πλάνου διδασκαλίας σε οποιοδήποτε μάθημα, καθώς μπορεί 
να ενσωματωθεί από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες έως τις Θετικές Επιστήμες. Με αυτόν τον τρόπο, 
οι μαθητές/ριες μπορούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατά τη διάρκεια της 
μάθησης, ακόμα και σε νεαρή ηλικία στα δημοτικά σχολεία.  

Όπως είναι προφανές, η ποιοτική μάθηση είναι κάτι περισσότερο από την απλή συμμετοχή και τον 
ενθουσιασμό των μαθητών/ριών. Η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών με την τεχνολογία 
βοηθά τους/τις μαθητές/ριες να γίνουν ενεργοί στοχαστές, μαθητευόμενοι/ες, κατασκευαστές 
γνώσης και παγκόσμιοι πολίτες, ώστε να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία 
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(Twining et al., 2021). Οι διευθυντές/ριες των σχολείων μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς 
να κατανοήσουν ποια εργαλεία λειτουργούν καλύτερα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, 
αλλά και την καταλληλόλητα των ψηφιακών τεχνολογιών για παιδαγωγικές μεθόδους και 
στρατηγικές.  

Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας ενθαρρύνει τη συνεργασία, αποτελεί κινητήρια δύναμη για 
την καινοτομία και βοηθά στην κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των μαθητών/ριών. Στο 
κεφάλαιο 6 μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας και μάθησης, ενώ στο κεφάλαιο 5, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις στρατηγικές 
αξιολόγησης. Ωστόσο, η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών είναι το πρώτο βήμα στη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών στην τάξη. 

4.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό τμήμα της τελικής 
στρατηγικής των σχολείων, που θα παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά 
τις διαθέσιμες πρακτικές, ανάγκες και κενά, πιθανές ιδέες και πόρους με σκοπό τη βελτίωση κατά τη 
διαμόρφωση του πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να επιτευχθεί σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή 
η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών. Η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών μπορεί 
να εξεταστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα μεικτής μάθησης. Σύμφωνα με τους Boud και Proser 
(2002), «Ένα αποτελεσματικό μεικτό μαθησιακό περιβάλλον υιοθετεί μια προσέγγιση σχεδιασμού 
μάθησης, που εξετάζει τους μαθησιακούς στόχους και τους ευθυγραμμίζει με τις διδακτικές και 
μαθησιακές δραστηριότητες και την αξιολόγηση, διασφαλίζοντας έτσι την ενσωμάτωση και την 
κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας» . Οι συνδυαστικές προσεγγίσεις σχεδιασμού μάθησης 
κυμαίνονται από (Πανεπιστήμιο La Trobe, 2014): 

• Κατά κύριο λόγο δια ζώσης διδασκαλία, με κάποια διαδικτυακά μαθήματα 
• Έναν συνδυασμό δια ζώσης και ηλεκτρονικής μάθησης 
• Κυρίως ηλεκτρονική μάθηση 

Για να διαμορφώσετε και να παρουσιάσετε στην τελική σχολική σας στρατηγική την ευθυγράμμιση 
σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή του προγράμματος σπουδών, η πρώτη φάση είναι η δημιουργία 
ενός σαφούς οράματος βασισμένου στην εξατομικευμένη μάθηση (Education Elements, χ.η.). Το 
όραμα αυτό δεν πρέπει να λαμβάνει μόνο τη φωνή των εκπαιδευτικών υπόψη, αλλά και των 
μαθητών/ριών και των διευθυντών/ριών των σχολείων. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, θα ήταν χρήσιμος 
ο προσδιορισμός των ατόμων που θα βοηθήσουν στην ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών 
και θα δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (όπως εκπαιδευτικοί 
από διαφορετικά επίπεδα και τμήματα, τουλάχιστον ένα διοικητικό στέλεχος, και ένα μέλος της 
ομάδας τεχνικής υποστήριξης, κ.λπ.) (Mordica et al., 2013). 

Στη δεύτερη φάση της επίτευξης εξατομικευμένης μάθησης, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ριες 
των σχολείων πρέπει να καθορίσουν έναν κατάλληλο συνδυασμό του προγράμματος σπουδών 
(Education Elements, χ.η.). Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις 
κατηγορίες (Education Elements, χ.η.): 

1. Θεμελιώδες Περιεχόμενο: το παραδοσιακό βασικό πρόγραμμα σπουδών με καθορισμένο 
πεδίο εφαρμογής και πορεία ευθυγραμμισμένη με το επίπεδο διδασκαλίας, όπως εκδίδεται 
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από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση οδηγών διδακτέας ύλης, 
διδακτικών προγραμμάτων, βιβλίων σε διαδικτυακή ή φυσική μορφή κ.λπ. 

2. Περιεχόμενο Προσαρμογής: το ψηφιακό περιεχόμενο που προσαρμόζει την πορεία ή τον 
ρυθμό μάθησης σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών/ριών. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων πυλών ή μαθησιακών περιβαλλόντων, όπου οι 
μαθητές/ριες θα μπορούν να έχουν συνεχή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και δεν θα 
δεσμεύονται πλέον να ακολουθούν τον ρυθμό της τάξης. 

3. Περιεχόμενο με μεγάλη δυνατότητα εξατομίκευσης: Προσαρμοσμένα μαθήματα από τον/τη 
δάσκαλο/α, έτσι ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του 
κάθε μαθητή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση δημιουργικών ψηφιακών εργαλείων, 
όπως Canva, Jamboard, Padlet, κλπ. 

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση, την επίδειξη και την επιλογή των ιδανικών ψηφιακών 
τεχνολογιών. Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων θα βασίζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευθυγράμμιση προγράμματος σπουδών 
σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή θα μπορούσε να περιλαμβάνει, εκτός από τη χρήση Ψηφιακών 
Εκπαιδευτικών Πλατφορμών που παρέχονται από τις εθνικές αρχές, ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών 
τεχνολογιών, που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία εντός των σχολικών τάξεων. Ο ακόλουθος πίνακας 
παρουσιάζει ψηφιακά εργαλεία που είναι ελκυστικά, διαδραστικά και ευέλικτα. 

Πίνακας 4.1. Κορυφαία εργαλεία για διδασκαλία 

Πλατφόρμες 
μάθησης 

Εργαλεία 
επεξεργασίας 
και σύνταξης 

Εργαλεία 
συμμετοχής, 
δοκιμής και 
εργαλεία  
γραφικών 

Εργαλεία 
σύσκεψης για 
συνομιλία/βίντεο 

Ηλεκτρονικοί 
πίνακες και 
φόρμες 

Εργαλεία 
εγγράφων, 
παρουσιάσεων 
& 
υπολογιστικών 
φύλλων 

Πλατφόρμες 
κοινής χρήσης 
αρχείων 

Moodle Audacity Kahoot Zoom Miro Word Google Drive 

Canvas Movie Maker Prezi Google Meet 
Google 
Jamboard 

Google Docs Dropbox 

Blackboard Descript Plickers Microsoft Teams Gynzy PowerPoint WeTransfer 

Google 
Classroom 
 

EdPuzzle Mentimeter Cisco Webex Mural Google Slides OneDrive 

Moodle 
Nearpod 
 

Quizlet Skype Google Forms Excel  

Snappet  Quizizz Viber  Google Sheets  

Thinglink  Padlet WhatsApp  Liveworksheets  

https://www.canva.com/
https://support.google.com/jamboard/answer/7424836?hl=en
https://padlet.com/
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Μερικά παραδείγματα ευθυγράμμισης των προγραμμάτων σπουδών σε ηλεκτρονική ή φυσική 
μορφή περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί, με την υποστήριξη των 
διευθυντών/ριών των σχολείων, μπορούν: 

• να χρησιμοποιούν εβδομαδιαία ή στο τέλος μίας θεματικής ενότητας ένα διαδικτυακό κουίζ 
(είτε για λόγους επανάληψης, είτε αθροιστικής αξιολόγησης) ή/και να παρέχουν στους/στις 
μαθητές/ριες περαιτέρω διαδικτυακές πηγές  

• να μεταφορτώνουν σημειώσεις από τις διαλέξεις, παρουσιάσεις και φύλλα εργασίας στους 
διαδικτυακούς ιστοτόπους μάθησης (π.χ., Google Drive), έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να 
μπορούν να τα επανεξετάσουν, αν χρειαστεί  

• να προβάλλουν βίντεο (αυτά θα μπορούσαν να προέρχονται από το YouTube ή το Edpuzzle), 
και κατά τη διάρκεια της προβολής, να κάνουν ερωτήσεις και να ζητήσουν γνώμες  

• να δημιουργήσουν ένα Padlet ή ένα Mentimeter και να δώσουν στους/στις μαθητές/ριες τη 
δυνατότητα να εργαστούν στο διαδίκτυο συλλογικά, να συζητήσουν και να μοιραστούν τις 
ιδέες τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 45 
 

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2021-1-BG01-4KA220-SCH-00032711] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1. Οι τρεις φάσεις ευθυγράμμισης και επιλογής του προγράμματος σπουδών  

 Πηγή: Education Elements, χ.η. 

4.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία  
Για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα της κατάστασης στο σχολείο, οι διευθυντές/ριες και οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν έναν απολογισμό σχετικά με την ευθυγράμμιση του διαδικτυακού 
και δια ζώσης προγράμματος σπουδών. Για την εκτίμηση των αναγκών, μπορούν να συλλεχθούν 
ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα μέσω ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων. 

4.2.1. Ποσοτικά στοιχεία 

Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων, οι διευθυντές/ριες των σχολείων μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μια λίστα ελέγχου προσαρμοσμένη από τα εργαλεία SELFIE και TET-SAT. Η λίστα 
ελέγχου που ακολουθεί προσαρμόζεται στους σκοπούς του έργου DigiLEAD, για να βοηθήσει τους 
διάφορους ενδιαφερόμενους να προβληματιστούν σχετικά με τομείς όπως: 

2η
 φάση 

Προσδιορισμός της 
ευθυγράμμισης του 

προγράμματος σπουδών σε 
ηλεκτρονική ή φυσική μορφή και 

του ρόλου των ψηφιακών 
εργαλείων 

Από μισή ή ολόκληρη ημέρα, 
ακολουθούμενη από εβδομάδες 

   
 

 
 

 

 

1η
 φάση 

 Ευθυγράμμιση των στόχων 
της διδακτέας ύλης με το 

όραμα της εξατομικευμένης 
μάθησης 

Από λίγες ημέρες έως λίγους 
μήνες  

3
η 

φάση  
Έλεγχος, παρουσίαση και 
επιλογή των ψηφιακών 

εργαλείων 

Από δύο έως τέσσερις μήνες 
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Πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικτυακών πόρων. 

Πίνακας 4.2. Λίστα ελέγχου για ευθυγράμμιση εκπαιδευτικού προγράμματος  
Επιλογές απάντησης: κλίμακα Likert πέντε βαθμών (1 ελάχιστο - 5 μέγιστο) και δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) 

 
Διευθυντές σχολείου Εκπαιδευτικοί Μαθητές 

Ε1 Διαδικτυακοί 
εκπαιδευτικοί πόροι 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
αναζητούν διαδικτυακά 
ψηφιακούς 
εκπαιδευτικούς πόρους 

Αναζητώ διαδικτυακά 
ψηφιακούς  
εκπαιδευτικούς πόρους 

 

E2 Δημιουργία 
ψηφιακών πόρων 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
δημιουργούν 
ψηφιακούς πόρους για 
την υποστήριξη της 
διδασκαλίας τους 

Δημιουργώ ψηφιακούς 
πόρους για την υποστήριξη 
της διδασκαλίας μου 

 

E3 Χρήση εικονικών 
περιβαλλόντων 
μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν 
εικονικά περιβάλλοντα 
μάθησης με τους/τις 
μαθητές/ριές τους 

Χρησιμοποιώ εικονικά 
περιβάλλοντα μάθησης με 
τους/τις μαθητές/ριές μου 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν διαδικτυακές 
πλατφόρμες, στις οποίες 
μπορούμε επίσης να 
συμμετέχουμε, για να 
διευκολύνουν τη μάθηση μας 

Ε4 Επικοινωνία με τη 
σχολική κοινότητα 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν 
ψηφιακές τεχνολογίες 
για επικοινωνία που 
σχετίζεται με το 
σχολείο 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για επικοινωνία 
που σχετίζεται με το σχολείο 

 

Ε5 Ανοικτοί 
εκπαιδευτικοί πόροι 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν 
ανοιχτές εκπαιδευτικές 
πηγές 

Χρησιμοποιώ ανοιχτές 
εκπαιδευτικές πηγές 

 

Ανοικτή Χρήσιμη 
τεχνολογία για 
διδασκαλία 

 
Παρακαλώ δώστε ένα 
παράδειγμα ψηφιακής 
τεχνολογίας (εξοπλισμός, 
λογισμικό, πλατφόρμα, 
πηγή...) που βρίσκετε 
πραγματικά χρήσιμο για τη 
διδασκαλία  

Παρακαλώ δώστε ένα 
παράδειγμα ψηφιακής 
τεχνολογίας (εξοπλισμός, 
λογισμικό, πλατφόρμα, πηγή...) 
που βρίσκετε πραγματικά 
χρήσιμο για μάθηση  

 

Πίνακας 4.3. Χρήση τεχνολογιών για την προσέλκυση των μαθητών/ριών και προσαρμογή των τεχνολογιών 
στις ανάγκες των μαθητών/ριών 

Επιλογές απάντησης: κλίμακα Likert πέντε βαθμών (1 ελάχιστο - 5 μέγιστο) και δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) 
 

Διευθυντές σχολείου Εκπαιδευτικοί Μαθητές 

F1 Προσαρμογή 
στις ανάγκες των 
μαθητών/ριών  

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
προσαρμόσουν τη διδασκαλία 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
προσαρμόσω τη διδασκαλία 

Στο σχολείο μας, οι δάσκαλοι 
μας αναθέτουν διαφορετικές 
δραστηριότητες μέσω της 
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στις ατομικές ανάγκες των 
μαθητών/ριών 

μου στις ατομικές ανάγκες των 
μαθητών/ριών 

χρήσης τεχνολογίας που 
ταιριάζει στις ανάγκες μας 

F3 Προώθηση της 
δημιουργικότητας 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν δραστηριότητες 
ψηφιακής μάθησης που 
ενθαρρύνουν τη 
δημιουργικότητα των 
μαθητών/ριών  

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να ενθαρρύνω 
τη δημιουργικότητα των 
μαθητών/ριών 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιώ την τεχνολογία 
για δημιουργικές 
δραστηριότητες 

F4 Ελκυστικότητα 
προς 
μαθητές/ριες 

Οι εκπαιδευτικοί μας θέτουν σε 
εφαρμογή δραστηριότητες 
ψηφιακής μάθησης που είναι 
ελκυστικές για τους/τις 
μαθητές/ριες 

Χρησιμοποιώ  δραστηριότητες 
ψηφιακής μάθησης που 
προσελκύουν τους/τις 
μαθητές/ριες 

Στο σχολείο μας, συμμετέχω 
περισσότερο όταν 
χρησιμοποιούμε τεχνολογία 

F5 Συνεργασία 
μαθητών/ριών 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
διευκολύνουν τη συνεργασία 
των μαθητών/ριών 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να διευκολύνω 
τη συνεργασία των 
μαθητών/ριών 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε τεχνολογία 
για ομαδική εργασία 

F6 Διεπιστημονικά 
πρότζεκτ 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
παροτρύνουν τους/τις 
μαθητές/ριες να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για διεπιστημονικά  
πρότζεκτ 

Παροτρύνω τους/τις 
μαθητές/ριες να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες σε διεπιστημονικά 
πρότζεκτ  

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε την 
τεχνολογία για 
διεπιστημονικά πρότζεκτ που 
συνδυάζουν διαφορετικά 
μαθήματα 

F8 
Επαγγελματικός 
προσανατολισμός  

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε ψηφιακές 
τεχνολογίες για επαγγελματικό 
προσανατολισμό 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε ψηφιακές 
τεχνολογίες για επαγγελματικό 
προσανατολισμό 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε την 
τεχνολογία για τον 
επαγγελματικό 
προσανατολισμό 

 

Πίνακας 4.4. Πώς οι διευθυντές/ριες των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με το ψηφιακό χάσμα 
και υποστηρίζουν τους/τις μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε μεικτές μορφές μάθησης. 
Επιλογές απάντησης: κλίμακα Likert πέντε βαθμών (1 ελάχιστο - 5 μέγιστο) και δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) 

 
Διευθυντές σχολείου Εκπαιδευτικοί 

C11 Ψηφιακό 
χάσμα: Μέτρα για 
τον προσδιορισμό 
προκλήσεων  

Στο σχολείο μας εφαρμόζουμε μέτρα για 
τον εντοπισμό των προκλήσεων που 
προκύπτουν από την μεικτή μάθηση και 
που σχετίζονται με τις μαθησιακές 
ανάγκες των μαθητών/ριών και το 
κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο 

Στο σχολείο μας εφαρμόζουμε μέτρα για τον 
εντοπισμό των προκλήσεων που προκύπτουν από 
την μικτή μάθηση και που σχετίζονται με τις 
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/ριών και το 
κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο 

C12 Ψηφιακό 
χάσμα: Υποστήριξη 
για την 
αντιμετώπιση των 
προκλήσεων  

Στο σχολείο μας, έχουμε ένα σχέδιο για 
να βοηθήσουμε τους/τις δασκάλους/ες 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
προκύπτουν από την μεικτή μάθηση και 
που σχετίζονται με τις μαθησιακές 
ανάγκες των μαθητών/ριών και το 
κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο 

Στο σχολείο μας, έχουμε ένα σχέδιο για να 
βοηθήσουμε τους/τις δασκάλους/ες να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν 
από την μεικτή μάθηση και που σχετίζονται με τις 
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/ριών και το 
κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο 
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4.2.2. Ποιοτικά δεδομένα 

Για να γίνει ανάλυση των ελλείψεων, θα ήταν απαραίτητο να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα σχετικά 
με το: 

• πώς επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών σε ηλεκτρονική ή φυσική 
μορφή στο σχολείο 

• ποια προβλήματα σχετικά με την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών πρέπει να 
ξεπεραστούν, και  

• πώς αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/ριες για τη χρήση των τεχνολογιών στην 
ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών 

Αυτές οι ποιοτικές πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν με σύντομες ανοικτές ερωτήσεις. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν να μιλούν ελεύθερα και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Στην 
περίπτωση συνεντεύξεων ή ομάδων - στόχου, η διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60-90 λεπτά. 
Αν δεν μπορούν να διεξαχθούν με φυσική παρουσία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια 
ηλεκτρονική σύσκεψη μέσω του Zoom ή του Google Meets. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
μαθητών/ριων σε αυτήν τη διαδικασία, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα ερωτηματολόγιο, 
χρησιμοποιώντας το Google Forms. Η ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς 
και τους/τις μαθητές/ριες είναι σημαντική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολείου σας και 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.  

4.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Δεδομένου ότι η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και εμπειρογνωμοσύνη, συνιστάται να θεωρηθούν υπεύθυνα τα άτομα που έχουν 
αναλάβει να βοηθήσουν στην ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών και στη δημιουργία ενός 
σχεδίου δράσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά τη φάση 1 (όπως αναφέρεται στην 
ενότητα 4.1.3). Τα άτομα αυτά μπορούν να σχηματίσουν μια Ομάδα ευθυγράμμισης του 
Προγράμματος Σπουδών σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή  που θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση 
των αναγκών, θα συλλέξει και θα αναλύσει τα δεδομένα. Τέλος, θα δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη 
τελική έκθεση, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και θα παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση 
στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, η Ομάδα ευθυγράμμισης του Προγράμματος 
Σπουδών σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον μία έκθεση. 
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4.3. Πλάνο δράσης  

4.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης 

Μετά τον εντοπισμό και την ανάλυση των υφιστάμενων ελλείψεων και αναγκών, ο/η διευθυντής/ρια 
του σχολείου, μαζί με την ομάδα ευθυγράμμισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να 
εργαστούν για την ολοκλήρωση των τριών φάσεων ευθυγράμμισης και επιλογής του προγράμματος 
σπουδών (βλ. σχήμα 4.1). Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένα υποστηρικτικά μέτρα που 
μπορούν να ληφθούν. 

Πίνακας 4.5. Σχεδιασμός της ευθυγράμμισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

Στόχος/ Σκοπός Ενέργεια Αρμόδιο προσωπικό Χρονικό πλαίσιο 
ΒΔΑ/ 

Επικύρωση 

Ευθυγράμμιση στόχων του 

προγράμματος σπουδών με 

εξατομικευμένο όραμα 

διδασκαλίας 

Α) Προσδιορισμός των 
συμμετεχόντων/ουσών: Ποιοι 
είναι οι μαθητές/ριές σας και 
ποιες είναι οι ανάγκες τους; 

Ομάδα ευθυγράμμισης 
του Προγράμματος 
Σπουδών σε 
ηλεκτρονική ή φυσική 
μορφή (π.χ., 
εκπαιδευτικοί από 
διάφορα επίπεδα και 
τμήματα, τουλάχιστον 
ένα διοικητικό 
στέλεχος, ένα μέλος της 
ομάδας τεχνικής 
υποστήριξης, κ.λπ.) 

Λίγες ημέρες έως 
μερικούς μήνες 

 Β) Ορισμός των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων: 

Τι θέλετε να μάθουν οι 
μαθητές/ριές σας και να είναι 
σε θέση να κάνουν; 

Καθορισμός 

ευθυγράμμισης προγράμματος 

 σπουδών και του ρόλου των  

ψηφιακών εργαλείων 

 

Α) Προσδιορισμός του 
μαθησιακού περιβάλλοντος:  

Ποιον τρόπο μεικτής μάθησης 
έχετε επιλέξει; 

Μισή ή ολόκληρη 
ημέρα, 
ακολουθούμενη 
από λίγες 
εβδομάδες 

 Β) Προσδιορισμός της 
προσέγγισης διδασκαλίας και 
μάθησης:  

Ποια προσέγγιση είναι 
καλύτερη για σας; 

Γ) Ανάπτυξη μαθησιακών 
δραστηριοτήτων: 

Τι είδους δραστηριότητες θα 
συμπεριλάβετε; 

 

Κριτική, επίδειξη, 

και επιλογή 

ψηφιακών εργαλείων 

Α) Τεκμηρίωση: 

Ποιες τεχνολογίες λειτουργούν 
καλύτερα για τις εργασίες σας;  

Χρειάζονται τεχνική 
υποστήριξη; 

Πώς μπορεί το σχολείο σας να 
σας υποστηρίξει περαιτέρω; 

Δύο έως τέσσερις 
μήνες 
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4.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί 

Φυσικά, προκειμένου να επιτευχθεί η ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών, η Ομάδα 
ευθυγράμμισης του Προγραμμάτων Σπουδών θα πρέπει να εξετάζει πιθανούς περιορισμούς και 
κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία, όπως:  

• Ποιο ψηφιακό περιεχόμενο και συσκευές ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία; 

• Πόσο προσβάσιμη είναι η τεχνολογία για τους/τις μαθητές/ριες, προκειμένου να γίνει χρήση 
της ευθυγράμμισης του προγράμματος σπουδών; 

• Ποια τεχνολογική υποστήριξη παρέχεται που μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία 
ευθυγράμμισης των προγραμμάτων σπουδών; 

• Ποιο είναι το κόστος (π.χ. για πλατφόρμες μάθησης κ.λπ.); 
• Είναι αρκετός ο χρόνος που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

ευθυγράμμισης του προγράμματος σπουδών; 

4.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συνεργασίες/ 
δημιουργία δικτύου 

Η σχολική ηγεσία είναι σημαντικό να εξετάσει τον βαθμό της υποστήριξης που παρέχεται στα σχολεία 
ως προς τη διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής, για να διευκολύνει την ευθυγράμμιση του 
προγράμματος σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πολλές 
κυβερνήσεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες και έχουν αναπτύξει αποτελεσματικές προσεγγίσεις σχετικά 
με τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και 
διαδικτυακούς πόρους. Ως εκ τούτου, η συνειδητοποίηση της μεταβαλλόμενης κατάστασης μπορεί 
να οδηγήσει σε επιτυχή εφαρμογή της ευθυγράμμισης των προγραμμάτων σπουδών, ακόμη και αν 
εφαρμόζεται σε διαφορετικά πλαίσια. Ωστόσο, η έντονη επιθυμία των εμπλεκόμενων φορέων (όπως 
οι διευθυντές/ριες σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/ριες και οι γονείς) να ασχοληθούν σχετικά 
με την ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών με τις τεχνολογίες είναι η βασική κινητήρια 
δύναμη που μπορεί να προωθήσει αυτήν τη διαδικασία. 

Εκτός από τα παραπάνω, ορισμένες συγκεκριμένες συνεργασίες και δίκτυα μπορούν να 
διευκολύνουν τις ηγετικές ομάδες να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Σε γενικές γραμμές, είναι ωφέλιμη 
η συνεργασία της Ομάδας Ευθυγράμμισης Προγράμματος Σπουδών με: 

• άλλα σχολεία 
• άλλες περιφερειακές διευθύνσεις 
• ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με την ψηφιακή τεχνολογία 
• ιδρύματα Τεχνολογίας των Υπολογιστών  
• παρόχους ΤΠΕ, και  
• πλατφόρμες δικτύωσης (όπως eTwinning και School Education Gateway)  

4.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Ακολουθούν ορισμένες καλές πρακτικές και παραδείγματα σε σχέση με την ευθυγράμμιση του 
προγράμματος σπουδών: 

• Πρόγραμμα σπουδών ως ιστός αράχνης 

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
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Η δημιουργία ισορροπίας και συνοχής μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ενός προγράμματος 
σπουδών αποτελεί συχνά πρόκληση για τα σχολεία. Σύμφωνα με τον Van den Akker (2003), υπάρχουν 
δέκα συγκεκριμένες συνιστώσες, που αναφέρονται σε δέκα ερωτήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό της 
μαθητικής διδασκαλίας, οι οποίες μπορούν να οργανωθούν ως ιστός αράχνης (Εικόνα 4.2). Με τον 
τρόπο αυτό, οι πολλές διασυνδέσεις, καθώς και η ευπάθεια της ευθυγράμμισης του προγράμματος 
σπουδών, μπορούν να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και, ως εκ τούτου, να γίνουν πιο 
εύκολα αντιληπτές. Το «σκεπτικό» που αναφέρεται στις γενικές αρχές ή στην κεντρική αποστολή του 
προγράμματος σπουδών, χρησιμεύει ως σημείο προσανατολισμού, ενώ τα εννέα άλλα συστατικά 
είναι συνυφασμένα με αυτήν τη λογική και λογικά συνδεδεμένα  μεταξύ τους (Van den Akker, 2003). 
Το παρακάτω σχήμα μπορεί να διευκολύνει περαιτέρω τη διαδικασία ευθυγράμμισης του 
προγράμματος σπουδών.  

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2. Πηγή: Van den Akker, 2003 

 

 

Στόχοι & σκοποί  

Ποιοι είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 

Αξιολόγηση  

Πόσο έχει εξελιχθεί η 
μάθηση; 

Περιεχόμενο  

Τι μαθαίνουν; 

Δραστηριότητες μάθησης 

 Πώς μαθαίνουν; 

Ρόλος εκπαιδευτή  

Πώς διευκολύνει ο/η 
δάσκαλος/α τη μάθηση; 

Υλικά και πόροι  

Με τι  

μαθαίνουν; 

Ομαδοποίηση  

Με ποιον/α  

μαθαίνουν; 

Τοποθεσία  

Πού μαθαίνουν;  

Χρόνος  

Πότε μαθαίνουν; 
Λογική 

Γιατί 
μαθαίνουν; 
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• Χαρτογράφηση του προγράμματος σπουδών  

H ημερολογιακού τύπου διαδικασία για την υποβολή εκθέσεων που ονομάζεται χαρτογράφηση 
προγραμμάτων σπουδών μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία και, πιο συγκεκριμένα, τους/τις 
δασκάλους/ες να κρατούν αρχείο σχετικά με το τι διδάσκεται, πότε, πώς αυτό που έχει διδαχθεί 
μπορεί να αξιολογηθεί, και πώς αυτό που διδάσκουν σχετίζεται με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
θα πρέπει να καλλιεργούνται στην τάξη (Jacobs, 2004; Udelhofen, 2005). Η χαρτογράφηση του 
προγράμματος σπουδών είναι μια συνεχής διαδικασία, που διασφαλίζει ότι είναι ενημερωμένο, 
εστιάζει σε αυτά που μπορούν να μάθουν οι μαθητές/ριες και παρέχει έναν μηχανισμό 
προγραμματισμού. Μόλις καταγραφούν τα προαναφερθέντα, η διαδικασία χαρτογράφησης του 
προγράμματος σπουδών μπορεί να συνεχιστεί μέσω μιας σειράς καθορισμένων βημάτων που 
επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε δομημένο διάλογο για να αναθεωρήσουν, να 
συζητήσουν, να αναλύσουν και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το πρόγραμμα σπουδών 
με βάση τα δεδομένα (ibid). Η διαδικασία χαρτογράφησης αποτελεί την καλύτερη χρονική στιγμή για 
να καθοριστούν τα στοιχεία του προγράμματος σπουδών που είναι πιο κατάλληλα για ηλεκτρονική 
και δια ζώσης μάθηση. Σημειώστε ότι η μορφή της χαρτογράφησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
το επίπεδο εκπαίδευσης. Το παρακάτω παράδειγμα αντιπροσωπεύει έναν τυπικό χάρτη. 

Σχολείο: 

Τάξη: 

Μάθημα/Θέμα: 

Περίοδος:  

Ενότητα/ 

Κεφάλαιο 

Πρότυπα 
που 
διδάσκον
ται 

Μαθήμα-
τα / 

Δραστη-
ριότητες 

Βασικές 
έννοιες / 

Λεξιλόγιο 

Πόροι / 

Τεχνολογία 

Αξιολογήσεις για 
τη μάθηση 
(διαμορφωτι-κές) 

Αξιολογή-
σεις της 
μάθησης 
(αθροιστικές
) 
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Πηγή: Hudsonville Public Schools, χ.η.
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Το Σχήμα 4.3. από τη Chalk (2021) σας δείχνει πώς να δημιουργήσετε έναν χάρτη προγράμματος σπουδών που είναι εύκολος ως προς την κατανόηση 
για την επιτυχία των μαθητών/ριών. Η Chalk παρέχει ένα ενιαίο σύστημα για να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα σπουδών, οι οδηγίες και η αξιολόγηση 
θα ενσωματωθούν και θα συνδεθούν με τα πρότυπα. 

 

Δεξιότητες 
Οι δεξιότητες εκφράζονται ως 
ρήματα (γράφω, υπολογίζω). 
Αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται με 
τους στόχους που έχει το σχολείο 
για τους μαθητές τους, πέρα από 
τα πρότυπα.   

Αξιολογήσεις 
Αξιολογήσεις που 
δημιουργήθηκαν για 
να κατανοήσουν την 
επιτυχία των 
μαθητών/ριών. Πόροι 

Πρόσθετες 
πληροφορίες που 
θα αποτελέσουν 
πλεονέκτημα για 
τους μαθητές 

Ενότητες 
Έννοιες και στόχοι 
μάθησης που 
διδάσκονται σε μια 
χρονική περίοδο 

Καθοδήγηση 
Ένας οδηγός που 
βοηθά τους 
εκπαιδευτικούς να 
παραμένουν στο 
πρόγραμμα 

Χρονοδιαγράμματα  
Ο αναμενόμενος 
χρόνος που θα 
χρειαστεί για να 
διδάξει κάθε 
ενότητα μέσα στην 
τάξη 

Βασικά ερωτήματα 
Ερωτήσεις που οι μαθητές/ριες 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
απαντήσουν στο τέλος, που 
δείχνουν την κατανόησή τους 
για το περιεχόμενο που 
παρουσιάστηκε και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 

Σχήμα 4.3. Διαδικασία χαρτογράφησης προγράμματος, Πηγή: Chalk, 2021 

Πρότυπα 
Κρατικά, 
κυβερνητικά ή άλλα 
πρότυπα που 
σχετίζονται με την 
τάξη 

Περιεχόμενο 
Το ίδιο το 
αντικείμενο, το 
οποίο 
περιλαμβάνει 
βασικές έννοιες, 
στοιχεία και 
γεγονότα που 
διδάσκονται. 

Ακολουθία 
Η σειρά με την 
οποία τα πρότυπα 
θα διδάσκονται 
στην τάξη  

Δραστηριότητες 
Ειδικές δράσεις που 
διεξάγονται μέσα σε 
μια τάξη και βοηθούν 
τη μαθησιακή 
διαδικασία.  

https://www.chalk.com/resources/infographic-create-curriculum-maps/
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5. Αξιολόγηση 
CARDET & UNIC, Μιχαέλα Πρωτόπαπα & Χριστιάνα Καρουσίου  

5.1. Εισαγωγή  

5.1.1. Κύριες προκλήσεις  

Σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται όλο και περισσότερο με την τεχνολογία, τα εκπαιδευτικά 
συστήματα αργούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές σε ότι αφορά τους τρόπους και τις πρακτικές 
αξιολόγησης (Timmis et al., 2016). Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ εξακολουθούν 
να προωθούν παραδοσιακές στρατηγικές αξιολόγησης για την αξιολόγηση των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών σε ένα μάθημα, όπως επίσημες γραπτές εξετάσεις και 
εξετάσεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και πολλαπλής επιλογής. Τέτοιες παραδοσιακές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην τελική αξιολόγηση (αξιολόγηση των μαθητών στο τέλος μιας 
εκπαιδευτικής ενότητας), αλλά συχνά και στην διαμορφωτική αξιολόγηση (συνεχής 
ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος), παρά το γεγονός ότι οι δάσκαλοι υποτίθεται ότι 
είναι πιο ελεύθεροι να επιλέξουν άλλες μεθόδους κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση (Bhat, & Bhat, 
2019).  

Ωστόσο, αυτό το είδος μεθοδολογίας φαίνεται να είναι αναποτελεσματικό για τη σημερινή γενιά της 
ψηφιακής νεολαίας, γεγονός που αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης που επιβλήθηκε από την πανδημία Covid-19. Οι αναφορές δείχνουν 
έλλειψη συμμετοχής και συνολικής κινητοποίησης μεταξύ των μαθητώ/ριών στην εικονική 
εκπαίδευση (Sofianidis et al., 2021). Η υπερβολική εξάρτηση από την βαθμολόγηση και το 
φορτωμένο με ύλη πρόγραμμα σπουδών που οι μαθητές/ριες θα πρέπει να μάθουν απέξω για τα 
διαγωνίσματα και τις εξετάσεις, συνήθως οδηγεί σε ένα υψηλό επίπεδο άγχους και ένα χαμηλό 
επίπεδο ενδιαφέροντος, κινήτρου και εμπιστοσύνης, καθώς οι μαθητές/ριες έχουν ως μόνο στόχο 
τον καλό βαθμό, το οποίο τελικά ορίζει την «αξία» τους, και όχι την πραγματική απόκτηση γνώσης 
για ένα θέμα.  

Επιπλέον, οι στρατηγικές αξιολόγησης που εφαρμόζονται δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με τις 
φιλοδοξίες των προγραμμάτων σπουδών  των χωρών, που προωθούν κρίσιμες ικανότητες για 
επιτυχία στη μελλοντική κοινωνία, όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η 
προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, η επινοητικότητα, η ομαδική εργασία κ.λπ. Αυτές οι 
ικανότητες δεν αξιολογούνται μέσω των τρεχουσών παραδοσιακών στρατηγικών, οι οποίες 
στερούνται φαντασίας και δημιουργικότητας (Timmis et al., 2016). Η τεχνολογική βελτίωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης μπορεί να συμβάλει στην προσπάθειας συμπερίληψης στη διαδικασία και 
των πιο σύνθετων δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολεία κυρίως 
για την τεχνική υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης (αυτοματοποιημένη σήμανση, παράδοση, 
καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων αξιολόγησης) και όχι ως εργαλείο για τον 
επαναπροσδιορισμό των μεθόδων αξιολόγησης, καθιστώντας τις πιο ουσιαστικές, δημιουργικές, 
εκπαιδευτικές και πολιτισμικά σημαντικές για τους εκπαιδευόμενους (Timmis et al., 2016 & Nistal et 
al., 2013).  

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που επωφελούνται από τις πολλαπλές δυνατότητες που 
προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να προσαρμοστούν (π.χ. διαδικτυακά εργαλεία 
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συζήτησης, ιστολόγια ή wiki για αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από ομοτίμους, ρουμπρίκες / 
οδηγοί βαθμολόγησης, ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια, διαδικτυακά κουίζ, χρήση ελκυστικών 
διαδικτυακών περιβαλλόντων που βασίζονται στο παιχνίδι, προσομοιώσεις), μαζί με άμεση 
ανατροφοδότηση, για την ενίσχυση της διαδικτυακής ή δια ζώσης ενεργού συμμετοχής και 
συνεργασίας των μαθητών/ριών (Sofianidis et al., 2021). Η τεχνολογική βελτίωση της αξιολόγησης 
μπορεί να παρέχει μια ποικιλία μορφών πολυμέσων για την παρακολούθηση της προόδου και των 
επιτευγμάτων των μαθητών/ριών (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος, οπτικοποίηση δεδομένων και 
haptics), επιτρέποντας στους δασκάλους να συνδυάζουν διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση 
και στους μαθητές/ριες να εφαρμόζουν την ομαδική εργασία και τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων, 
να έχουν αυτοέλεγχο στην πρόοδό τους οπουδήποτε και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
(Timmis et al., 2016 & Nistal et al., 2013).  

Η τεχνολογική βελτίωση της αξιολόγησης μπορεί συνεπώς να βοηθήσει στο να γίνει η αξιολόγηση 
λιγότερο ατομική και περισσότερο συναφής με την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. 
Φυσικά, ένα σημαντικό εμπόδιο σε αυτό είναι η εστίαση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
πολιτικών στην ατομική απόδοση και η αντίληψη ότι η αξιολόγηση από ομοτίμους δεν είναι τόσο 
αποτελεσματική, δίκαιη ή ισότιμη (Timmis et al., 2016).  

Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα διαθέσιμα ψηφιακά 
διαδικτυακά εργαλεία και/ή την παιδαγωγική τους χρήση (Sofianidis et al., 2021). Οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι το βαρύ και χρονοβόρο πρόγραμμα σπουδών είναι το κύριο εμπόδιο για τη χρήση 
εργαλείων ΤΠΕ για την αξιολόγηση στην τάξη (Vrasidas, 2015). Όπως αναφέρθηκε σε μια ομάδα 
εστίασης που διεξήχθη για να διερευνήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα σχολεία της Κύπρου, 
ορισμένοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (όπως παιχνίδια, και 
διαδικτυακά κουίζ) κατά τη διάρκεια της διαμορφωτικής αξιολόγησης (αυτό συνέβη κυρίως κατά τη 
διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Ωστόσο, τα εργαλεία και οι στρατηγικές αξιολόγησης που 
επιλέγονται εξαρτώνται πάντα από την πρωτοβουλία και τις δεξιότητες του κάθε δασκάλου (δηλαδή 
αν θέλουν να περάσουν τον προσωπικό τους χρόνο για να προετοιμάσουν ένα κουίζ, να βρουν ένα 
παιχνίδι, κλπ. και αν έχουν τις δεξιότητες για να το κάνουν).   

Τέλος, μία από τις κύριες προκλήσεις για την εισαγωγή της τεχνολογικής βελτίωσης της αξιολόγησης 
είναι η έλλειψη εμπλοκής και συνεργασίας μεταξύ καινοτόμων, σχεδιαστών λογισμικού, 
επιστημόνων υπολογιστών, διαμορφωτών πολιτικής, εκπαιδευτικών και ερευνητών (Timmis et al., 
2016).  

5.1.2. Ρόλος στη Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού του σχολείου 

Η αξιολόγηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και της παροχής κινήτρων. 
Αφενός, παρέχει πληροφορίες για τις επιδόσεις των μαθητών/ριών, ελέγχοντας την πρόοδο και την 
επιτυχία τους και βοηθώντας τους να εντοπίσουν τομείς που έχουν περιθώριο για ανάπτυξη και 
βελτίωση. Ορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής στο επόμενο επίπεδο σπουδών. Από 
την άλλη πλευρά, βοηθά επίσης τους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν σχετικά με τις 
παιδαγωγικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην τάξη, να τις προσαρμόσουν, αν είναι 
απαραίτητο, ή να υποστηρίξουν περαιτέρω και να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/ριες τους προς 
την επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος σπουδών (με την αναδιδασκαλία, 
εναλλασσόμενο περιεχόμενο και τεχνικές μάθησης, κλπ.) (Nistal et al., 2013).  
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Η αξιολόγηση παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές /ριες, το 
επίπεδο των κινήτρων τους και πώς διδάσκουν οι δάσκαλοι. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν πολλές διαφορετικές διαδικασίες και στρατηγικές για την αξιολόγηση των 
μαθητών/ριών, και να τις προσαρμόσουν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της αξιολόγησης και 
στις ανάγκες των μεμονωμένων μαθητών/ριών (Keramida et.al, 2017). Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο 
δημιουργείται και χρησιμοποιείται η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει την εννοιολογική αντίληψη της 
μάθησης και τις φιλοδοξίες ενός ιδρύματος, μίας κουλτούρας ή μίας κοινωνίας, τις οποίες έχουν για 
τους μελλοντικούς πολίτες τους (Timmis et al., 2016).  

Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένο κόσμο, νέες γνώσεις, 
δεξιότητες, προδιαθέσεις και νοοτροπίες προκύπτουν (Timmis et al., 2016). Η επικαιροποίηση των 
στρατηγικών αξιολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες ενός νέου ψηφιακού πολίτη του 21ου αιώνα είναι 
εξίσου σημαντική με τον εκσυγχρονισμό των πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης (Virkus, Kirinić, & 
Begičević, 2020). Η σημερινή γενιά της ψηφιακής νεολαίας εμπλέκεται με την τεχνολογία και 
μαθαίνει με εναλλακτικό τρόπο και θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως - μέσω πρακτικών 
αξιολόγησης που βασίζονται στην τεχνολογία και είναι επικεντρωμένες στους/στις μαθητές/ριες, 
διαδραστικές και αυθεντικές. Αν το σύστημα ευθυγραμμιστεί με τις τεχνολογικές «τάσεις», 
στους/στις μαθητές/ριες θα παρέχονται περισσότερο ελκυστικές παιδαγωγικές μέθοδοι και μορφές 
αξιολόγησης και έτσι σίγουρα θα αυξηθεί η συμμετοχή και τα κίνητρά τους.  

5.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της τελικής στρατηγικής για τα σχολεία. Το 
μέρος αυτό θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στις 
διαθέσιμες πρακτικές, ανάγκες και κενά, πιθανές ιδέες και πόρους για βελτίωση.  

Ένας πίνακας στην MS Excel ή Word μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των τρεχουσών 
πρακτικών αξιολόγησης (περιγραφή, ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα, 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Χωριστές στήλες μπορούν να προτείνουν νέες ιδέες ή εργαλεία 
αξιολόγησης και τις ειδικές απαιτήσεις για την υλοποίησή τους (πρόσβαση στη διαθεσιμότητα, 
προϋπολογισμός, εξοπλισμός και υποδομή, κατάρτιση των εκπαιδευτικών). Ακολουθεί ένα 
παράδειγμα (πίνακας 5.1). 
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Πίνακας 5.1. Πίνακας πρακτικών αξιολόγησης  

Τρέχουσες πρακτικές αξιολόγησης  Προτεινόμενες πρακτικές αξιολόγησης 

Περιγραφή  Αποδοτικότητα Πλεονεκτή
ματα και 
μειονεκτή-
ματα 

Ιδέα Πρόσβαση – 
διαθεσιμό-
τητα 

Απαιτούμενη 
υποδομή και 
εξοπλισμός 

Κατάρτιση 
των 
εκπαιδευτι-
κών 

Άλλες 
δαπάνες 

        

        

        

 

Με βάση αυτόν τον πίνακα (ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα μέσω google forms, όπως 
εξηγείται στην επόμενη ενότητα), οι στόχοι SMARTer θα πρέπει να τίθενται σε αυτό το μέρος της 
σχολικής στρατηγικής (η διαδικασία για την σύνθεση των στόχων και τα πρότυπα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παρέχονται στο 2.1.3 του κεφαλαίου 2 «Δημιουργία Σχολικού Οράματος & 
Στόχοι»). Οι στόχοι, φυσικά, πρέπει να συνοδεύονται από ένα ειδικό σχέδιο δράσης (τα πρότυπα του 
σχεδίου δράσης και οι προτεινόμενοι τρόποι παρουσίασής του προβλέπονται επίσης στο κεφάλαιο 
2, σημείο 1.3). 

5.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία  
Η σχολική ηγεσία μαζί με την Ομάδα Συντονισμού ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει να 
προσδιορίσουν την τρέχουσα κατάσταση του σχολείου σε σχέση με τις μεθοδολογίες αξιολόγησης 
και να καθορίσουν μέτρα για τη σταδιακή μετατόπιση της ισορροπίας από την παραδοσιακή 
αξιολόγηση προς ένα πιο ολοκληρωμένο και σύγχρονο ρεπερτόριο πρακτικών. Για την εκτίμηση των 
αναγκών μπορούν να συλλεχθούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. 

5.2.1 Ποσοτικά στοιχεία 

Η λίστα ελέγχου που ακολουθεί είναι διαμορφωμένη από τα εργαλεία SELFIE και TET-SAT και 
προσαρμοσμένη για τους σκοπούς του έργου DigiLEAD για τη διερεύνηση των ψηφιακών και 
διαδικτυακών πρακτικών αξιολόγησης - δηλαδή πώς γίνεται η αξιολόγηση και τι είναι σημαντικό.  

Πίνακας 5.2. Λίστα ελέγχου για αξιολόγηση  

Επιλογές απάντησης: κλίμακα Likert πέντε βαθμών (1 ελάχιστο - 5 μέγιστο.) και μη εφαρμόσιμο (Μ/Ε) 

 Διευθυντές/ριες 
σχολείου 

Εκπαιδευτικοί Μαθητές/ριες 

G1 Αξιολόγηση 
δεξιοτήτων  

Οι καθηγητές/ριες μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για την 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων 
των μαθητών/ριών 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
αξιολογήσω τις ικανότητες 
των μαθητών/ριών 

Στο σχολείο μας, οι καθηγητές/ριές μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να 
εκτιμήσουν τις ικανότητές μου 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
http://mentep.cti.gr/tet-sat
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G3 Έγκαιρη 
ανατροφοδότηση  

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
παρέχουν έγκαιρη 
ανατροφοδότηση 
στους/στις μαθητές/ριες 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
παρέχω έγκαιρη 
ανατροφοδότηση 
στους/στις μαθητές/ριες 

Στο σχολείο μας, χρησιμοποιούμε την 
τεχνολογία για να έχουμε έγκαιρη 
ανατροφοδότηση σχετικά με τη μάθηση 

G5 Αυτο-εξέταση  
για τη μάθηση 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για να δώσουν 
στους/στις μαθητές/ριες τη 
δυνατότητα να εξετάσουν 
μόνοι τους τη διαδικασία 
μάθησής τους  

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να δώσω 
στους μαθητές τη 
δυνατότητα να 
προβληματιστούν για τη 
δική τους μάθηση.  

Στο σχολείο μας, χρησιμοποιώ την τεχνολογία 
για να κατανοήσω τα δυνατά σημεία και τις 
αδυναμίες μου ως μαθητής. 

G6 
Ανατροφοδότηση 
σε άλλους/ες 
μαθητές/ριες 
 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για να δώσουν 
στους/στις μαθητές/ριες τη 
δυνατότητα να παρέχουν 
ανατροφοδότηση για τις 
εργασίες άλλων 
μαθητών/ριών 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να δώσω 
στους/στις μαθητές/ριες 
τη δυνατότητα να 
παρέχουν 
ανατροφοδότηση για τη 
δουλειά άλλων 

μαθητών/ριών. 

Στο σχολείο μας, χρησιμοποιώ την τεχνολογία 
για να παρέχω ανατροφοδότηση σε άλλους/ες 
μαθητές/ριες. 

G7 OP Ψηφιακή 
αξιολόγηση  

Υποστηρίζουμε τους 
εκπαιδευτικούς στη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών για 
αξιολόγηση. 

Οι επικεφαλής του 
σχολείου μας με 
υποστηρίζουν στη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών 
για αξιολόγηση. 

 

G8 OP Καταγραφή 
μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
δίνουν τη δυνατότητα 
στους/στις μαθητές/ριες να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
καταγράφουν όσα έχουν 
μάθει. 

Επιτρέπω στους μαθητές 
να χρησιμοποιούν 
ψηφιακές τεχνολογίες για 
να τεκμηριώσουν όσα 
έμαθαν. 

Στο σχολείο μας, χρησιμοποιώ την τεχνολογία 
για να διατηρώ ένα αρχείο όσων έχω μάθει. 

G9 OP Χρήση 
δεδομένων για 
βελτίωση της 
μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακά 
δεδομένα για 
μεμονωμένους/ες 
μαθητές/ριες για να 
βελτιώσουν την μαθησιακή 
τους εμπειρία. 

Χρησιμοποιώ ψηφιακά 
δεδομένα για 
μεμονωμένους/ες 
μαθητές/ριες για να 
βελτιώσω την μαθησιακή 
τους εμπειρία. 

 

G10  OP Εκτίμηση 
δεξιοτήτων που 
αναπτύσσονται 
εκτός σχολείου 

Οι εκπαιδευτικοί μας 
εκτιμούν τις ψηφιακές 
δεξιότητες που έχουν 
αναπτύξει οι μαθητές/ριες 
εκτός σχολείου και σε άλλα 
περιβάλλοντα εργασίας. 

Εκτιμώ τις ψηφιακές 
δεξιότητες που έχουν 
αναπτύξει οι μαθητές/ριες 
εκτός σχολείου και σε 
άλλα περιβάλλοντα 
εργασίας 

Οι καθηγητές μας εκτιμούν τις ψηφιακές 
δεξιότητες που έχω αναπτύξει εκτός σχολείου  
ή σε άλλα περιβάλλοντα εργασίας. 

 
WBL 
11 Συλλογικός 
σχεδιασμός 
αξιολόγησης 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
σχεδιάσουμε πρακτικές 
αξιολόγησης με εταιρείες 
κατάρτισης 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
σχεδιάσω πρακτικές 
αξιολόγησης με εταιρείες 
κατάρτισης 
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5.2.2. Ποιοτικά δεδομένα   

Για να γίνει η ανάλυση των υφιστάμενων κενών, είναι επίσης σημαντικό να συλλεχθούν ποιοτικά 
δεδομένα. Η σχολική ηγεσία μπορεί να διεξάγει συνεντεύξεις με 3-10 άτομα, αποτελούμενες από 
δασκάλους και προσωπικό του σχολείου, για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τις ανάγκες 
του σχολείου, ή/και ομάδες – στόχους ή μικρές συμβουλευτικές ομάδες 6-10 ατόμων. Μια άλλη ιδέα 
είναι η διεξαγωγή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών - σχολικό συμβούλιο, δασκάλους, άλλο σχολικό προσωπικό, γονείς - ακόμη και εξωτερικούς 
φορείς, όπως άλλοι τοπικοί ή ευρωπαϊκοί φορείς, ενώσεις εκπαιδευτικών, φορείς κατάρτισης 
εκπαιδευτικών, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες ΤΠΕ, εμπειρογνώμονες ψηφιακού μετασχηματισμού - και να 
τους αφήσουμε να εμπνευστούν ιδέες για το θέμα.  

Ομάδες στόχοι ή συμμετέχοντες/ουσες στη συζήτηση μπορούν να διερευνήσουν αν οι δάσκαλοι/ες:  

• Κάνουν χρήση ψηφιακών εργαλείων για: 1. αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
μαθητών/ριών, 2. ενθάρρυνση των μαθητών/ριών να προβληματιστούν σχετικά με τη δική 
τους μάθηση, 3. προώθηση της μάθησης από ομότιμους 

• αντιμετωπίζουν τυχόν προκλήσεις όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την 
αξιολόγηση 

• χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στις 
πρακτικές αξιολόγησης / τι είδους υποστήριξη χρειάζονται; 

Αυτή η ανατροφοδότηση είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά όταν προέρχεται από το διδακτικό 
προσωπικό, καθώς είναι αυτοί που εμπλέκονται άμεσα στις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και 
αξιολόγησης και έχουν μια σαφή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, των προκλήσεων και των 
περιορισμών στην εφαρμογή της τεχνολογίας, ενώ αξιολογούν τους/τις μαθητές/ριές τους. 

Αν οι συζητήσεις/ συνεντεύξεις δεν μπορούν να διεξαχθούν πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Delphi (όπως εξηγείται στην ενότητα 2.2.2). Ένα διαδικτυακό εργαλείο για 
τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων είναι το εργαλείο Google Forms, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία 
διαδικτυακών ερωτηματολογίων/ ερευνών με ανοιχτές ερωτήσεις ή πολλαπλές επιλογές. Στη 
συνέχεια, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και μεταφέρονται αυτόματα σε γραφήματα ράβδων και 
πίτας, ακόμη και σε φύλλο excel, όπου μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα σε πίνακες.  

5.2.3 Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Συνιστάται η 
δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας Ψηφιακής Στρατηγικής, αποτελούμενης από μέλη της ομάδας 
σχολικής ηγεσίας, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και 
γονείς. Η ομάδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έναν εσωτερικό ή εξωτερικό ειδικό σε θέματα 
ψηφιακού μετασχηματισμού ή ΤΠΕ. Αυτή η ομάδα μπορεί να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα: πρώτα 
να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση των αναγκών, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη 
μεθοδολογία, στη συνέχεια να αναλύσει τα δεδομένα, δηλαδή να ερμηνεύσει τα στοιχεία που έχουν 
συλλεχθεί και να αντικατοπτρίσει τα αποτελέσματα. Για αυτήν τη διαδικασία, η ομάδα συντονισμού 
μπορεί να χρησιμοποιήσει SPSS, Excel και NVivo αντίστοιχα.  

https://www.google.com/forms/about/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-softwar
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home
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Θα πρέπει να ετοιμαστεί μια έκθεση αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να χρησιμεύσει ως μια καλή βάση 
για την ομάδα σχολικής ηγεσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τι χρειάζεται να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και 
να παραδοθεί όσον αφορά τα τεχνολογικά βελτιωμένα σχολικά προγράμματα και πώς να 
υποστηριχθούν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τους, οι διευθυντές/ριες των σχολείων θα μπορούν 
να αρχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε πιο τεχνολογικά βασισμένες 
μεθόδους αξιολόγησης. 

5.3. Πλάνο δράσης 

5.3.1. Περιεχόμενα του πλάνου δράσης 

Μετά τον εντοπισμό και την ανάλυση των υφιστάμενων κενών και αναγκών, η σχολική ηγεσία μαζί 
με την Ομάδα Συντονισμού ψηφιακής στρατηγικής πρέπει να εργαστούν για τον καθορισμό SMARTer 
στόχων για την προώθηση στρατηγικών αξιολόγησης βασισμένων στην τεχνολογία (η διαδικασία για 
τη συγγραφή SMARTer στόχων και χρήσιμα πρότυπα παρέχονται στο τμήμα 2.1.3 του κεφαλαίου 2 
«Δημιουργία Σχολικού Οράματος και στόχοι»).  

Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η εκπόνηση και η ανάπτυξη του πραγματικού πλάνου δράσης. 
Το πλάνο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε: 

• λεπτομερή περιγραφή του SMARTer στόχου 
• τις δράσεις ή τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη του στόχου 
• τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
• έως πότε πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία  
• οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας 
• τα μέτρα για την αξιολόγηση της διαδικασίας  

Ιδέες για τον τρόπο ανάπτυξης ενός πλάνου δράσης και πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
παρέχονται στο τμήμα 2.1.3 του κεφαλαίου 2. Ακολουθεί παράδειγμα σχετικού σχεδίου δράσης, στο 
οποίο περιλαμβάνονται ορισμένες προτεινόμενες στήλες/δράσεις (πίνακας 5.2):  

Πίνακας 5.3. Παράδειγμα πλάνου δράσης 

Στόχος/ Σκοπός Ενέργεια  Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονικό 
πλαίσιο  

Πόροι   ΒΔΑ/Επικύρωση 

Να εξοικειωθούν οι 
εκπαιδευτικοί με τα 
διαθέσιμα ψηφιακά 
εργαλεία αξιολόγησης 
ώστε να μπορούν να τα 
εφαρμόσουν στην τάξη. 

α) Ένας εκπαιδευτικός ανά 
αντικείμενο να 
παρακολουθήσει 
τουλάχιστον ένα σεμινάριο 
/ μάθημα σχετικά με τα 
ψηφιακά εργαλεία για 
αξιολόγηση. 

β) Διδάσκοντες να 
μοιράζονται γνώσεις και να 
εκπαιδεύουν συναδέλφους 
του ίδιου τομέα. 

γ) Οι εκπαιδευτικοί να 
συνδημιουργήσουν και να 
εφαρμόσουν προγράμματα 

   Ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο  

Vlogging 

Διατήρηση 
Ιστολογίου 

Αρχεία 
καταγραφής 
δραστηριοτήτ
ων σε LMS 

Παρακολούθ
ηση 

Ψηφιακά εργαλεία 
που θα 
χρησιμοποιηθούν 
κατάλληλα για την 
αξιολόγηση των 
γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των 
μαθητών/ριών σε 
τουλάχιστον 1 
πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά 
εκπαιδευτικό- θα 
παρακολουθούνται 
και θα αξιολογούνται 
από τον διευθυντή 



Σελίδα | 62 
 

 
 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] 
 

μαθημάτων, 
χρησιμοποιώντας τα 
ψηφιακά εργαλεία στην 
αυτο-αξιολόγηση, την 
αξιολόγηση ομοτίμων, τη 
διαμόρφωση ή την 
αθροιστική αξιολόγηση. 

δραστηριότητ
ας   

του σχολείου και τον 
συνάδελφο/εκπαιδε
υτή του ίδιου τομέα. 

Δημιουργία ενός 
συνόλου εκπαιδευτών / 
καθηγητών υπεύθυνων 
για το σχέδιο 
αξιολόγησης της 
τεχνολογικής βελτίωσης 
του σχολείου 

 α) Ένας ή δύο καθηγητές 
ανά θέμα για να γίνουν 
μέλη της ομάδας 
εκπαιδευτών. 

β) Τα μέλη θα πρέπει να 
προτείνουν στην ομάδα 
ένα εργαλείο/τεχνολογία ή 
να μοιράζονται ένα 
κομμάτι των νέων γνώσεων 
κάθε 6 μήνες (μπορεί να 
ερευνήσει, να 
παρακολουθήσει 
σεμινάρια κλπ). 

γ) Θα διαμορφωθεί μία 
λίστα  και θα ενημερώνεται 
συνεχώς και θα μοιράζεται 
με άλλους συναδέλφους. 

δ) Η ομάδα θα είναι 
υπεύθυνη για την 
εκπαίδευση του 
προσωπικού στον 
κατάλογο των εργαλείων/ 
τεχνολογιών κάθε αρχή του 
σχολικού έτους. 

   Η ομάδα των 
εκπαιδευτών θα 
παρακολουθεί την 
πρόοδο μέσω 
επισκέψεων στις 
τάξεις ή τις έρευνες 
των μαθητών/ριών. 

 

5.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί  

Φυσικά, το πιο δύσκολο μέρος είναι η εφαρμογή αυτού του πλάνου δράσης. Η Ομάδα Συντονισμού 
ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει να εξετάσει τυχόν πιθανούς περιορισμούς και κινδύνους κατά τη 
διαδικασία ανανέωσης των μεθόδων αξιολόγησης:  

• Οι ομάδες σχολικής ηγεσίας διαθέτουν αυτονομία και ευελιξία για την προώθηση αλλαγών 
στη μεθοδολογία αξιολόγησης; Στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ οι μέθοδοι αξιολόγησης 
ορίζονται στα εθνικά προγράμματα σπουδών, τα οποία σχεδιάζονται από τοπικά υπουργεία 
σε συνεργασία με παιδαγωγικά ιδρύματα.  

• Διαθέτει το σχολείο αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με υπολογιστή, εξοπλισμό 
υπολογιστών, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εγκαταστάσεις σύνδεσης με το δίκτυο για 
όλους τους/τις μαθητές/ριες για την υποστήριξη των μεθόδων ψηφιακής αξιολόγησης (Nistal 
et al., 2013); 
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• Είναι καλά εκπαιδευμένοι οι εκπαιδευτικοί, ώστε να εφαρμόζουν νέες τεχνολογικές 
στρατηγικές αξιολόγησης; Έχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τυχόν ζητήματα που 
μπορεί να προκύψουν (Nistal et al., 2013); 

• Διαθέτουν όλοι οι μαθητές/ριες τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία για να 
επωφεληθούν πλήρως από τις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ αξιολογούνται (Timmis et al., 
2016); 

• Υπάρχει κίνδυνος για κοινωνικούς διαχωρισμούς μεταξύ των μαθητών/ριών ή για χάσμα 
συμμετοχής, όταν χρησιμοποιούνται κοινόχρηστοι διαδικτυακοί χώροι, που θα μπορούσαν 
να κάνουν τα διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας πιο ορατά (Timmis et al., 2016);  

• Υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού, όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία κοινωνικής 
δικτύωσης, τα οποία ενδέχεται να εγείρουν σύνθετα ζητήματα κοινωνικής ταυτότητας 
(Timmis et al., 2016); 

• Τι γίνεται με τις ηθικές ανησυχίες, δηλαδή τη συγκατάθεση, τη συλλογή, τη χρήση και την 
αποθήκευση δεδομένων, τον έλεγχο και την προστασία δεδομένων (Timmis et al., 2016); 

5.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συνεργασίες/ 
δημιουργία δικτύου 

Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόοδο της μετάβασης σε ψηφιακά 
εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης. Πρώτον, είναι σημαντικό για την ομάδα σχολικής ηγεσίας να 
είναι ανοικτή σε νέες μεθόδους αξιολόγησης και πρόθυμη να αγκαλιάσει τις δοκιμές και την 
εφαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. Η νοοτροπία της ομάδας της σχολικής ηγεσίας σίγουρα θα 
επηρεάσει την κουλτούρα του σχολείου και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε νέες ψηφιακές 
μεθόδους αξιολόγησης.  

Φυσικά, οι ενώσεις των διευθυντών/ριών των σχολείων και των εκπαιδευτικών πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τα τοπικά υπουργεία σχετικά με την ανάγκη επανασχεδιασμού της διδακτέας 
ύλης, προκειμένου να συμπεριληφθούν επισήμως νέοι τρόποι αξιολόγησης με βάση την τεχνολογία 
και να παρασχεθεί στους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη ευελιξία και χρόνος για την εφαρμογή τους 
στην τάξη. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που διατίθενται στο διαδίκτυο, ωστόσο, η επίσημη 
αναγνώριση και συμπερίληψή τους στα προγράμματα σπουδών και η παροχή κατευθυντήριων 
γραμμών για το πώς να τα ενσωματώσουν στην τάξη θα επιτρέψει στους δασκάλους να τα 
χρησιμοποιήσουν σε μεγαλύτερη κλίμακα και πιο αποτελεσματικά.  

Η περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις 
αξιολόγησης είναι επίσης ζωτικής σημασίας (Digital Strategy for Schools, 2027). Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία τόσο για διαμοεφωτική αξιολόγηση 
(ζητώντας από τους/τις μαθητές/ριες να δείξουν/εκτελέσουν την αναμενόμενη συμπεριφορά κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας) όσο και για αθροιστική αξιολόγηση (ζητώντας από τους/τις 
μαθητές/ριες να δείξουν/εκτελέσουν την αναμενόμενη συμπεριφορά στο τέλος της διδασκαλίας) με 
σιγουριά και αποτελεσματικότητα.  

Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν πλαίσια αξιολόγησης για τη μέτρηση της προόδου και της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης της τεχνολογίας στην τάξη και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών. Αυτό θα ήταν ένα κίνητρο για τους δασκάλους ώστε να αρχίσουν να 
ενσωματώνουν την τεχνολογία στην τάξη. Επίσης, είναι απαραίτητη μια ρητή δέσμη παιδαγωγικών 
και ηθικών αρχών για τη χρήση της αξιολόγησης βάσει τεχνολογίας (Timmis et al., 2016).  
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Οι προαναφερθέντες παράγοντες είναι κυρίως εξωτερικοί, ανάλογα με τα τοπικά υπουργεία, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επίσημες διαδικασίες και πλαίσια. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία για τους 
διευθυντές/ριες των σχολείων να συμμετέχουν σε ενώσεις των διευθυντών/ριών των σχολείων και 
να αναζητούν συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, όπως φορείς χάραξης πολιτικής, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα/ομάδες, ειδικούς τεχνολογίας, επιχειρήσεις, γονείς και ενώσεις εκπαιδευτικών. 
Οι συζητήσεις που επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση και την πολιτική αποκαλύπτουν 
προκλήσεις και ζητήματα και προωθούν την ανταλλαγή ανησυχιών, ιδεών και ορθών πρακτικών 
(Timmis et al., 2016). Η σύναψη συνεργασιών με τοπικούς και / ή διεθνείς παρόχους (π.χ., Microsoft) 
μπορεί επίσης να παρέχει υποστήριξη για τη μετάβαση στην ψηφιακή αξιολόγηση. 

 

5.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Ακολουθούν ορισμένες καλές πρακτικές και παραδείγματα σχετικά με τα εργαλεία και το υλικό 
αξιολόγησης:  

• «Φωτόδεντρο»: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας εγκαινίασε το 
«Φωτόδεντρο», έναν εθνικό συγκεντρωτικό φορέα εκπαιδευτικού περιεχομένου, που 
περιλαμβάνει καινοτόμες ιδέες αξιολόγησης: http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

• Διαδικυακά εργαλεία αξιολόγησης: υπάρχει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών εργαλείων 
αξιολόγησης εύκολα προσβάσιμα για τους εκπαιδευτικούς. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να 
αξιολογήσουν την αρχική γνώση των μαθητών/ριών σε ένα θέμα ή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω διαμορφωτική ή αθροιστική αξιολόγηση ή μάθηση μέσω 
ομοτίμων. Η ΗP (2020) προτείνει έναν κατάλογο εργαλείων. Μερικές από αυτές είναι:  

o https://www.socrative.com/ (κουίζ, πολλαπλές επιλογές, σύντομες ερωτήσεις) 
o https://www.mentimeter.com/solutions/education (δημοσκοπήσεις, έρευνες, 

σχεδιαγράμματα λέξεων, ανοιχτές ερωτήσεις, κουίζ και τεστ για τη συμμετοχή των 
μαθητών/ριών) 

o https://kahoot.com/ (εργαλείο αξιολόγησης βάσει παιχνιδιού). Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να επιλέξουν από περισσότερα από 40 εκατομμύρια έτοιμα παιχνίδια 
μάθησης ή να δημιουργήσουν το δικό τους σε λίγα λεπτά). 

o https://get.plickers.com/ 
• Εργαλεία αυτοαξιολόγησης: Το Education Hub προτείνει ορισμένα εργαλεία, τα οποία μπορεί 

να είναι χρήσιμα για την αυτοαξιολόγηση, όπως rubrics, περιοδικά, ηλεκτρονικά 
χαρτοφυλάκια (The Education Hub, n.d.).  

 

  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/best-online-assessment-tools-for-teachers
https://www.socrative.com/
https://www.mentimeter.com/solutions/education
https://kahoot.com/
https://get.plickers.com/
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6. Καινοτόμες Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μάθησης  
       ITD & Albena Antonova  

6.1. Εισαγωγή 

6.1.1. Κύριες προκλήσεις  

Η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση υπόσχεται να μεταμορφώσει 
τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία με τη διερεύνηση πιο αποτελεσματικών, εξατομικευμένων και 
προσανατολισμένων στους/στις μαθητές/ριες στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης. Ωστόσο, η 
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν πολλές προκλήσεις. Για παράδειγμα, η κριτική αξιολόγηση του (Fei & Hung, 2016) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απλά η ύπαρξη τεχνολογίας στην τάξη έχει μικρές θετικές επιπτώσεις 
στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών/ριών. Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της 
επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19, διαπιστώνοντας ότι οι ψηφιακές δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο τόσο στη συχνότητα χρήσης των ψηφιακών 
τεχνολογιών όσο και στην ποικιλία των χρήσεων για τις μαθησιακές δραστηριότητες (Sailer et al., 
2021). Επιπλέον, με ή χωρίς τεχνολογίες, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πρότυπα, συμμετέχοντας 
και εμπνέοντας τους μαθητές/ριες, ενώ η προσωπικότητα και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών 
παραμένουν ο βασικός παράγοντας για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση (Fei & Hung, 
2016). 

Όπως προσδιορίζεται στις έρευνες DigiLEAD (IO1), οι προκλήσεις για την υιοθέτηση καινοτόμων 
πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης διαφέρουν κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, υπάρχει σαφώς 
εκδηλωμένη ανάγκη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσουν 
σύγχρονες τεχνολογικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Οι εθνικές εκθέσεις DigiLEAD δείχνουν ότι η 
προϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη με ψηφιακά 
εργαλεία συχνά δεν συντονίζονται, αναλύονται και παρακολουθούνται σωστά. Μερικά γενικά 
εμπόδια είναι η έλλειψη κουλτούρας ψηφιακής μάθησης, η έλλειψη υποστήριξης ηγετικών 
ικανοτήτων, η απουσία κοινοτήτων ψηφιακής μάθησης, το ψηφιακό χάσμα και οι παρωχημένες 
ικανότητες των εκπαιδευτικών.  

Έτσι, για να υιοθετήσουν καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο ευθυγράμμισης των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών με 
τα εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα κατάλληλα πρότυπα για τις δραστηριότητες 
μάθησης, τον τρόπο εξερεύνησης πιο καινοτόμων και ενεργών πρακτικών μάθησης και 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, τα εργαλεία για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
δραστηριότητες μάθησης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται καθοδήγηση για να σχεδιάσουν 
και να επιλέξουν κατάλληλο ψηφιακό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό, να επαναχρησιμοποιούν 
και να κάνουν κοινή χρήση ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού. Ακόμα περισσότερο, οι δάσκαλοι σπάνια 
καταλαβαίνουν πώς μπορούν να εξερευνήσουν νέες τεχνολογίες στην προσπάθεια υποστήριξης της 
μαθησιακής εξατομίκευσης, των στρατηγικών ένταξης και του σχεδιασμού διδακτικής εμπειρίας.  

6.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου  

Η ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καθημερινή 
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διδασκαλία και στις πρακτικές μάθησης θα πρέπει να προωθεί τη συμμετοχή των μαθητών/ριών σε 
υψηλού επιπέδου μαθησιακές εμπειρίες, επιτρέποντας τους να δημιουργήσουν σύνθετες δεξιότητες 
του 21ου αιώνα, όπως κριτική σκέψη, συνεργασία, δημιουργικότητα και καινοτόμο σκέψη.  

Επιπλέον, η εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να υποστηρίξει τα σχολεία και τους 
εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν πιο εξατομικευμένες, προσεγγίσεις ενεργού μάθησης με βάση τον 
μαθητή, παρέχοντας νέα είδη διδακτικών και μαθησιακών εμπειριών. Τα ψηφιακά εργαλεία 
υποστηρίζουν τη μάθηση με βάση τις ικανότητες, επιτρέποντας στους μαθητές/ριες να σχεδιάσουν 
και να ακολουθήσουν εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης, προσαρμοσμένες στα δικά τους 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις. Οι καινοτόμες στρατηγικές μάθησης αυξάνουν τα 
κίνητρα των μαθητών/ριών, καθιστώντας τους ανθρώπους με περισσότερη αυτοεπίγνωση, πιο 
αυτοτελείς και αυτόνομους. Για παράδειγμα, τα σενάρια ενεργού μάθησης και τα ψηφιακά εργαλεία 
βάζουν τους/τις μαθητές/ριες στην ηγετική θέση να θέτουν ερωτήσεις και να εξερευνούν, 
πειραματίζονται, πλαισιώνουν και ανακαλύπτουν νέες γνώσεις μόνες τους ή σε ομάδες. Ταυτόχρονα, 
οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν στους δασκάλους να αναλάβουν το ρόλο των καθοδηγητών και 
των επικεφαλής της μαθησιακής διαδικασίας, κατανοώντας καλύτερα και υποστηρίζοντας τους/τις 
μαθητές/ριές τους.  

Με τον τρόπο αυτό, η υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης αποσκοπεί στην 
αύξηση των κινήτρων, των ικανοτήτων, της μαθησιακής αποτελεσματικότητας, της αναγνώρισης των 
ατομικών προσόντων, της μείωσης της γνωστικής υπερφόρτωσης και ενισχύοντας τη συγκράτηση της 
γνώσης και υιοθετώντας μακροχρόνιες μαθησιακές δεξιότητες. 

6.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Οι καινοτόμες στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας πρέπει να αναφερθούν συγκεκριμένα στο 
όραμα, τους στόχους και το σχέδιο δράσης της Τελικής Σχολικής Στρατηγικής.  

Πρώτον, στο σχολικό όραμα και τους στόχους, οι διευθυντές/ριες πρέπει να διατυπώσουν με 
σαφήνεια την υποστήριξη για την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης, 
σύμφωνα με την εθνική και περιφερειακή πολιτική και τις σχολικές προτεραιότητες. Η στρατηγική 
πρέπει να προσδιορίζει τις κύριες αποφάσεις από πάνω προς τα κάτω για την οικοδόμηση σχολικής 
επάρκειας για ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως:  

• Βελτίωση της χρήσης και της προσβασιμότητας στους σχολικούς φυσικούς χώρους 
(εργαστήρια, κέντρα STEAM) και στην ψηφιακή υποδομή με σκοπό τη διευκόλυνση και 
υποστήριξη της εφαρμογής καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης. 
Συγκεκριμένες δραστηριότητες, για παράδειγμα, μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση και 
να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να κλείνουν ή να προγραμματίζουν μαθήματα με 
ψηφιακό εξοπλισμό. Ο ΒΔΑ μπορεί να αξιολογήσει τις ώρες χρήσης συγκεκριμένων 
ψηφιακών τεχνολογιών και εξοπλισμού (π.χ. χρήση εκτυπωτή 3D, τάξεις με δυνατότητα 
εικονικής πραγματικότητας (VR), ειδικά προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες εντός τάξης και άλλα).   

• Ανάπτυξη στρατηγικών κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, 
ευθυγραμμισμένων με την αύξηση των δεξιοτήτων και της νοοτροπίας για την υιοθέτηση 
καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη με ψηφιακή υποστήριξη. 
Πιθανές δραστηριότητες μπορεί να είναι ο προγραμματισμός των επιμορφώσεων 
επαγγελματικής ανάπτυξης (ΕΑ), η δημιουργία εσωτερικών ομάδων εμπειρογνωμόνων ή η 
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διευκόλυνση της πρόσβασης σε εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνική υποστήριξη. Πιθανοί ΒΔΑ 
- αριθμός ατόμων που εμπλέκονται στην ΕΑ για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
πρόσβαση στην τεχνική ομάδα, τη συλλογή δεδομένων για ανατροφοδότηση σχετικά με 
προβλήματα και προκλήσεις.      

• Πολιτικές και δραστηριότητες για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
γνώσεων με σκοπό την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας. Οι 
δραστηριότητες αυτές μπορούν να είναι η δικτύωση, οι ανοικτές ώρες, τα σχολικά συνέδρια, 
η συλλογή βέλτιστων πρακτικών, οι ψηφιακοί πόροι, η πρόσβαση σε διαφορετικά σενάρια 
μάθησης και στα θέματα των πρότζεκτ των μαθητών/ριών, που μπορούν να διερευνηθούν 
με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, η 
πρόσβαση σε υλικό των εκπαιδευτικών, συμβουλές για την υιοθέτηση καινοτόμων 
στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης· Στρατηγικές για την κινητοποίηση των 
εκπαιδευτικών ώστε να υιοθετήσουν πιο καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, 
όπως ετήσιες αξιολογήσεις, βραβεία βέλτιστων πρακτικών, διαγωνισμοί τάξης και άλλα.  

Δεύτερον, το σχέδιο δράσης μπορεί να παρέχει έναν πιο συγκεκριμένο κατάλογο δραστηριοτήτων, 
στόχων και σκοπών, μαζί με τους ΒΔΑ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων βελτίωσης των καινοτόμων στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας, όσον αφορά 
στα κίνητρα, τις επιδόσεις και τον αντίκτυπο των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών.  

6.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία  

6.2.1. Ποσοτικά στοιχεία 

Για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων, οι επικεφαλής των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
μία λίστα ελέγχου προσαρμοσμένη από το εργαλείο SELFIE που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (2019).  

Πίνακας 6.1. Συλλογή ποσοτικών στοιχείων, με βάση το ερωτηματολόγιο SELFIE 

Επιλογές απάντησης: κλίμακα Likert πέντε βαθμών (1 ελάχιστο - 5 μέγιστο) και μη εφαρμόσιμο(Μ/Ε) 

Ερωτήσεις Διευθυντές σχολείου Εκπαιδευτικοί Μαθητές 

Ε1 Διακιδτυακοί 
εκπαιδευτικοί πόροι 

Οι καθηγητές μας 
αναζητούν διαδικτυακά 
ψηφιακούς εκπαιδευτικούς 
πόρους 

Αναζητώ διαδικτυακά 
ψηφιακούς 
εκπαιδευτικούς πόρους 

 

E2 Δημιουργία 
ψηφιακών πόρων 

Οι καθηγητές μας 
δημιουργούν ψηφιακούς 
πόρους για την υποστήριξη 
της διδασκαλίας τους 

Δημιουργώ ψηφιακούς 
πόρους για την 
υποστήριξη της 
διδασκαλίας μου 

 

E3 Χρήση εικονικών 
περιβαλλόντων 
μάθησης 

Οι καθηγητές μας 
χρησιμοποιούν εικονικά 
περιβάλλοντα μάθησης για 
τους/τις μαθητές/ριές τους 

Χρησιμοποιώ εικονικά 
περιβάλλοντα μάθησης 
με τους/τις 
μαθητές/ριές μου 

Οι δάσκαλοί μας 
χρησιμοποιούν 
διαδικτυακές πλατφόρμες, 
στις οποίες μπορούμε 
επίσης να συνεισφέρουμε, 
για να διευκολύνουν τη 
μάθηση μας 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
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Ε4 Επικοινωνία  
με τη σχολική 
κοινότητα  

Οι καθηγητές μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για 
επικοινωνία που σχετίζεται 
με το σχολείο  

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για 
επικοινωνία που 
σχετίζεται με τα 
σχολεία 

 

Ε5 Ανοικτοί  
εκπαιδευτικοί πόροι 

Οι καθηγητές μας 
χρησιμοποιούν ανοιχτούς 
εκπαιδευτικούς πόρους 

Χρησιμοποιώ 
ανοιχτούς 
εκπαιδευτικούς πόρους 

 

Ανοιχτή ερώτηση:  

Χρήσιμη τεχνολογία για 
τη διδασκαλία 

 
Παρακαλώ δώστε ένα 
παράδειγμα ψηφιακής 
τεχνολογίας 
(εξοπλισμός, λογισμικό, 
πλατφόρμα, πόρος...) 
που βρίσκετε 
πραγματικά χρήσιμο 
για τη διδασκαλία 

Παρακαλώ δώστε ένα 
παράδειγμα ψηφιακής 
τεχνολογίας (εξοπλισμός, 
λογισμικό, πλατφόρμα, 
πόρος...) που βρίσκετε 
πραγματικά χρήσιμο για 
μάθηση  

F1 Προσαρμογή στις 
ανάγκες των 
μαθητών/ριών  

Οι καθηγητές μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
προσαρμόσουν τη 
διδασκαλία τους στις 
ατομικές ανάγκες των 
μαθητών/ριών 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
προσαρμόσω τη 
διδασκαλία μου στις 
ατομικές ανάγκες των 
μαθητών/ριών 

Στο σχολείο μας, οι 
καθηγητές  
μας αναθέτουν διάφορες 
δραστηριότητες για τις 
οποίες χρησιμοποιούμε 
τεχνολογία που ταιριάζει 
στις ανάγκες μας 

F3 Προώθηση της 
δημιουργικότητας  

Οι καθηγητές μας 
χρησιμοποιούν 
δραστηριότητες ψηφιακής 
μάθησης που ενθαρρύνουν 
τη δημιουργικότητα των 
μαθητών/ριών 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
προωθήσω τη 
δημιουργικότητα των 
μαθητών/ριών 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιώ την τεχνολογία 
για δημιουργικές 
δραστηριότητες  

F4 Συμμετοχή 
μαθητών/ριών  

Οι καθηγητές μας θέτουν 
σε εφαρμογή 
δραστηριότητες ψηφιακής 
μάθησης που προσελκύουν 
τους/τις μαθητές/ριες 

Βάζω δραστηριότητες 
ψηφιακής μάθησης 
που προσελκύουν 
τους/τις μαθητές/ριες 

Στο σχολείο μας, συμμετέχω 
περισσότερο όταν 
χρησιμοποιούμε τεχνολογία 

F5 Συνεργασία 
μαθητών/ριών 

Οι καθηγητές μας 
χρησιμοποιούν ψηφιακές  
τεχνολογίες για να 
διευκολύνουν τη 
συνεργασία των 
μαθητών/ριών 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες για να 
διευκολύνω τη 
συνεργασία των 
μαθητών/ριών 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε τεχνολογία 
για ομαδική εργασία 

F6 Διεπιστημονικά 
πρότζεκτ 

Οι καθηγητές μας 
παροτρύνουν τους 
μαθητές/ριες να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για 
διεπιστημονικά πρότζεκτ 

Παροτρύνω τους 
μαθητές/ριες να 
χρησιμοποιούν 
ψηφιακές τεχνολογίες 
σε διεπιστημονικά 
πρότζεκτ 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε την 
τεχνολογία για πρότζεκτ που 
συνδυάζουν διαφορετικά 
μαθήματα 

F8  Επαγγελματικός 
προσανατολισμός  

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε ψηφιακές 
τεχνολογίες για 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε 
ψηφιακές τεχνολογίες 

Στο σχολείο μας, 
χρησιμοποιούμε την 
τεχνολογία για τον 
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επαγγελματικό 
προσανατολισμό 

για επαγγελματικό 
προσανατολισμό 

επαγγελματικό 
προσανατολισμό 

C11 Ψηφιακό χάσμα: 
Μέτρα για τον 
εντοπισμό προκλήσεων 

Στο σχολείο μας έχουμε σε 
εφαρμογή μέτρα για τον 
εντοπισμό των 
προκλήσεων που 
προκύπτουν με την μεικτή 
μάθηση, που σχετίζονται 
με τις μαθησιακές ανάγκες 
των μαθητών/ριών και το 
κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο 

Στο σχολείο μας έχουμε 
σε εφαρμογή μέτρα για 
τον εντοπισμό των 
προκλήσεων που 
προκύπτουν με την 
μεικτή μάθηση, που 
σχετίζονται με τις 
μαθησιακές ανάγκες 
των μαθητών/ριών και 
το 
κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο 

 

C12 Ψηφιακό χάσμα: 
Υποστήριξη για την 
αντιμετώπιση των 
προκλήσεων   

Στο σχολείο μας έχουμε 
ένα σχέδιο για να 
βοηθήσουμε τους 
εκπαιδευτικούς να 
αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που 
προκύπτουν από την 
Μεικτή Μάθηση, που 
σχετίζεται με τις 
μαθησιακές ανάγκες των 
μαθητών/ριών και το 
κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο 

Στο σχολείο μας έχουμε 
ένα σχέδιο για την 
υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών να 
αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που 
προκύπτουν από την 
Μεικτή Μάθηση, που 
σχετίζεται με τις 
μαθησιακές ανάγκες 
των μαθητών/ριών και 
το 
κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο 

 

 

6.2.3. Ποιοτικά δεδομένα 

Για να γίνει ανάλυση αναγκών, τα ποιοτικά δεδομένα μπορούν να παρέχουν σχετική 
ανατροφοδότηση από δασκάλους, μαθητές/ριες και γονείς σχετικά με τις τρέχουσες στρατηγικές 
διδασκαλίας και μάθησης και πώς αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Η σχολική ηγεσία μπορεί να 
συγκεντρώσει ομάδες – στόχους ή μικρές συμβουλευτικές ομάδες, που αποτελούνται από 
δασκάλους και σχολικό προσωπικό, καθώς και να εμπλέξει γονείς και δασκάλους για να καθορίσουν 
βασικά κριτήρια και ερωτήματα για την αξιολόγηση των καλών πρακτικών, των προσδοκιών και της 
ανατροφοδότησης.   

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό των καινοτόμων στρατηγικών μάθησης του σχολείου, οι διευθυντές/ριες 
του σχολείου μπορούν να οργανώσουν μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών - σχολικό συμβούλιο, εκπαιδευτικούς, άλλο προσωπικό του σχολείου, 
γονείς, εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, άλλους διευθυντές/ριες σχολείων, ενώσεις 
εκπαιδευτικών, παρόχους κατάρτισης και ΜΚΟ, για να κάνουν μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
το θέμα.  

Οι μορφές αυτοαξιολόγησης και η ποιοτική αξιολόγηση της ανατροφοσότησης είναι ζωτικής 
σημασίας, ειδικά όταν προέρχονται από το διδακτικό προσωπικό, καθώς είναι αυτοί που 
εμπλέκονται άμεσα στις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης και έχουν σαφή εικόνα 
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της τρέχουσας κατάστασης, των προκλήσεων και των περιορισμών στην εφαρμογή της τεχνολογίας, 
ενώ αξιολογούν τους μαθητές/ριες τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
διαδικτυακά εργαλεία για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, όπως το εργαλείο Google Forms, το 
οποίο επιτρέπει τη δημιουργία διαδικτυακών ερωτηματολογίων / ερευνών με ανοιχτές ερωτήσεις ή 
πολλαπλής επιλογές. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και μεταφέρονται αυτόματα 
σε ένα φύλλο excel, όπου μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα σε πίνακες.  

6.2.3.  Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Για να αυξηθεί η σχολική ικανότητα για την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και 
μάθησης, συνιστάται να ανατεθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μια ομάδα συντονισμού 
ψηφιακής στρατηγικής, η οποία θα αποτελείται από μέλη της ομάδας ηγεσίας του σχολείου, 
εκπαιδευτικούς, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και γονείς. Η ομάδα αυτή 
μπορεί να συμβάλει με τη συλλογή δεδομένων και καλών πρακτικών, την αξιολόγηση της τρέχουσας 
κατάστασης, την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων και την αναφορά 
των αποτελεσμάτων.  

Η έκθεση αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμεύσει ως αφετηρία και βάση για την ομάδα σχολικής 
ηγεσίας να αναλάβει δραστηριότητες σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και τις στρατηγικές 
κατάρτισης εκπαιδευτικών.  

Η έκθεση θα πρέπει να ξεκινά με μια γενική περίληψη της τρέχουσας κατάστασης των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, των στάσεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών του σχολείου.  

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να παρέχει μία βασική επισκόπηση των αναγκών κατάρτισης των 
καθηγητών, με βάση το επίπεδο δεξιοτήτων του στα εργαλεία ποσοτικής αξιολόγησης. 

Πίνακας 6.2. Διερεύνηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση 
στρατηγικών ενεργητικής μάθησης, με βάση το εργαλείο TET-SAT (2017) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ MENTEP 

Εκπαιδευτικός Αρχάριος Ικανός Επαρκής Έμπειρος 

Χρήση ΤΠΕ Βασική Αυτόνομη Επαρκής Δημιουργική και 
μετασχηματιστική 

Δραστηριότητες Χρήση των ΤΠΕ στην 
κύρια διδακτική 
πρακτική τους 

Χρήση των ΤΠΕ για 
την εκτέλεση 
συνήθων εργασιών 

ΤΠΕ για την 
τροποποίηση και 
βελτίωση των 
διδακτικών 
πρακτικών. 

Χρησιμοποιήστε τις ΤΠΕ 
για να σχεδιάσετε 
καινοτόμες 
δραστηριότητες 
διδασκαλίας και 
μάθησης και μαθητικές 
εμπειρίες. 

Προσεγγίσεις 
ενεργού μάθησης 

Εξοικειωμένοι, 
αλλά όχι έμπειροι 

Διαθέτουν ειδική 
πείρα στον τομέα· 

Χρήση ενεργών 
μεθόδων στην τάξη 

Χρήση και επιμόρφωση 
άλλων δασκάλων και 
μαθητών/ριών για το 
πώς να τα σχεδιάσουν.   

Τεχνικές 
συμμετοχής και 
παιχνιδοποίηση 

Εξοικειωμένοι, 
αλλά όχι έμπειροι 

Διαθέτουν ειδική 
πείρα στον τομέα· 

Χρήση τακτικών 
προσέγγισης 
μαθητών/ριών και 

Χρήση και επιμόρφωση 
άλλων δασκάλων και 
μαθητών/ριών για το 
πώς να χρησιμοποιούν 

https://www.google.com/forms/about/
http://mentep.cti.gr/tet-sat
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προσεγγίσεις GBL 
στην τάξη 

και να συμμετέχουν με 
το GBL.    

 

6.3. Πλάνο δράσης  

6.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης 

Μετά τον εντοπισμό και την ανάλυση των υφιστάμενων κενών και αναγκών, η σχολική ηγεσία μαζί 
με την Ομάδα Συντονισμού ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει να διερευνήσουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας ως εξής:  

Πίνακας 6.3. Παράδειγμα δραστηριοτήτων που πρέπει να εξεταστούν στο πλάνο δράσης 

Στόχος/ Σκοπός Δραστηριότητα  Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονικό 
πλαίσιο  

Πόροι  ΒΔΑ/ 
Επικύρωση 

1. Βελτίωση της 
προσβασιμότητας και 
της χρήσης σχολικού 
εξοπλισμού και 
ψηφιακών εργαλείων 
για καινοτόμο 
μάθηση και 
διδασκαλία 

Εξερευνήστε την 
τρέχουσα κατάσταση 
και τις προκλήσεις 

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής 

1 εβδομάδα Διαδικτυακή 
έρευνα 

% των 
εκπαιδευτικών  

Διερεύνηση και 
πρόταση σχετικών 
λύσεων και 
δραστηριοτήτων 

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής 

1 μήνας Αναφορά % των 
προτεινόμενων 
λύσεων 

Έγκριση πλάνου 
δράσης και ανάθεση 
αρμοδιοτήτων  

Διοικητικό 
συμβούλιο 

1 μήνας Πλάνο δράσης % εργασιών 

Τακτική 
παρακολούθηση  

Διοικητικό 
συμβούλιο 

Εξαμηνιαία Αναφορά % των 
υιοθετημένων 
πρακτικών 

2. Αύξηση της 
ικανότητας των 
εκπαιδευτικών να 
υιοθετήσουν 
καινοτόμες 
στρατηγικές μάθησης 
και διδασκαλίας 

Αξιολόγηση της 
τρέχουσας 
κατάστασης και των 
αναγκών κατάρτισης 

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής 

1 μήνας Διαδικτυακή 
έρευνα, 
συνεντεύξεις, 
Συζητήσεις 
στρογγυλής 
τραπέζης 

% των 
εκπαιδευτικών 

Εξερεύνηση ευκαιρ 
κατάρτισης για 
ψηφιακές δεξιότητες 
και καινοτόμο 
εκπαίδευση και 
μάθηση 

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής, 
εκπαιδευτικοί 

1 μήνας Έρευνα 
γραφείου, 
συνεντεύξεις 

Αριθμός 
καταρτίσεων, 
Ποιότητα των 
φορέων 
κατάρτισης 

Σχεδιασμός και 
έγκριση πλάνου 
δράσης για την 
κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών  

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής, 
Συμβούλιο 

1 μήνας Αναφορά Αριθμός 
εκπαιδεύσεων 
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Ηγεσίας, 
Εκπαιδευτικοί 

Εσωτερική 
αξιολόγηση της 
κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών 

Εκπαιδευτικοί 10 ημέρες 
μετά την 
επιμόρφωση 

Έρευνα Ποιότητα και 
ποσοστό 
ικανοποίησης 

3. Βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων 
για βέλτιστες 
πρακτικές 
καινοτόμου 
διδασκαλίας και 
μάθησης  

Διερεύνηση της 
τρέχουσας 
κατάστασης και 
αξιολόγηση της 
στάσης των 
εκπαιδευτικών 

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής, 
εκπαιδευτικοί 

1 μήνας Διαδικτυακή 
έρευνα, 
συνεντεύξεις, 
Συζητήσεις 
στρογγυλής 
τραπέζης 

% των 
εκπαιδευτικών 

Εξερεύνηση των 
βέλτιστων πρακτικών 
και δραστηριοτήτων  
σε άλλα σχολεία  

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής, 
εκπαιδευτικοί 

1 μήνας Έρευνα 
γαρφείου, 
συνεντεύξεις 

Αριθμός 
βέλτιστων 
πρακτικών που 
έχουν 
προσδιοριστεί 

Σχεδιασμός και 
έγκριση πλάνου 
δράσης και 
χρονοδιαγράμματος 
για τις τακτικές 
δραστηριότητες   

Ομάδα 
συντονισμού 
ψηφιακής 
στρατηγικής, 
Συμβούλιο 
Ηγεσίας, 
Εκπαιδευτικοί 

 Έκθεση, ετήσιο 
ημερολόγιο 

Αριθμός 
εσωτερικών και 
εξωτερικών 
δραστηριοτήτων  

 

Παρακολούθηση και 
αξιολόγηση 

Διαχείριση ετησίως Έρευνα, 
έκθεση 

Ποσοστό 
ικανοποίησης 

Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο δράσης θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες του 
σχολείου για την υποστήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και 
μάθησης με ψηφιακά εργαλεία. Για παράδειγμα, τα σχολεία μπορούν να σχεδιάσουν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες με στόχο: 

• Την εκπαίδευση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν πιο καινοτόμες 
παιδαγωγικές μεθόδους στην τάξη. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την 
προώθηση συγκεκριμένων προσεγγίσεων ενεργού μάθησης και καινοτόμων παιδαγωγικών 
μεθόδων (αναστροφή αίθουσας διδασκαλίας, διερευνητική μάθηση (ΔΜ), μάθηση 
βασισμένη στο παιχνίδι), τον σχεδιασμό μαθησιακής εμπειρίας με κέντρο τον μαθητή 
(εξατομίκευση μάθησης) και το σχεδιασμό συμπεριληπτικών δραστηριοτήτων εκμάθησης, 
διδακτικού υλικού και μοντέλων αξιολόγησης.  

• Την υποστήριξη και ενθάρρυνση των μαθητών/ριών να υιοθετήσουν προσωπικές 
στρατηγικές μάθησης - το σχολείο στο σύνολό του και οι εκπαιδευτικοί ξεχωριστά θα πρέπει 
να υποστηρίζουν ρητά τους μαθητές/ριες για να γίνουν αυτόνομοι, παίρνοντας την ευθύνη 
και την ιδιοκτησία της μάθησης και της προόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάξουν στους μαθητές/ριες πώς να εντοπίσουν τους 
επιθυμητούς στόχους μάθησης, πώς να παρακολουθήσουν την πρόοδο για τα επιτευχθέντα 
μαθησιακά αποτελέσματα και πώς να μετρήσουν και να επικυρώσουν τις μαθησιακές τους 
ικανότητες. Η απόκτηση δεξιοτήτων δια βίου μάθησης (μαθαίνω για τη μάθηση) μπορεί να 
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υποστηρίξει τους μαθητές/ριες να σχεδιάσουν και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία 
για την επιλογή και την υιοθέτηση εξατομικευμένες πορείες μάθησης.  

• Την προώθηση και υποστήριξη δραστηριοτήτων ανταλλαγής γνώσεων (όπως επιστημονικές 
εκθέσεις, διαγωνισμοί, συνέδρια μαθητών/ριών, ανοικτές τάξεις, άλλα), ενθάρρυνση της 
ομαδικής εργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ενθάρρυνση της συμμετοχής ενδιαφερομένων 
όπως γονείς, τοπικές κοινότητες, συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη όπως μουσεία, 
επιστημονικά κέντρα και άλλα. Συλλέξτε καλές πρακτικές και παρέχετε κίνητρα για την 
τόνωση των άλλων δασκάλων και μαθητών/ριών. Να παρέχετε κίνητρα για την ταχύτερη 
υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών κατάρτισης, όπως ανταμοιβές, εκδρομές, ταξίδια, 
διακοπές, επισκέψεις σε συνεργαζόμενα ιδρύματα κ.λπ.  

6.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί 

Οι κύριες προκλήσεις και οι περιορισμοί για την υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας 
και μάθησης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

• Άκαμπτα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και πρότυπα εκπαίδευσης, κολλημένα στον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, συγκεκριμένα προγράμματα που 
υποστηρίζουν τις παραδοσιακές μεθόδους κατάρτισης, αυστηρές τελικές σχολικές εξετάσεις.  

• έλλειψη πρόσβασης, προσφοράς και χρηματοδότησης για την παρακολούθηση κατάλληλων 
προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών και ευκαιριών μάθησης· 

• Απουσία διαμόρφωσης κουλτούρας ψηφιακής μάθησης και ηγετικής υποστήριξης. 

6.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συνεργασίες/ 
δημιουργία δικτύου 

Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις που μπορούν να βοηθήσουν τους/τις διευθυντές /ριες των σχολείων 
να προχωρήσουν στην υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης μπορούν να 
συνοψιστούν στους ακόλουθους βασικούς τομείς:  

1. Ενίσχυση των τεχνολογικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, καθώς αυτές 
αποδείχθηκαν μεταξύ των κυριότερων κινητήριων δυνάμεων ενός ευρέος φάσματος 
δραστηριοτήτων διδασκαλίας που περιλαμβάνουν ψηφιακή τεχνολογία στα σχολεία (Sailer et al., 
2021). 

2. Σχολικοί ψηφιακοί πρωταθλητές - ομάδα δασκάλων, που συνεργάζονται για να σχεδιάσουν και 
να δημιουργήσουν καινοτόμες στρατηγικές εκπαίδευσης και μάθησης με ψηφιακά εργαλεία. Οι 
ψηφιακοί πρωταθλητές μπορούν να αυξήσουν την εμπειρογνωμοσύνη, να βελτιώσουν την προβολή 
καινοτόμων πρακτικών, να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές και να μοιραστούν εθελοντικές 
γνώσεις, δεξιότητες και πόρους.  

3. Δημιουργία εσωτερικού κέντρου δεδομένων (βάση δεδομένων) για τη συλλογή και την 
ανταλλαγή γνώσεων και εκπαιδευτικών πόρων, προτεινόμενων δραστηριοτήτων και πλάνων 
μαθημάτων, που παρέχονται από εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης και άλλους. 

4. Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό διαφόρων 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για την προώθηση καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και 
μάθησης μεταξύ μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, διερευνήστε ευκαιρίες για τη 
διοργάνωση μηνιαίων συγκεντρώσεων εκπαιδευτικών και ειδικών, επιδεικνύοντας και συζητώντας 
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καλές πρακτικές, συμπεριλάβετε εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε επιστημονικές 
εκθέσεις μαθητών/ριών και επιστημονικά σεμινάρια, διοργανώστε διαγωνισμούς μαθητών/ριών, 
στείλτε προσωπικό σε συνέδρια εκπαιδευτικών, συμμετέχετε σε δημόσιες εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται σε τοπικά ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα, μουσεία και βιβλιοθήκες, (π.χ. 
επιστήμη του πολίτη), πραγματοποιήστε επισκέψεις σε ανοικτά εργαστήρια και ερευνητικές 
υποδομές, διερευνήστε περαιτέρω ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/ριες.  

5. Δημιουργία κοινοτήτων-συμμετοχή και συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών από άλλα σχολεία, ερευνητών, 
γονέων, σύναψη εταιρικών σχέσεων και συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα που μπορούν να 
διευκολύνουν τους υπεύθυνους των σχολείων να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα, κατανόηση και 
τοποθέτηση. 

6.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Στην ενότητα αυτή παρέχονται ορισμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές καινοτόμων 
στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης. Για περαιτέρω ανάγνωση, συνίσταται το έργο της Paniagua 
& Istance (2018) που εξερευνά διάφορες καινοτόμες παιδαγωγικές μάθησης.  

• Σχεδιασμός μαθησιακής εμπειρίας (LXD – Learning Experience Design) 

Για να σχεδιάσετε καινοτόμες στρατηγικές ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης, μπορεί να είναι 
χρήσιμο να εξετάσετε το σχεδιασμό μαθησιακής εμπειρίας (learning experience design, LXD). Το LXD 
είναι μια στρατηγική σχεδιασμού προσανατολισμένη προς τους μαθητές/ριες, όπου οι δάσκαλοι 
ορίζουν δραστηριότητες για καθοδήγηση των μαθητών/ριών, ενώ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
ουσιαστική κατανόηση (Chang & Kuwata, 2020). Επιπλέον, το LXD στοχεύει να εξηγήσει γιατί και πώς 
η διαδικασία μάθησης σχετίζεται και ευθυγραμμίζεται με τα προσωπικά κίνητρα, τους στόχους και 
τις αξίες των μαθητών/ριών. Ως αποτέλεσμα, η LXD αυξάνει τα κίνητρα και την αυτοκατεύθυνση των 
μαθητών/ριών, οδηγεί σε καλύτερη μαθησιακή αποδοτικότητα, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερα και 
πιο ευρεία μαθησιακά αποτελέσματα. Εν ολίγοις, η LXD επικεντρώνεται στην παροχή ελκυστικών και 
ικανοποιητικών μαθησιακών εμπειριών με νόημα και επιτρέπει στους δασκάλους να κατανοήσουν 
καλύτερα και να εφαρμόσουν τις δραστηριότητες και τους ρόλους των ψηφιακών τεχνολογιών στις 
δραστηριότητες της τάξης τους (Chang & Kuwata, 2020). 

• Μάθηση που βασίζεται στις ικανότητες 

Η μάθηση που βασίζεται στην ικανότητα είναι μια προσέγγιση μάθησης με γνώμονα τον επιθυμητό 
στόχο, προσανατολισμένη προς την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων μάθησης, που ορίζονται 
ως ικανότητες και καλύπτουν τη γνώση, τις δεξιότητες, την ευθύνη και την αυτονομία. Τα πλαίσια 
αναφοράς ικανοτήτων εστιάζουν στον μαθητή και προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω 
καινοτόμων στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας, παρέχοντας του ευελιξία να προγραμματίζει και 
να επιλέγει τις μαθησιακές του παρεμβάσεις, να γίνεται αυτοκατευθυνόμενος και να γίνει δια βίου 
μαθητής, χρησιμοποιώντας ψηφιακά υποστηριζόμενα εργαλεία και μεθόδους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2007). Οι ικανότητες είναι δομημένες ως ένα σύστημα προτύπων μάθησης, που συνήθως ορίζεται 
στο ανώτατο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος. 

• Βιωματική μάθηση – προσεγγίσεις ενεργού μάθησης 
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Οι προσεγγίσεις βιωματικής μάθησης καλύπτουν διάφορες καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
όπως η ενεργητική μάθηση, η μάθηση με βάση το πρόβλημα και το έργο, η μάθηση με βάση την 
εμπειρία, η έρευνα και ο προβληματισμός. Η βιωματική μάθηση συνδέει τους μαθητές/ριες με τα 
προβλήματα της πραγματικής ζωής εστιάζοντας στα δεδομένα και την ενίσχυση της έρευνας, τη 
μάθηση μέσω εμπειριών, την μάθηση εκτός σχολείου και τη συνεργατική μάθηση. 

• Διερευνητική μάθηση – (IBL – Inquiry Based Learning) 

Η IBL είναι από τις πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης, που εφαρμόζει την 
επιστημονική μέθοδο του ελέγχου υποθέσεων, του πειραματισμού και της ανάλυσης και 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων. Η IBL είναι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στους/στις 
μαθητές/ριες, βασισμένη σε ένα δομημένο σενάριο. Ξεκινώντας με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, οι 
μαθητές/ριες μπορούν να κάνουν προτάσεις, να διερευνήσουν αποδείξεις και να ιεραρχήσουν 
διαφορετικά κριτήρια, να διατυπώσουν εξηγήσεις από τα διαθέσιμα στοιχεία, να κάνουν τη σύνδεση 
μεταξύ εξηγήσεων και επιστημονικής γνώσης και θεωριών και τελικά να επικοινωνούν και να εξηγούν 
τα ευρήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/ριες, δουλεύοντας μεμονωμένα ή σε ομάδες, 
αναπτύσσουν τις δικές τους ερωτήσεις για να εξετάσουν και να συμμετάσχουν σε 
αυτοκατευθυνόμενη ή καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές διαδικασία έρευνας, που καλύπτει τομείς 
όπως η διάγνωση προβλημάτων, η διατύπωση υποθέσεων, η αναγνώριση μεταβλητών, η συλλογή 
δεδομένων, η τεκμηρίωση της εργασίας τους, η ερμηνεία και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων 
(Khalaf et al. (2018). 

• Αναστροφή αίθουσας διδασκαλίας 

Η αναστροφή της τάξης και της μάθησης είναι μια δημοφιλής καινοτόμος πρακτική μάθησης. Βασικά, 
η διαδικασία μάθησης χωρίζεται σε δύο φάσεις. Πρώτον, οι μαθητές/ριες διδάσκονται μέσα από 
βίντεο ή πολυμέσα πριν το μάθημα. Στη συνέχεια, στην τάξη, καθοδηγούνται να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες μάθησης στις οποίες εφαρμόζουν τη γνώση με τη βοήθεια του δασκάλου ή των 
συνομηλίκων. Αναμένεται ότι, μέσω της ύπαρξης περισσότερων ευκαιριών για αλληλεπίδραση με 
τον δάσκαλο και τους συνομηλίκους, καθώς και για την άσκηση και την εφαρμογή της γνώσης, οι 
μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών/ριών και οι ικανότητες αναβαθμισμένης σκέψης μπορούν να 
βελτιωθούν (Hwang et al., 2015). 

• Εκμάθηση βάσει παιχνιδιών και παιχνιδοποίηση 

Η παιχνιδοποίηση και η μάθηση με βάση το παιχνίδι αναφέρεται στη χρήση των παιχνιδιών και των 
στοιχείων του παιχνιδιού στην τάξη για να παρακινήσει τους μαθητές/ριες και να ενισχύσει τη 
διαδικασία μάθησης. Η παιχνιδοποίηση βασίζεται στο πώς τα παιχνίδια μπορούν να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των μαθητών/ριών και να διευκολύνουν τη μάθηση. Περιλαμβάνει τον παιδαγωγικό 
πυρήνα των παιχνιδιών και τα πλεονεκτήματα του ελκυστικού περιβάλλοντος για συμμετοχή και 
ευεξία. Υπάρχουν δύο κύρια παιδαγωγικά στοιχεία: μηχανικά στοιχεία (ταχεία ανατροφοδότηση, 
επιβραβεύσεις και στόχοι, συμμετοχή και προοδευτική πρόκληση) και συναισθηματικά στοιχεία 
(αφηγήσεις και ταυτότητες, συνεργασία και ανταγωνισμός). Η παιχνιδοποίηση μπορεί να αυξήσει 
την ικανοποίηση, τη συμμετοχή, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μαθητών/ριών 
(Paniagua & Istance, 2018).   
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7. Ανάγκες Υποδομής και Προσαρμογές 
CARDET & UNIC, Μιχαέλα Πρωτοπαπά & Χριστιάνα Καρούσιου 

7.1. Εισαγωγή  

7.1.1. Κύριες προκλήσεις 

Μια από τις κύριες προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι, σύμφωνα με την έρευνα 
γραφείου και πεδίου που διεξήχθη για το έργο DigiLead, ο ανεπαρκής και ξεπερασμένος εξοπλισμός 
και οι υποδομές στα σχολεία. Η υποδομή ενός σχολείου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, σύνδεση στο διαδίκτυο, σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας, διαδραστικούς πίνακες, έξυπνους προβολείς, εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών και 
κάμερες εγγράφων. Οι προσπάθειες αναβάθμισης της υποδομής, του εξοπλισμού και της ταχύτητας 
του δικτύου επιταχύνθηκαν τον τελευταίο καιρό λόγω της πανδημίας του Covid-19.  

Τα αποτελέσματα της "2ης έρευνας για τα σχολεία: ΤΠΕ στην εκπαίδευση" δείχνουν ότι πολλά 
σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απέχουν ακόμη πολύ από το να εκπληρώσουν τις ψηφιακές τους 
δυνατότητες και να εξοπλιστούν με διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Λιγότεροι από 1 στους 5 
ευρωπαίους μαθητές φοιτούν σε σχολεία που έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας άνω 
των 100 mbps. Επιπλέον, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Βουλγαρία), οι 
αίθουσες διδασκαλίας εξακολουθούν να διαθέτουν το πολύ 1 υπολογιστή, ο οποίος συνήθως είναι 
αρκετά παλιός και δεν λειτουργεί σωστά. Οι διαδραστικοί πίνακες είναι περιορισμένοι και πρέπει να 
αναβαθμιστούν. Δεν υπάρχουν ταμπλέτες ή πρόσβαση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Κατά τη 
διάρκεια των ομάδων εστίασης, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι όταν εργάζονταν διαδικτυακά από τα 
σχολεία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα Wifi. Τα ζητήματα 
αυτά εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη.   

Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε μια άλλη πρόκληση που σχετίζεται με την ισότιμη πρόσβαση στην 
τεχνολογία. Λόγω κοινωνικών ή οικονομικών ζητημάτων, οι περισσότεροι μαθητές δεν είχαν 
πρόσβαση σε αξιόπιστες ψηφιακές συσκευές ή συνδέσεις στο διαδίκτυο, γεγονός που έθετε σε 
κίνδυνο το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ως αποτέλεσμα 
της πανδημίας, είναι η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αντί των έντυπων που παρέχονται στα σχολεία 
(για παράδειγμα, τα έντυπα εγγραφής των μαθητών ή η επιβεβαίωση της εγγραφής γίνονται πλέον 
ηλεκτρονικά μέσω πλατφορμών).  

 7.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού ενός σχολείου 

Οι έρευνες υπογραμμίζουν τη σημασία της ύπαρξης επαρκών και αξιόπιστων υποδομών και 
σύγχρονου εξοπλισμού για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση (Hai 
et al., 2021). Αυτό περιλαμβάνει, κυρίως, μια αξιόπιστη και υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο 
διαδίκτυο και συσκευές, οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν την πρόσβαση σε ποικίλους διαδικτυακούς 
πόρους, πλατφόρμες και άλλα εργαλεία για τη διερευνητική μάθηση μέσω της τεχνολογίας (Hall et. 
al., 2020).  

Η υποδομή και ο εξοπλισμός αποτελούν προϋπόθεση για την πρακτική εφαρμογή μιας στρατηγικής 
και ενός σχεδίου δράσης για το ψηφιακό σχολείο. Νέος εξοπλισμός, λογισμικό, πληροφοριακοί 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2nd-survey-schools-ict-education
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πόροι, σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο ή τεχνική υποστήριξη μπορούν να επιτρέψουν και 
να διευκολύνουν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης. 

Πράγματι, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις για τη βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής των 
ευρωπαϊκών σχολείων και για συνεργασία για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος 
εκπαίδευσης με ψηφιακές δυνατότητες (Lencastre & Bento, 2022). 

Πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα εργαστήρια ΤΠΕ, τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν 
μεγαλύτερο αριθμό υπολογιστών, άλλων συσκευών (όπως ταμπλέτες, οθόνες αφής, εξοπλισμό 
προβολής) και ατομικό εξοπλισμό (υπολογιστές, ταμπλέτες), έναν για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό. 
Ένα δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι απαραίτητο! Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ατομική πρόσβαση σε 
ψηφιακές συσκευές για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών, των γονέων (Nisiforou et al., 2021), ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική 
τους κατάσταση. Τα μέτρα για την ισότητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση 
υποστηρικτικών τεχνολογιών/πόρων για την ειδική εκπαίδευση.  

Ταυτόχρονα, εμπειρικά στοιχεία έχουν δείξει ότι οι βελτιώσεις στις υποδομές δεν οδηγούν 
συστηματικά στην ενσωμάτωση και την παιδαγωγική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία 
σε όλη την Ευρώπη (Ευρυδίκη, 2019). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας, 
αλλά αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω στο κεφάλαιο 10 της παρούσας εργαλειοθήκης.  

7.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Η υποδομή και ο εξοπλισμός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στον 
επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό ενός σχολείου. Το μέρος αυτό θα πρέπει να είναι διεξοδικά 
περιγραφικό και να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τον διαθέσιμο 
εξοπλισμό και την υποδομή, τις ανάγκες και τα κενά, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, τις πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης.  

Ένας πίνακας στο MS Excel ή στο Word μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή του 
υφιστάμενου εξοπλισμού και των υποδομών που είναι διαθέσιμες στο σχολείο (με περιγραφή, 
αριθμό διαθέσιμου εξοπλισμού, κατάσταση, λειτουργικότητα, χρήση, κόστος) και σε ξεχωριστή 
στήλη θα πρέπει να προτείνονται οι συγκεκριμένες ανάγκες (σε αριθμούς) με εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό και δυνατότητες χρηματοδότησης. Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα πίνακα με 
προτεινόμενες στήλες (Πίνακας 7.1): 

Πίνακας 7.1. Αρχεία εξοπλισμού και υποδομής 

Εξοπλισμός Διαθέσιμο 
ποσό 

Κατάσταση Τρέχουσα 
χρήση 

Κόστος Ανάγκες Εκτιμώμενο  

Προϋπολογισμός 

Πιθανή 
χρηματοδότηση 
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Με βάση αυτόν τον πίνακα, θα πρέπει να τεθούν στόχοι SMARTer σε αυτό το μέρος της σχολικής 
στρατηγικής (η διαδικασία συγγραφής SMARTer στόχων και τα πρότυπα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παρατίθενται στο 2.1.3 του κεφαλαίου 2 «Δημιουργία Σχολικού Οράματος και 
Στόχοι»). Οι στόχοι, φυσικά, πρέπει να ακολουθούνται από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης 
(πρότυπα σχεδίου δράσης και προτεινόμενοι τρόποι παρουσίασής του παρέχονται επίσης στο 
κεφάλαιο 2.1.3 του κεφαλαίου 2 «Δημιουργία Σχολικού Οράματος και Στόχοι»). 

7.2. Μεθοδολογίες και Εργαλεία 
Η σχολική ηγεσία μαζί με την ομάδα συντονισμού θα πρέπει πρώτα να καταγράψουν τα κενά και τις 
ανάγκες του σχολικού τους περιβάλλοντος σε σχέση με τις υποδομές και τον εξοπλισμό, προκειμένου 
να τα κοινοποιήσουν στα εθνικά υπουργεία, ζητώντας περαιτέρω δημόσια χρηματοδότηση για την 
τεχνολογική τους αναβάθμιση. Μπορούν ακόμη να αναζητήσουν εξωτερική οικονομική ή τεχνική 
υποστήριξη απευθυνόμενοι σε άλλες συμπράξεις/δίκτυα, εάν έχουν σαφή εικόνα των κενών και των 
αναγκών του σχολείου τους. Τα κενά και οι ανάγκες μπορούν να εντοπιστούν μέσω ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων.  

7.2.1 Ποσοτικά δεδομένα    

Ο παρακάτω κατάλογος ελέγχου είναι προσαρμοσμένος από τα εργαλεία SELFIE και TET-SAT και 
προσαρμοσμένος για τους σκοπούς του έργου DigiLEAD για τη διερεύνηση της κατάστασης των 
υποδομών και του εξοπλισμού ενός σχολείου.  

Πίνακας 7.2. Λίστα ελέγχου για τις ανάγκες υποδομής 

Επιλογές απαντήσεων: πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 min. - 5 max.) και δεν ισχύει (N/A) 

 Διευθυντές Εκπαιδευτικοί Μαθητές 

Υποδομή C1 Στο σχολείο μας, η ψηφιακή 
υποδομή υποστηρίζει τη 
διδασκαλία και τη μάθηση με 
ψηφιακές τεχνολογίες. 

Στο σχολείο μας, η ψηφιακή 
υποδομή υποστηρίζει τη 
διδασκαλία και τη μάθηση με 
ψηφιακές τεχνολογίες. 

Στο σχολείο μας, η ψηφιακή 
υποδομή υποστηρίζει τη 
διδασκαλία και τη μάθηση 
με ψηφιακές τεχνολογίες. 

C2 Ψηφιακές συσκευές 
για τη διδασκαλία 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
ψηφιακές συσκευές που 
χρησιμοποιούνται για τη 
διδασκαλία 

Στο σχολείο μας υπάρχουν 
ψηφιακές συσκευές που μπορώ 
να χρησιμοποιήσω για τη 
διδασκαλία. 

Στο σχολείο μας υπάρχουν 
ψηφιακές συσκευές που 
μπορώ να χρησιμοποιήσω 
για τη διδασκαλία. 

C3 Πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 

Στο σχολείο μας υπάρχει 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση. 

Στο σχολείο μας υπάρχει 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση. 

Στο σχολείο μας, έχω 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 
μάθηση 

C4 Τεχνική υποστήριξη Στο σχολείο μας υπάρχει τεχνική 
υποστήριξη σε περίπτωση 
προβλημάτων με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες. 

Στο σχολείο μας υπάρχει τεχνική 
υποστήριξη σε περίπτωση 
προβλημάτων με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες. 

Στο σχολείο μας, η τεχνική 
υποστήριξη είναι διαθέσιμη 
όταν αντιμετωπίζω 
προβλήματα με την 
τεχνολογία 

C5  Προστασία 
δεδομένων 

Στο σχολείο μας υπάρχουν 
συστήματα προστασίας 
δεδομένων 

Στο σχολείο μας υπάρχουν 
συστήματα προστασίας 
δεδομένων 

Στο σχολείο μας υπάρχουν 
συστήματα προστασίας 
δεδομένων 

https://education.ec.europa.eu/selfie
http://mentep.cti.gr/tet-sat
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C6  Ψηφιακές 
συσκευές για 
εκμάθηση 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
ψηφιακές συσκευές που 
ανήκουν/διαχειρίζονται από το 
σχολείο για να τις χρησιμοποιούν 
οι μαθητές όταν τις χρειάζονται. 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
ψηφιακές συσκευές που 
ανήκουν/διαχειρίζονται από το 
σχολείο για να τις χρησιμοποιούν 
οι μαθητές όταν τις χρειάζονται. 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
ψηφιακές συσκευές που 
ανήκουν/διαχειρίζονται από 
το σχολείο για να τις 
χρησιμοποιούν οι μαθητές 
όταν τις χρειάζονται. 

C7  Βάση δεδομένων 
κατάρτισης 

ευκαιριών 

Στο σχολείο μας, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση 
σε μια βάση δεδομένων με 
ευκαιρίες ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης 

Στο σχολείο μας, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση 
σε μια βάση δεδομένων με 
ευκαιρίες ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης 

Στο σχολείο μας, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν 
πρόσβαση σε μια βάση 
δεδομένων με ευκαιρίες 
ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης 

C8 OP Σχολική 
ιδιοκτησία συσκευές 
για μαθητές 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
φορητές συσκευές που ανήκουν 
και διαχειρίζονται από το 
σχολείο και τις οποίες οι μαθητές 
μπορούν να παίρνουν μαζί τους 
στο σπίτι όταν χρειάζεται. 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
φορητές συσκευές που ανήκουν 
και διαχειρίζονται από το 
σχολείο και τις οποίες οι μαθητές 
μπορούν να παίρνουν μαζί τους 
στο σπίτι όταν χρειάζεται. 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
φορητές συσκευές που 
ανήκουν και διαχειρίζονται 
από το σχολείο και τις οποίες 
οι μαθητές μπορούν να 
παίρνουν μαζί τους στο σπίτι 
όταν χρειάζεται.. 

C9 OP Φέρτε τη δική 
σας συσκευή 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές 
φέρνουν και χρησιμοποιούν τις 
δικές τους φορητές συσκευές 
κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές 
φέρνουν και χρησιμοποιούν τις 
δικές τους φορητές συσκευές 
κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων 

Στο σχολείο μας, μπορώ να 
φέρω και να χρησιμοποιήσω 
τη δική μου φορητή συσκευή 
κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων. 

C10 OP Φυσικοί χώροι Στο σχολείο μας, οι φυσικοί 
χώροι υποστηρίζουν τη 
διδασκαλία και τη μάθηση με 
ψηφιακές τεχνολογίες 

Στο σχολείο μας, οι φυσικοί 
χώροι υποστηρίζουν τη 
διδασκαλία και τη μάθηση με 
ψηφιακές τεχνολογίες 

Στο σχολείο μας, οι φυσικοί 
χώροι υποστηρίζουν τη 
διδασκαλία και τη μάθηση 
με ψηφιακές τεχνολογίες 

C11 OP Υποστηρικτικές 
τεχνολογίες 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές που 
χρειάζονται ειδική υποστήριξη 
έχουν πρόσβαση σε 
υποστηρικτικές τεχνολογίες 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές που 
χρειάζονται ειδική υποστήριξη 
έχουν πρόσβαση σε 
υποστηρικτικές τεχνολογίες 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές 
που χρειάζονται ειδική 
υποστήριξη έχουν πρόσβαση 
σε υποστηρικτικές 
τεχνολογίες 

C12 OPΣε απευθείας 
σύνδεση 
libraries/repositories 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή 
αποθετήρια με υλικό 
διδασκαλίας και μάθησης 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή 
αποθετήρια με υλικό 
διδασκαλίας και μάθησης 

Στο σχολείο μας, υπάρχουν 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες με 
εκπαιδευτικό υλικό για τις 
σχολικές μου εργασίες. 

WBL C13 
Προσομοίωση 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές 
χρησιμοποιούν εργαλεία και 
ρυθμίσεις προσομοίωσης για την 
προσομοίωση του πραγματικού 
εργασιακού περιβάλλοντος για 
σκοπούς μάθησης. 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές 
χρησιμοποιούν εργαλεία και 
ρυθμίσεις προσομοίωσης για την 
προσομοίωση του πραγματικού 
εργασιακού περιβάλλοντος για 
σκοπούς μάθησης. 

Στο σχολείο μας, οι μαθητές 
χρησιμοποιούν εργαλεία και 
ρυθμίσεις προσομοίωσης για 
την προσομοίωση του 
πραγματικού εργασιακού 
περιβάλλοντος για σκοπούς 
μάθησης. 

 

7.2.2. Ποιοτικά δεδομένα 

Για την ανάλυση των κενών, είναι επίσης σημαντικό να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα. Η σχολική 
ηγεσία μπορεί να διεξάγει συνεντεύξεις με 3-10 άτομα (εκπαιδευτικούς και προσωπικό του σχολείου 
ή ακόμη και μαθητές σε αυτή την περίπτωση), για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τις 
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ανάγκες του σχολείου, και/ή ομάδες εστίασης ή μικρές συμβουλευτικές ομάδες 6-10 ατόμων. Μια 
άλλη ιδέα είναι να γίνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων 
μερών - σχολικό συμβούλιο, εκπαιδευτικούς, άλλο προσωπικό του σχολείου, γονείς - και ακόμη και 
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως άλλους τοπικούς ή ευρωπαϊκούς διευθυντές, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, παρόχους κατάρτισης εκπαιδευτικών, ΜΚΟ, 
εμπειρογνώμονες ΤΠΕ, εμπειρογνώμονες ψηφιακού μετασχηματισμού - και να τους αφήσει να 
κάνουν καταιγισμό ιδεών για το θέμα. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις μπορούν να 
προβληματιστούν σχετικά με τα ακόλουθα σημεία:  

• Υποστηρίζει η τρέχουσα σχολική υποδομή και ο εξοπλισμός τη διδασκαλία και τη μάθηση με 
ψηφιακές τεχνολογίες; Εάν όχι, γιατί; 

• Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες του σχολείου σας όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις υποδομές; 
• Υπάρχουν επαρκείς ψηφιακές συσκευές/ καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σχολείο για να 

χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία & τη μάθηση; 
• Υπάρχει διαθέσιμη εσωτερική ή εξωτερική τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση οποιουδήποτε 

προβλήματος; 
• Διαθέτει το σχολείο ψηφιακές συσκευές (φορητές ή μη) για χρήση από τους μαθητές; 
• Τι γίνεται με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Έχουν πρόσβαση σε 

υποστηρικτικές τεχνολογίες; 
• Υπάρχουν διαθέσιμα για χρήση ηλεκτρονικά εργαστήρια ή αποθετήρια; 

 
Αυτή η ανατροφοδότηση είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως αν προέρχεται από το διδακτικό προσωπικό 
και τους φοιτητές, καθώς αυτοί είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης 
και αξιολόγησης. Έχουν σαφή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, των προκλήσεων και των 
περιορισμών στον εξοπλισμό και την υποδομή.  

Εάν οι συζητήσεις/συνεντεύξεις δεν μπορούν να διεξαχθούν πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Delphi (όπως εξηγείται στην ενότητα 2.2.2). Ένα διαδικτυακό εργαλείο για 
τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων είναι το εργαλείο Google Forms, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία 
διαδικτυακών ερωτηματολογίων/ ερευνών με ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή πολλαπλών επιλογών. Τα 
δεδομένα αυτά στη συνέχεια αποθηκεύονται και μεταφέρονται αυτόματα σε ραβδογράμματα και 
κυκλικά διαγράμματα, ακόμη και σε ένα φύλλο excel, όπου μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα 
σε πίνακες.  

7.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Συνιστάται η 
σύσταση μιας ομάδας συντονισμού της ψηφιακής στρατηγικής, η οποία θα αποτελείται κυρίως από 
διοικητικό προσωπικό (για την καταγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού), διδακτικό προσωπικό, 
γονείς και τη σχολική ηγετική ομάδα. Στην ομάδα μπορεί επίσης να συμμετέχει ένας εσωτερικός ή 
εξωτερικός εμπειρογνώμονας ψηφιακού μετασχηματισμού ή ΤΠΕ. Η ομάδα αυτή μπορεί να 
συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα: πρώτα να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση των αναγκών, 
χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία, στη συνέχεια να αναλύσει τα δεδομένα, δηλαδή 
να ερμηνεύσει τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και να προβληματιστεί σχετικά με τα αποτελέσματα. 
Για τη διαδικασία αυτή, η ομάδα συντονισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει τα SPSS, Excel και NVivo 
αντίστοιχα.  

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-softwar
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home
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Θα πρέπει να συνταχθεί μια έκθεση των αποτελεσμάτων που θα χρησιμεύσει ως καλή βάση για την 
ομάδα ηγεσίας του σχολείου. Λαμβάνοντας υπόψη τι χρειάζεται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 
την παράδοση σε σχολικά προγράμματα με τεχνολογικά βελτιωμένα μέσα και πώς να υποστηρίξουν 
τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς τους, οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να αρχίσουν να 
εργάζονται προς την κατεύθυνση ενός σχεδίου δράσης για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και 
του απαραίτητου εξοπλισμού.  

7.3. Πλάνο δράσης 

7.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης 

A. Η σχολική ηγεσία και η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υποδομές 
(Sepúlveda, 2020).  

Επανεξέταση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού  

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή του τι είναι ήδη διαθέσιμο και 
χρησιμοποιείται στο σχολείο. Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι απαιτήσεις συνδεσιμότητας του 
σχολείου και η προβλεπόμενη χρήση της τεχνολογίας (παρούσα και μελλοντική). Η κατανόηση των 
αναγκών και της χρήσης που σχετίζονται με τις τεχνολογίες είναι το κλειδί, πριν από τον καθορισμό 
των στόχων και των λύσεων που μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. 
Οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των 
μαθητών, των διοικητικών υπαλλήλων και των γονέων, όταν αναλύουν τις απαιτήσεις 
συνδεσιμότητας ενός σχολείου. Πριν αναπτύξουν ένα δομημένο σχέδιο δράσης που θα διασφαλίζει 
την προσβασιμότητα για όλους και μια ελκυστική μαθησιακή εμπειρία, πρέπει να λάβουν υπόψη 
ορισμένους παράγοντες: 

 
• Τις πραγματικές (και μελλοντικές) ανάγκες του σχολείου για πρόσβαση σε δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο (π.χ. εφαρμογές βίντεο σε πραγματικό χρόνο, παιχνίδια και διαδικτυακά 
εργαλεία συνεργασίας).  

• Τις ανάγκες του σχολείου όσον αφορά το εύρος ζώνης, την καθυστέρηση και τις απαιτήσεις          
ταχύτητας δικτύου.  

•  Τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις συσκευές για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο στα σχολεία και στο σπίτι (υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, 
προσωπικά τηλέφωνα).  

• Τον αριθμό και τους τύπους δραστηριοτήτων που θα διεξάγονται διαδικτυακά και τη 
συχνότητά τους.  

• Την πανδημία COVID-19 που αποκάλυψε τη σημασία της δυνατότητας σύνδεσης των 
μαθητών από το σπίτι- κάθε μελλοντικό πρόγραμμα σχολικής συνδεσιμότητας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του και αυτό το ζήτημα. 

• Πρωτόκολλα ασφαλείας για τη διασφάλιση των δεδομένων και την προστασία των παιδιών 
από τους διαδικτυακούς κινδύνους και την κακοποίηση.  

• Μελλοντικά σενάρια που απαιτούν καλύτερη και ταχύτερη συνδεσιμότητα. Το σχέδιο 
δράσης θα πρέπει να επιτρέπει στο σχολείο να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες στον 
εκπαιδευτικό χώρο, όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), την επαυξημένη και εικονική 
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πραγματικότητα, τη ρομποτική, τις εμπειρίες επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και 
μαθηματικών (STEM), τον προγραμματισμό κ.λπ.  

Καθορισμός SMARTer στόχων και ανάπτυξη του πραγματικού σχεδίου  

Όπως και σε κάθε άλλο παράγοντα που έχει ήδη συζητηθεί, το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός 
SMARTer στόχων, για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός και υποδομές για το σχολείο (η 
διαδικασία συγγραφής SMARTer στόχων και χρήσιμα πρότυπα παρέχονται στην ενότητα 2.1.3 του 
κεφαλαίου 2 «Δημιουργία Σχολικού Οράματος και Στόχοι»).  

Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η επεξεργασία και η ανάπτυξη του πραγματικού σχεδίου 
δράσης. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• λεπτομερή περιγραφή του στόχου SMARTer 
• τις ενέργειες ή εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη του στόχου 
•  τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
• μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή  
• τους πόρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας 
•  τα μέτρα για την αξιολόγηση της διαδικασίας  

Στην ενότητα 2.1.3 παρέχονται ιδέες για τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης και πρότυπα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένα παράδειγμα σχετικού σχεδίου δράσης παρατίθεται επίσης στο 
τέλος αυτής της ενότητας. 

Προσέγγιση οικονομικά βιώσιμων, αειφόρων και αποτελεσματικών λύσεων 

Μόλις τεθούν οι στόχοι και καταρτιστεί το σχέδιο δράσης, το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστούν και 
να επιλεγούν οι λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες συνδεσιμότητας και εξοπλισμού 
του σχολείου. Έχοντας μια σαφή εικόνα του σχεδίου δράσης, η ηγετική ομάδα του σχολείου μπορεί 
να γνωστοποιήσει τις ανάγκες στα εθνικά υπουργεία, ζητώντας περαιτέρω δημόσια χρηματοδότηση 
για την τεχνολογική αναβάθμισή τους.  

Η εξωτερική οικονομική ή τεχνική υποστήριξη είναι μια άλλη λύση. Μπορεί να δημιουργηθεί 
συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, όπως άλλα σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα/ομάδες, 
φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις γονέων και 
εκπαιδευτικών. Έχοντας υπογράψει συνεργασίες με τοπικούς ή/και διεθνείς παρόχους (π.χ. 
Microsoft), μπορούν να παρέχουν υποστήριξη για τη μετάβαση των μαθημάτων στο διαδίκτυο. Η 
στενή συνεργασία με φορείς/οργανισμούς χρηματοδότησης μπορεί να αντιμετωπίσει εμπόδια που 
σχετίζονται με δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να εξασφαλιστεί 
μέσω της συμμετοχής του σχολείου σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.  

Εφαρμογή παρεμβάσεων 

Αφού εντοπιστούν και επιλεγούν οι πιθανές λύσεις, το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή των 
παρεμβάσεων.  

Ακολουθεί ένα παράδειγμα σχεδίου δράσης για υποδομές και εξοπλισμό, με ορισμένες 
προτεινόμενες στήλες/δράσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν (Πίνακας 7.3):  
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Πίνακας 7.3. Παράδειγμα σχεδίου δράσης 

Σκοπός/ Στόχος Δράση Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονικό 
πλαίσιο 

Πηγές ΒΔΑ/επικύρωση 

Επανεξέταση του 
διαθέσιμου 
εξοπλισμού 

α) Δημιουργήστε μια ομάδα 
5 έως 7 ατόμων (2 
διοικητικοί υπάλληλοι, 2 
διδάσκοντες, 1 γονέας, 2 
εμπειρογνώμονες ΤΠΕ ή 
ΔΤ)b) 

Η ομάδα να συντάξει έναν 
κατάλογο με όλο τον 
διαθέσιμο εξοπλισμό και τις 
ανάγκες (ένα παράδειγμα 
του τι μπορεί να 
περιλαμβάνει ο κατάλογος 
παρατίθεται στην ενότητα 
7.1.3.) 

γ) Η ομάδα να συζητήσει τις 
ανάγκες που εντοπίστηκαν με 
τον διευθυντή του σχολείου 
και το λοιπό διδακτικό 
προσωπικό - να προσθέσει 
περισσότερες ανάγκες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση 
σχετικά με τη χρήση του 
εξοπλισμού ή τον διαθέσιμο 
χώρο/ υποδομή για τη 
φιλοξενία του εξοπλισμού/ 
τεχνική υποστήριξη. 

  Excel School 
Equipment 
Inventory Template 

 

Επαρκής 
εξοπλισμός για 
την υποστήριξη 
του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

Δημιουργία 
εξοπλισμού/ 

Υποδομών 

α) Αναφέρετε με σαφήνεια 
όλες τις ανάγκες και 
ιεραρχήστε τις. 

β) Να βρείτε λύσεις 

γ) Κάντε σχετικές επαφές ή 
συνεργασίες για να 
εξασφαλίσετε 
χρηματοδότηση, τεχνική 
υποστήριξη ή κατάρτιση. 

δ) Καθορίστε πρωτόκολλα 
ασφαλείας για την 
προστασία των δεδομένων. 

  Χρηματοδότηση 

Εμπειρογνώμονες 
υποστήριξης της 
προστασίας 
δεδομένων 

 

Εφαρμογή του 
σχεδίου 

α) Αγορά εξοπλισμού 

β) Οργανώστε τον διαθέσιμο 
χώρο και εγκαταστήστε τον 
στις τάξεις. 

γ) Εξασφαλίστε την 
εκπαίδευση του προσωπικού 

  Χρηματοδότηση 

Προσωπικό 
πληροφορικής 

Προσωπικό 
τεχνικής 
υποστήριξης 

Εξοπλισμός 
εγκατεστημένος 
στις τάξεις 

Εξοπλισμός που 
χρησιμοποιείται 
στην τάξη 

https://www.xltemplates.org/school-equipment-inventory-template/
https://www.xltemplates.org/school-equipment-inventory-template/
https://www.xltemplates.org/school-equipment-inventory-template/
https://www.xltemplates.org/school-equipment-inventory-template/
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(στη χρήση του εξοπλισμού) 
και τη συνεχή τεχνική 
υποστήριξη. 

Να 
παρακολουθείται 
και να 
αξιολογείται από 
την ομάδα/τον 
διευθυντή του 
σχολείου. 

 

7.3.2. Εμπόδια και Περιορισμοί  

Η εφαρμογή είναι το πιο δύσκολο μέρος. Η ομάδα συντονισμού της ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει 
να εξετάσει τις προϋποθέσεις αυτής της υλοποίησης και να προβληματιστεί σχετικά με τυχόν 
περιορισμούς και κινδύνους κατά τη διαδικασία: 

• Είναι το σχέδιο δράσης ρεαλιστικό και εφικτό; 
• Διαθέτει το σχολείο επαρκείς πόρους/ χρηματοδότηση για την υλοποίηση του σχεδίου 

δράσης; Πώς μπορεί το σχολείο να προσελκύσει χρηματοδότηση (πιθανές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης); 

• Θα είναι αρκετή η δημόσια χρηματοδότηση για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί; 
• Διαθέτει η σχολική ηγεσία ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών ενδιαφερομένων για περαιτέρω 

χρηματοδότηση ή υποστήριξη;  
• Διαθέτει η σχολική ηγεσία την αυτονομία και την ευελιξία να αποφασίσει πώς θα επενδυθεί 

η χρηματοδότηση; 
•  Είναι το διδακτικό προσωπικό καλά προετοιμασμένο και εκπαιδευμένο να χρησιμοποιεί 

προηγμένο εξοπλισμό;  

7.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συμπράξεις/δίκτυα 

Οι βασικές απαιτήσεις για την επιτυχή εφαρμογή των παρεμβάσεων και τον κατάλληλο εξοπλισμό 
των σχολείων περιλαμβάνουν: 

• τη συχνότητα των πληρωμών και τα σχετικά ποσά, ώστε να προβλεφθούν η αντικατάσταση 
και η αναβάθμιση των υποδομών, οι επενδύσεις σε αναδυόμενες τεχνολογίες, κατά 
περίπτωση, και η συντήρηση και η υποστήριξη (Irish Department of Education, 2021a). 

• ευθυγράμμιση με τον σχεδιασμό ψηφιακής μάθησης του σχολείου, συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την τεχνολογία, εσωτερική ή εξωτερική τεχνική υποστήριξη 
(εσωτερικό προσωπικό ή τοπικοί εμπορικοί πάροχοι) και προμήθειες (Irish Department of 
Education, 2021a). 

• η προθυμία της σχολικής ηγεσίας να προωθήσει πρωτοβουλίες 
• η ευελιξία και η αυτονομία της σχολικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 

επενδύσει τη χρηματοδότηση. 
•  συμβουλές για την υποστήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη ψηφιακών πολιτικών και άλλων 

προσεγγίσεων. 
• ειδική υποδομή για την ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη 

διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση. 
• εξέταση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών χρήσης για όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, κοινότητα) και κατανόηση της 
ετοιμότητας του σχολείου και της κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος 
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(προγράμματα μάθησης, δεξιότητες εκπαιδευτικών, ανάγκες κατάρτισης, ποσοστό 
υπολογιστών στα σχολεία και στα σπίτια, ηλεκτρονική προστασία και διασφάλιση των 
παιδιών). 
 

7.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Ορισμένες καλές πρακτικές και παραδείγματα σε σχέση με τον εξοπλισμό και την υποδομή 
παρατίθενται παρακάτω:  
 

• Στην Ολλανδία σχεδόν σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει ψηφιακή οθόνη και τα 
καλώδια από υαλοβάμβακα εξασφαλίζουν ισχυρό Wi-Fi σχεδόν σε κάθε σχολείο. Οι μαθητές 
εφοδιάζονται με συσκευές από το σχολείο. Μπορούν να πάρουν τις συσκευές στο σπίτι τους 
και να τις επιστρέψουν στο τέλος της χρονιάς ή μετά την αποφοίτησή τους. Τους δίνεται 
επίσης η δυνατότητα να αγοράσουν τη συσκευή μέσω του σχολείου.   

• Στη Βουλγαρία, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν εφοδιαστεί, τα τελευταία 5 χρόνια, με 
περισσότερους από 20.000 προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες από το 
Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών (2021). Περισσότερες από 4.000 αίθουσες διδασκαλίας 
εξοπλίστηκαν με σύγχρονες τεχνολογίες οπτικοποίησης υψηλής τεχνολογίας - 
διαδραστικούς πίνακες και οθόνες με ενσωματωμένες μονάδες υπολογιστών και πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο. Την περίοδο 2018-2021, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε 
ασφαλή ασύρματα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων τειχών προστασίας και σημείων 
πρόσβασης νέας γενιάς, σε όλα τα κρατικά και δημοτικά σχολεία. 

•  Στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ηγετικές ομάδες των σχολείων 
ακολούθησαν ένα στρατηγικό σχέδιο, ώστε να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά έχουν 
πρόσβαση σε εξοπλισμό για μάθηση από απόσταση. Δάνεισαν τις συσκευές του σχολείου ή 
ζήτησαν εξωτερική χρηματοδότηση (σύνδεσμοι γονέων, Τράπεζα Κύπρου) για να παρέχουν 
tablets σε μαθητές που είχαν ανάγκη. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας διένειμε 7.431 ταμπλέτες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι αυτοί οι μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση σε εξοπλισμό πληροφορικής δεν 
έμειναν πίσω. Σε περίπου 1 800 νοικοκυριά παρασχέθηκε σύνδεση στο διαδίκτυο (Sofianidis 
et al., 2021). 

•  Εκτός από τη γενική επιχορήγηση για τη χρηματοδότηση των ΤΠΕ στα σχολεία, στην 
Ιρλανδία χορηγήθηκαν 50 εκατ. ευρώ σε εφάπαξ χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP) της Ιρλανδίας για να βοηθηθούν τα σχολεία 
να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητών που ενδέχεται να κινδυνεύουν να βρεθούν σε 
μειονεκτική θέση στην εκπαίδευση λόγω του ψηφιακού χάσματος κατά τη διάρκεια του 
Covid-19 (Irish Department of Education, 2021b).        

• Το PDST TiE9 προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη για τα σχολεία με εκτεταμένες τεχνικές 
πληροφορίες και καθοδήγηση, καθώς και σημαντικούς πόρους διαθέσιμους στο διαδίκτυο. 

• Το PDST TiE προσφέρει επίσης καθοδήγηση για τα σχολεία σχετικά με τον σχεδιασμό της 
ψηφιακής μάθησης10 και σχετικούς πόρους. 

 
                                                           
9 https://www.pdsttechnologyineducation.ie/technology-infrastructure/technology-in-the-classroom/ 
10 https://www.pdsttechnologyineducation.ie/projects-initiatives/planning/ 

https://www.pdsttechnologyineducation.ie/technology-infrastructure/technology-in-the-classroom/
https://www.pdsttechnologyineducation.ie/projects-initiatives/planning/
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8. Χρονοδιαγράμματα, Προγραμματισμός και Συνεχής 
Παρακολούθηση 
Δήμος Λουσάδας, Joana Soares 

8.1. Εισαγωγή 

8.1.1. Κύριες προκλήσεις 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της εκπαίδευσης έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο το σχολείο, 
επηρεάζοντας την αποστολή του σχολείου και τις διοικητικές και παιδαγωγικές διαδικασίες και 
προκαλώντας τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων, μαθητών, διδακτικού και μη διδακτικού 
προσωπικού. 

Ο σχολικός σχεδιασμός έχει βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς αποσκοπεί στην προώθηση 
της αλλαγής και της καινοτομίας για βελτίωση και ανάπτυξη, οπότε θα πρέπει να αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη διαδικασία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. 

Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει να τεθούν στόχοι και να προγραμματιστούν δράσεις για την 
υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και μηχανισμοί παρακολούθησης για 
την αξιολόγηση της προόδου και την επικύρωση των αποτελεσμάτων, ως βασικές διαστάσεις για την 
επιτυχία του σχολικού ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα σχέδια μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία 
μεταρρύθμισης και καθοδήγησης, και ως τέτοια μπορούν να επηρεάσουν κάθε πτυχή της 
τεχνολογικής έγχυσης στο σχολείο ή την κοινότητα. Τα χρονοδιαγράμματα, ο προγραμματισμός και 
η συνεχής παρακολούθηση είναι βασικά στοιχεία του σχεδιασμού που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.  

Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία κατά τον καθορισμό των 
χρονοδιαγραμμάτων, του χρονοπρογραμματισμού και της συνεχούς παρακολούθησης για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό είναι μερικές φορές η έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τις 
δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν και ως εκ τούτου είναι πιο δύσκολο να γίνουν 
ρεαλιστικές εκτιμήσεις. 

Μια άλλη διάσταση που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση και η οποία έχει σαφή αντίκτυπο στην 
τήρηση των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, είναι ο καθορισμός και η διατήρηση σαφών 
προτεραιοτήτων, καθώς μερικές φορές οι καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να εμποδίζουν την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται σε ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού.  
Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να καθορίζονται σαφείς και εφικτές προθεσμίες και 
χρονοδιαγράμματα και να διατηρούνται πρακτικές συνεχούς παρακολούθησης.  

8.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού ενός σχολείου 

Ένα Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ή ένα Σχέδιο Δράσης πρέπει να αποτελεί μηχανισμό 
προβληματισμού και αλλαγής των πρακτικών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οπότε η 
προετοιμασία του θα πρέπει να επιδιώκει τη βελτίωση των διαδικασιών καινοτομίας με τη χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία και την προσαρμογή τους στο πλαίσιο και τις τρέχουσες 
προκλήσεις της κοινωνίας. 
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Η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, του 
σχεδίου δράσης και της διαδικασίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μέτρηση της επίτευξης των SMART 
στόχων του. Το σχολείο και οι διευθυντές του πρέπει να αξιολογούν τον βαθμό υλοποίησης των 
δράσεων που ορίζονται στο σχέδιο, καθώς και τον αντίκτυπό του στην επίτευξη των στόχων που είχαν 
αρχικά περιγραφεί. 

Συνιστάται ο καθορισμός μηχανισμών παρακολούθησης, οι οποίοι θα πρέπει να ποσοτικοποιούν τον 
αντίκτυπο των δράσεων που ορίζονται και υλοποιούνται (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 9). 

8.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Για τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και χρονοπρογραμματισμού, οι διευθυντές των σχολείων 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις που ποικίλλουν ως προς το επίπεδο 
πολυπλοκότητας και αποτελεσματικότητας. Ανάλογα με το σχολικό πλαίσιο, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν τα καταλληλότερα εργαλεία και πρότυπα.   

Σε μια απλούστερη προσέγγιση, ο πίνακας 8.1 που παρέχεται, παρουσιάζει έναν απλό τρόπο για τον 
καθορισμό των δράσεων, των εμπλεκόμενων φορέων και του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης. 

Πίνακας 8.1. Πρότυπο/παράδειγμα για απλό χρονοπρογραμματισμό και χρονοδιαγράμματα 

Δράση Εμπλεκόμενοι φορείς Ημερολόγιο 

Εκπαίδευση του Διευθυντή του σχολείου και των 
ομάδων σε περίπτωση που χρειαστεί να ξεκινήσει 
η διαδικασία  

Αρμόδιες Αρχές 

Ομάδα Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού 

Εμπειρογνώμονες/ Σχετικοί 
ενδιαφερόμενοι  

Μ1 

Προώθηση της σύλληψης και του σχεδιασμού του 
πλάνου 

Σχετικές αρχές 

Σχολική κοινότητα 

Μ3 

Ορισμός των ομάδων που είναι υπεύθυνες για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολείου 

Σχολείο 

Σχετικές αρχές 

Μ3 

Εκπαίδευση και εξειδικευμένη υποστήριξη  Ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού 

Εμπειρογνώμονες/ Σχετικοί 
ενδιαφερόμενοι 

Μ3 – Μ4 

Δραστηριότητες αξιολόγησης και διάγνωσης  Σχολείο Μ4 
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Ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
δραστηριοτήτων εσωτερικής αξιολόγησης και 
διάγνωσης  

Ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού Μ4 – Μ5 

Παρουσίαση των αποτελεσμάων διάγνωσης και 
εσωτερικός αναστοχασμός 

Ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού Μ6 

Ανάπτυξη του πλάνου ψηφιακού 
μετασχηματισμού και των εργαλείων 
παρακολούθησης 

Ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού Μ7-Μ8 

Έγκριση και επικοινωνία Σχολική ηγεσία 

Σχολική κοινότητα  

Μ9 

Εφαρμογή και παρακολούθηση προόδου Ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού 

Εμπειρογνώμονες/ Σχετικοί 
ενδιαφερόμενοι 

Σχολικό έτος  

Αξιολόγηση και βελτιώσεις  Ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού 

 

Συνέχεια   

 
Οι διευθυντές μπορούν επίσης να εφαρμόσουν μια πιο σύνθετη και λεπτομερή διαδικασία 
σχεδιασμού. Παρά το γεγονός ότι συνήθως αποφεύγεται στη διαδικασία σχεδιασμού, η ανάλυση και 
κατανομή εργασιών (WBS) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτελεσματική και έγκαιρη 
ολοκλήρωση των έργων. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της είναι τα εξής:  

• παρέχει μια οπτική αναπαράσταση όλων των τμημάτων της ανάπτυξης ενός έργου, 
• επιτρέπει στη διοίκηση και τα μέλη της ομάδας να έχουν συνεχή εικόνα για το πώς 

εξελίσσεται ολόκληρο το έργο, 
• καθορίζει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα,  
• χωρίζει το έργο σε διαχειρίσιμα πακέτα εργασίας, 
• παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης των επιτυχημένων εμπειριών, 
• θέτει μια βάση για την εκτίμηση του κόστους και την κατανομή των ανθρώπινων και άλλων 

σχετικών πόρων, 
• εγγυάται την απουσία επικαλύψεων και κενών στην ευθύνη ή τη διαθεσιμότητα των πόρων, 
• ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να προστεθούν στοιχεία εκτός του πεδίου εργασιών ή να 

ξεχαστούν κρίσιμα παραδοτέα. 

Πίνακας 8.2 Παράδειγμα ανάλυσης και κατανομής εργασιών 

Ονομασία έργου ή 
σχεδίου 

Εργασία 1 Υποεργασία 1.1 Πακέτο εργασίας 1.1.1 

Υποεργασία 1.2 Πακέτο εργασίας 1.2.1 
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Υποεργασία 1.2 Πακέτο εργασίας 1.3.1 

Εργασία 2 Υποεργασία 2.1 Πακέτο εργασίας 2.1.1 

Υποεργασία 2.2 Πακέτο εργασίας 2.2.1 

 
Μια καλή ανάλυση και κατανομή εργασιών πρέπει να περιλαμβάνει τα κρίσιμα στοιχεία ενός σχεδίου 
ή έργου, μαζί με το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τους πόρους του. Τα πιο χρήσιμα σχέδια 
ανάλυσης και κατανομής εργασιών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
• Προσδιορισμός του οργανισμού, του τμήματος ή του ατόμου που είναι υπεύθυνο για κάθε 

συγκεκριμένο τεμάχιο εργασίας, 
•  Προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης, 
• Απαιτούμενοι πόροι, 
• Εκτιμώμενο κόστος του έργου, 
• Λεπτομέρειες της σύμβασης, απαιτήσεις και ορόσημα, 
•  Πρωτόκολλο για τον έλεγχο ποιότητας, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα, 
• Τεχνικές πληροφορίες και πόροι που απαιτούνται για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων.  

Τα σχολεία μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια ανάλυσης και κατανομής ή να 
χρησιμοποιήσουν πρότυπα που διατίθενται στο διαδίκτυο και να τα προσαρμόσουν. Παρακάτω 
παρουσιάζονται ορισμένες συστάσεις σχετικά με τα βήματα για τη δημιουργία ενός τέτοιου σχεδίου: 
 

• Το σχολείο μπορεί να οργανώσει έναν καταιγισμό ιδεών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 
ή ομάδων που εμπλέκονται στο σχέδιο, 

• Κατά περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία χαμηλής τεχνολογίας, όπως 
πίνακες, κάρτες σημειώσεων ή αυτοκόλλητες σημειώσεις για τον προσδιορισμό των 
κύριων παραδοτέων, των επιμέρους παραδοτέων και των συγκεκριμένων πακέτων 
εργασίας για την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, 

• Μπορεί να προωθηθεί η δημιουργικότητα και να αξιοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία που 
υποστηρίζουν τους νοητικούς χάρτες και τον καταιγισμό ιδεών, όπως το Miro, το 
MindMeister κ.λπ.  

•  Να χρησιμοποιηθεί μια τυποποιημένη δομή για την παροχή περιγραφικών πληροφοριών 
για κάθε στοιχείο του σχεδίου ανάλυσης και κατανομής εργασιών, για να διασφαλιστεί 
η συνοχή, 

• Να προσαρμοστεί η ποσότητα της χρησιμοποιούμενης λεπτομέρειας: το επίπεδο 
λεπτομέρειας που παρέχεται θα πρέπει να είναι μικρότερο για τα στοιχεία WBS που 
βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία και πιο λεπτομερές για τα στοιχεία χαμηλότερου 
επιπέδου,  
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• Εγγύηση συχνών αναθεωρήσεων: το WBS θα πρέπει να είναι οργανικό, οπότε το 
περιεχόμενό του θα πρέπει να επανεξετάζεται συχνά και να προσαρμόζεται ανάλογα, 
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή απόδοση και παράδοση. 

Μαζί με το WBS είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας ο καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης (KPI). 
Οι ΒΔΑ θα πρέπει να είναι πολύτιμα εργαλεία για τη διαχείριση της απόδοσης του σχεδίου ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Εάν η διαδικασία καθορισμού των ΒΔΑ δεν είναι αυστηρή και επαρκής, ενδέχεται 
να προκύψουν ορισμένα προβλήματα. Συγκεκριμένα: 
 

• Τα μέτρα και οι μετρήσεις δεν χρησιμοποιούνται επειδή θεωρούνται άσχετα, 
• Δεν υπάρχουν σαφείς δεσμοί μεταξύ των καθορισμένων μετρήσεων και της σχολικής 

στρατηγικής, 
• Δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος μέτρησης των καθορισμένων στόχων, ιδίως εκείνων που 

είναι άυλοι ποιοτικοί στόχοι.  

Ως εκ τούτου, προκειμένου να καθοριστούν σχετικοί και σημαντικοί δείκτες μέτρησης ποιότητας 
μπορούν να ληφθούν ορισμένα μέτρα: 
 

• Βήμα 1: Αποσαφηνίστε τι είναι και τι δεν είναι ένας ΒΔΑ ή ένα μέτρο απόδοσης. 
• Βήμα 2: Αξιολογήστε τους πραγματικούς δείκτες απόδοσης και τα μέτρα απόδοσης του 

σχολείου για να αποφασίσετε τι πρέπει να διατηρήσετε και τι να αλλάξετε ή να καταργήσετε. 
•  Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι του σχολείου και του σχεδίου είναι μετρήσιμοι, προτού 

αναπτύξετε μέτρα απόδοσης. 
• Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε κάποια σχετικά εργαλεία για τον καθορισμό των ΒΔΑ. Ορισμένα 

παραδείγματα περιλαμβάνουν τον καταιγισμό ιδεών, την ανάλυση καλών πρακτικών ή, για 
παράδειγμα, την ελαφριά έκδοση του PuMP Performance Measure Blueprint 

• Βήμα 5: Δημιουργήστε συμφωνία μεταξύ των ομάδων/τμημάτων που απαιτούνται για την 
υποστήριξη των ΒΔΑ. 

8.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία 
Για να καθορίσουν εφικτά χρονοδιαγράμματα και ΒΔΑ, οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να 
έχουν σαφή κατανόηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου τους, της 
πραγματικής βάσης και του προβλεπόμενου μέλλοντος. Η τρέχουσα κατάσταση του σχολείου μπορεί 
να αξιολογηθεί μέσω ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. 

8.2.1 Ποσοτικά δεδομένα 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων, οι διευθυντές των 
σχολείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου, προσαρμοσμένο από το 
εργαλείο SELFIE που έχει εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019a), και το εργαλείο TET-SAT 
(2017) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ MENTEP.  Αυτός ο κατάλογος 
ελέγχου έχει προσαρμοστεί για τους σκοπούς του έργου DigiLEAD και διερευνά την κατάσταση 
συνεργασίας και δικτύωσης ενός σχολείου. 
Αυτός ο τομέας αφορά τα μέτρα που μπορούν να εξετάσουν τα σχολεία, για να υποστηρίξουν μια 
κουλτούρα συνεργασίας και επικοινωνίας για την αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών και 

https://education.ec.europa.eu/selfie
http://mentep.cti.gr/tet-sat
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μάθησης εντός και εκτός των οργανωτικών ορίων. 
 
Πίνακας 8.3. Κατάλογος ελέγχου για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
Επιλογές απαντήσεων: πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 min. - 5 max.) και δεν ισχύει (N/A) 

  Διευθυντές Εκπαιδευτικοί 

B1 Επανεξέταση προόδου Στο σχολείο μας, επανεξετάζουμε την 
πρόοδό μας στη διδασκαλία και τη 
μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες 

Στο σχολείο μας, επανεξετάζουμε την πρόοδό μας 
στη διδασκαλία και τη μάθηση με ψηφιακές 
τεχνολογίες 

B2 Συζήτηση για τη χρήση 
της τεχνολογίας 

Στο σχολείο μας, συζητάμε τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της διδασκαλίας και της μάθησης με 
ψηφιακές τεχνολογίες. 

Στο σχολείο μας, συζητάμε τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα της διδασκαλίας και της μάθησης 
με ψηφιακές τεχνολογίες. 

B3 Συμπράξεις Στο σχολείο μας, χρησιμοποιούμε τις 
ψηφιακές τεχνολογίες στις 
συνεργασίες μας με άλλους 
οργανισμούς 

Στο σχολείο μας, χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές 
τεχνολογίες στις συνεργασίες μας με άλλους 
οργανισμούς 

B4_OP Συνέργειες για μικτή 
μάθηση 

Στο σχολείο μας, συνεργαζόμαστε με 
άλλα σχολεία ή οργανισμούς για να 
υποστηρίξουμε τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών. 

Στο σχολείο μας, συνεργαζόμαστε με άλλα σχολεία 
ή οργανισμούς για να υποστηρίξουμε τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών. 

 

8.2.2. Ποιοτικά δεδομένα 

Για τη διενέργεια ανάλυσης αναγκών, είναι βασικό να συλλέγονται ποιοτικά δεδομένα. Οι διευθυντές 
των σχολείων μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους ποιοτικής έρευνας, όπως ομάδες 
εστίασης ή ομάδες εμπειρογνωμόνων, που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς και προσωπικό του 
σχολείου, για να συζητήσουν την πραγματική κατάσταση και τις ανάγκες του σχολείου. 
Η κινητήριος δύναμη του αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι η υποστήριξη του σχολείου για την επιτυχή 
εισαγωγή αλλαγών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και τα πρότυπα μάθησης. Ο 
κύκλος σχεδιασμού πρέπει να έχει το στοιχείο του αναστοχασμού, ώστε, οι ομάδες να 
προβληματίζονται και να εξετάζουν θέματα όπως: 

• Πού βρίσκεται τώρα το σχολείο μας; 
• Πού θέλει να βρίσκεται το σχολείο στο τέλος του κύκλου σχεδιασμού; 
•  Πώς θα φτάσει το σχολείο εκεί; 
• Πώς θα ελέγξει το σχολείο αν έφτασε εκεί; 
• Πώς θα γνωρίζει το σχολείο αν έχει φτάσει εκεί;  

 
Οι ερωτήσεις αυτές αναλύουν την τρέχουσα κατάσταση στο σχολείο, προσδιορίζοντας τις 
προτεραιότητες, τους στόχους, τις δραστηριότητες, τους δείκτες υλοποίησης και τη μέθοδο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η εφαρμογή της ψηφιοποίησης είναι μια δύσκολη και όχι πάντα 
γραμμική πορεία. Οι άνθρωποι στους οργανισμούς δεν πιστεύουν πάντα ότι αυτός είναι ο καλύτερος 
δρόμος προς τα εμπρός και φοβούνται ότι η αλλαγή μπορεί να είναι αβέβαιη. 



Σελίδα | 92 
 

 
 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] 
 

Επιπλέον, οι σχολικοί εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με 
ερωτήματα που αφορούν το σχολείο τους: 

• Ποιες πρακτικές έχουμε για τον σχολικό σχεδιασμό και πώς μπορούν να υιοθετηθούν για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό; 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων πρακτικών; 
• Έχετε προτάσεις/πρακτικές που πρέπει να συμπεριληφθούν στη σχολική στρατηγική για τον 

καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων, τον προγραμματισμό και τη συνεχή παρακολούθηση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των σχολείων; 

Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να διερευνήσουν πιο γενικές 
ερωτήσεις που αφορούν το σχολείο: 
 

• Από την επαγγελματική σας εμπειρία, έχετε προτάσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στη 
στρατηγική του σχολείου για τον καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων και του 
προγραμματισμού; Υπάρχουν καλές πρακτικές και ιδέες που μπορείτε να προτείνετε; 

•  Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στη διευθέτηση των 
κατάλληλων και εφικτών προθεσμιών και του προγραμματισμού; 

•  Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι ή προκλήσεις; 

8.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Μπορεί να συνταχθεί μια έκθεση αποτελεσμάτων που θα χρησιμεύσει ως βάση για τις εργασίες που 
θα αναπτυχθούν από την σχολική ηγεσία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες. 
Λαμβάνοντας υπόψη τι χρειάζεται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση σε σχολικά 
προγράμματα που ενισχύονται από την τεχνολογία και πώς να υποστηρίξουν τα σχολεία και τους 
εκπαιδευτικούς τους, οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται προς τον 
καθορισμό ενός εφικτού χρονοδιαγράμματος και παρακολούθησης. 

8.3. Πλάνο δράσης  

8.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης  

Το σχέδιο δράσης είναι το κλειδί για τη μεταρρύθμιση και την καθοδήγηση, καθώς μπορεί να 
επηρεάσει κάθε πτυχή της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο σχολείο ή τη σχολική κοινότητα. Κατά 
τον σχεδιασμό ενός σχεδίου δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να εξεταστούν διάφορα στάδια, όπως 
απεικονίζει το Σχήμα 8.1: 
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Σχήμα 8.1. Παράδειγμα σχετικών σταδίων για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό σε ένα σχολείο 
 
Καθορισμός της ομάδας 
Ένα από τα πρώτα βήματα για την προετοιμασία και την εφαρμογή ενός σχεδίου ή χάρτη δράσης 
ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό και την οργάνωση μιας υπεύθυνης 
ομάδας. Οι ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τον διευθυντή του 
σχολείου, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί της ομάδας- έναν εκπαιδευτικό με μεγάλη εμπειρία και γνώση 
της τεχνολογικής υποδομής του σχολείου και έναν εκπαιδευτικό που ανήκει στη μεσαία διοίκηση του 
σχολείου με ικανότητα συνεργασίας, κινητοποίησης των συναδέλφων, με μεγάλη εμπειρία χρήσης 
της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και συμμετοχή σε εθνικά και 
διεθνή έργα. 
Εκτός από αυτά τα τρία στοιχεία, η ομάδα μπορεί να αποτελείται και από άλλα στοιχεία, τα οποία 
πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο.  Συνιστάται οι ομάδες αυτές να 
περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, στο διαγνωστικό Check-In, 
τοποθετούνται στο επίπεδο 3 της ψηφιακής επάρκειας. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
συνεργαστούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους σχετικούς εμπειρογνώμονες στη 
διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναδιατύπωσης του 
σχεδίου. 
 
Εκπαίδευση και διάγνωση 
 
Η εκπαίδευση είναι μια θεμελιώδης φάση. Τα σχολεία πρέπει να εκπαιδευτούν, για να είναι 
προετοιμασμένα: 
- Να προβληματιστούν σχετικά με την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων και των ψηφιακών 
περιβαλλόντων στις οργανωτικές, παιδαγωγικές και τεχνολογικές διαδικασίες που προάγουν την 
ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Καθορισμός 
Ομάδας

Εκπαίδευση και 
Διάγνωση

Επεξεργασία 
Πλάνου

Εφαρμογή και 
Παρακολούθηση

Αξιολόγηση και 
Βελτίωση
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- Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο στο πλαίσιο των σχολείων τους, το οποίο μπορεί να 
ξεκινήσει από μια Διάγνωση που γίνεται χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Check-In και το SELFIE. 
- Να ενσωματώσουν κοινότητες πρακτικής, υποστηριζόμενες από συνεργατική και διεπιστημονική 
εργασία, ενθαρρύνοντας τον προβληματισμό, την ανταλλαγή και την κριτική χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
Προκειμένου να αποκτήσουν μια επισκόπηση της ενσωμάτωσης και της οικειοποίησης των 
ψηφιακών τεχνολογιών, τα σχολεία μπορούν να επωφεληθούν από τη διαβούλευση των 
εκπαιδευτικών κοινοτήτων μέσω του διαγνωστικού εργαλείου SELFIE, το οποίο βασίζεται στο 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Ψηφιακά Ικανές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις (DigCompOrg). 
Το SELFIE είναι ένα εργαλείο αυτοαναστοχασμού και αυτογνωσίας που σχεδιάστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τα σχολεία στη διαδικασία μάθησης στην ψηφιακή εποχή, 
ενσωματώνοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση της 
μάθησης των μαθητών. Η διάγνωση μπορεί να αναδείξει τι λειτουργεί καλά, τους τομείς που 
απαιτούν βελτίωση και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. 
 
Επεξεργασία πλάνου  
Το σχέδιο θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο προβληματισμού και αλλαγής των πρακτικών στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οπότε η εκπόνησή του θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση των 
διαδικασιών καινοτομίας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία και στην προσαρμογή τους 
στα δεδομένα τους και στις τρέχουσες προκλήσεις της κοινωνίας. 
 
Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει να τεθούν στόχοι και να προγραμματιστούν δράσεις για την επίτευξή 
τους, καθώς και μηχανισμοί παρακολούθησης που μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδο και να 
επαληθεύσουν τα αποτελέσματα, ως βασικοί παράγοντες για την επιτυχία του σχολείου. Συνιστάται 
να σχεδιάζονται και να προβλέπονται οι απαντήσεις σε καταστάσεις που σχετίζονται με 
περιστασιακές ανάγκες για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως ή της υβριδικής μάθησης. 
Η προετοιμασία του σχεδίου θα πρέπει να εξετάζει διάφορες φάσεις, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 
8.2: 
 

Σχήμα 8.2. Φάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού σχολείου 

Τρεις διαστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου, όπου η ψηφιακή 
τεχνολογία πρέπει να ενσωματωθεί εγκάρσια στα σχολεία: οργανωτική, παιδαγωγική και 
τεχνολογική διάσταση. Παρακάτω παρουσιάζουμε προτάσεις για τους τομείς παρέμβασης που 
πρέπει να εξεταστούν σε κάθε διάσταση του σχεδίου (Πίνακας 8.4): 

Ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 
από τη διάγνωση

Καθορισμός σκοπών 
και στόχων

Προγραμματισμός, 
χρονοδιάγραμμα 
και εφαρμογή

Επικοινωνία και 
προώθηση
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Πίνακας 8.4 - Τομείς παρέμβασης που μπορούν να καλυφθούν από το σχέδιο και τη στρατηγική 
παρακολούθησης 

Οργανωτική 
διάσταση 

Ηγεσία Η ηγεσία είναι βαθιά συνδεδεμένη με το όραμα των 
ηγετών του εκπαιδευτικού οργανισμού όσον αφορά 
την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Καλύπτει 
την ύπαρξη μιας στρατηγικής για την ενσωμάτωση της 
ψηφιακής τεχνολογίας στις διάφορες διαδικασίες του 
οργανισμού και οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης στο σχολείο. 

Συνεργατική 
εργασία 

Η συνεργατική εργασία συνδέεται με την ύπαρξη μιας 
συνεργατικής κουλτούρας που ενθαρρύνεται από την 
ύπαρξη συγκεκριμένων οργανωτικών μέτρων. Τα 
μέτρα αυτά οδηγούν στη δημιουργία δικτύων 
συνεργασίας και επικοινωνίας, τα οποία 
ενεργοποιούνται από την ψηφιακή τεχνολογία και 
επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και 
εμπειριών, τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του 
οργανισμού. 

Επαγγελματική 
ανάπτυξη 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού στον ψηφιακό τομέα συνδέεται με την 
ύπαρξη ενός σχεδίου κατάρτισης κατάλληλου για τη 
βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού του σχολείου και την ενσωμάτωση 
καινοτόμων παιδαγωγικών μοντέλων που επιτρέπουν 
την επίτευξη καλύτερων εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων. Η δημιουργία οικοσυστημάτων 
ψηφιακής ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και άλλων 
επαγγελματιών της εκπαίδευσης θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση της εγκάρσιας 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ. Η ενσωμάτωση αυτή 
αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαδικασιών 
καινοτομίας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας στα 
σχολεία και στην προσαρμογή τους στα σημερινά 
πλαίσια και τις προκλήσεις της κοινωνίας μας. 



Σελίδα | 96 
 

 
 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] 
 

Παιδαγωγική 
διάσταση 

Ανάπτυξη 
προγράμματος 
σπουδών και 
αξιολόγηση 

Τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 
προγράμματος σπουδών και την αξιολόγηση 
συνδέονται με ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διδακτικής 
διαδικασίας. Η ενσωμάτωση της ψηφιακής 
τεχνολογίας, σε μια καινοτόμο προοπτική, θα φέρει 
στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης ένα σύνολο 
εργαλείων που μπορούν σαφώς να βελτιώσουν τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Από αυτή την πλευρά, η 
ψηφιακή τεχνολογία παρέχει πολλά εργαλεία που 
επιτρέπουν την ανατροφοδότηση των μαθητών, 
εστιάζοντας τις πρακτικές αξιολόγησης σε μια λογική 
υποστήριξης της ατομικής προόδου της 
διαμορφωτικής διαδικασίας του μαθητή. 

Παιδαγωγικές 
πρακτικές 

Οι παιδαγωγικές πρακτικές σχετίζονται με τη χρήση 
ψηφιακών παιδαγωγικών μεθόδων για την προώθηση 
ποιοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων και την 
αυτονομία των μαθητών σε όλη τη μαθησιακή τους 
πορεία. Κατά την επιλογή των παιδαγωγικών μεθόδων 
που ανταποκρίνονται καλύτερα στους μαθησιακούς 
στόχους, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή 
της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στα διάφορα 
στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. 

Χρήση 
Εκπαιδευτικών 
Ψηφιακών Πόρων  

Η χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων σχετίζεται 
με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την επιλογή 
ψηφιακών πόρων από τους εκπαιδευτικούς, 
λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους 
μαθησιακούς στόχους, το πλαίσιο, την παιδαγωγική 
προσέγγιση και τα χαρακτηριστικά των μαθητών, 
τηρώντας τους κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων 
κατά τη χρήση, την τροποποίηση και την κοινή χρήση 
των πόρων. 

Τεχνολογική 
διάσταση 

Υποδομές, 
εξοπλισμός και 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 

Τα θέματα της υποδομής, του εξοπλισμού και της 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο επικεντρώνονται στην 
ύπαρξη επαρκούς, αξιόπιστης και ασφαλούς 
υποδομής (π.χ. εξοπλισμός, λογισμικό, πληροφοριακοί 
πόροι, σύνδεση στο Διαδίκτυο, τεχνική βοήθεια και 
φυσικοί χώροι). 
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Ψηφιακές 
πλατφόρμες 

Αυτά τα στοιχεία μπορούν να επιτρέψουν και να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών 
διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης. 

 

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον ορισμό του WBS και των KPI, 
όπως αναφέρεται στην ενότητα 8.1.3.. 

Εφαρμογή και παρακολούθηση 
 
Η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής ενός ψηφιακού σχεδίου έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων του. 

Το σχολείο θα πρέπει να αξιολογεί τον βαθμό υλοποίησης των δράσεων που ορίζονται στο 
σχέδιο, καθώς και τον αντίκτυπό του στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά.  

Συνιστάται η κατασκευή μηχανισμών παρακολούθησης (όπως παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9), 
οι οποίοι θα πρέπει να μετρούν τον αντίκτυπο των δράσεων που ορίζονται στο σχέδιο. 

Αξιολόγηση και βελτίωση 
 
Αφού παγιωθούν οι δράσεις και οι στόχοι, συνιστάται στους διάφορους εκπαιδευτικούς 
παράγοντες να προβούν σε διάγνωση αυτοαναστοχασμού. Οι διαφορές μεταξύ των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν στην αρχή και στο τέλος της εφαρμογής του σχεδίου θα 
βοηθήσουν στην αναδιατύπωσή του και στον προσδιορισμό νέων τομέων προτεραιότητας για 
παρέμβαση. 

8.3.2 Εμπόδια και περιορισμοί 

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των καθορισμένων προθεσμιών, καθώς και η επίτευξη των 
προβλεπόμενων στόχων και των βασικών δεικτών απόδοσης είναι οι πιο απαιτητικές πτυχές. Η 
Ομάδα Συντονισμού Ψηφιακής Στρατηγικής θα πρέπει να εξετάσει τις προϋποθέσεις αυτής της 
υλοποίησης και να προβληματιστεί σχετικά με τυχόν περιορισμούς και κινδύνους κατά τη 
διαδικασία: 

• Είναι ρεαλιστικός και εφικτός ο προγραμματισμός, τα χρονοδιαγράμματα και οι ΒΔΑ; 
•  Είναι η στρατηγική και τα εργαλεία παρακολούθησης ρεαλιστικά και κατάλληλα; 
• Διαθέτει το σχολείο επαρκείς πόρους για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης; 
• Είναι οι εκπαιδευτικοί καλά εκπαιδευμένοι για την εφαρμογή του τρέχοντος σχεδίου δράσης; 

 

8.3.3 Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συμπράξεις/δίκτυα 

Η συνεργασία με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως άλλα σχολεία, πανεπιστήμια, 
εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα/ομάδες, μπορεί να είναι θεμελιώδης, καθώς η ανταλλαγή 
προβληματισμών, ιδεών και καλών πρακτικών μπορεί να προωθήσει την επιτυχία του σχεδίου 
ψηφιακού μετασχηματισμού.   
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8.4 Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Παρακάτω προτείνουμε ορισμένους πίνακες που μπορούν να υποστηρίξουν το γραφικό όραμα του προγραμματισμού και της παρακολούθησης 
του ψηφιακού σχεδίου υλοποίησης:  

Διάσταση 
Περιοχή 

παρέμβασης 

SMART 

Στόχοι 

Ανάλυση 

και 

κατανομή 

εργασιών 

Επίπεδο 

προτεραιότητας 
Έναρξη Τέλος ΒΔΑ 

Πραγματική κατάσταση  

(κόκκινο/πορτοκαλί/πράσινο 

αντίστοιχα) 

Οργανωτική 

διάσταση 

Ηγεσία        

Συνεργατική 

εργασία 

       

Επαγγελματική 

ανάπτυξη 

       

Παιδαγωγική 

διάσταση 

 

Ανάπτυξη 

προγραμμάτων 

σπουδών και 

αξιολόγηση 

       

Παιδαγωγικές 

πρακτικές 

       

Χρήση 

εκπαιδευτικών 

ψηφιακών πόρων ( 

       

Τεχνολογική 

διάσταση 

Υποδομές, 

εξοπλισμός και 
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πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο 

Ψηφιακές 

πλατφόρμες 
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9. Συνεχής Αξιολόγηση και Υποστήριξη 
Δήμος Λουσάδας, Joana Soares 

9.1 Εισαγωγή 

9.1.1. Κύριες προκλήσεις 

Για να αντιμετωπίσουν τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, τα σχολεία θέτουν ως 
προτεραιότητα την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη ρουτίνα τους, τόσο σε 
παιδαγωγικό, οργανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο. Είναι θεμελιώδες τα σχολεία να καθορίσουν μια 
στρατηγική και σχέδια δράσης, με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων, καθορίζοντας τους 
τομείς προτεραιότητάς τους και τη συνολική στρατηγική ανάπτυξής τους, με την υποστήριξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας. Η παρακολούθηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της 
εκτέλεσης του σχεδίου και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής ολοκλήρωσης των δράσεων και 
στην επαλήθευση της επίτευξης των στόχων που προτείνονται στο σχέδιο. Οι διαδικασίες 
παρακολούθησης αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι το σχέδιο βρίσκεται σε καλό δρόμο και ότι 
η πρόοδος είναι σύμφωνη με το σχέδιο. Βοηθά επίσης στον εντοπισμό αποκλίσεων και στην 
εισαγωγή διορθώσεων σε ενδιάμεσα στάδια, στην αξιολόγηση της ποιότητας των δράσεων, του 
χρόνου, των πόρων και της προσαρμογής στο προηγουμένως καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των διαφόρων δράσεων ενός σχεδίου ψηφιακού 
μετασχηματισμού στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική 
κοινότητα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της σχετικές πληροφορίες για την πρόοδό τους. Για το 
σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συστηματοποιηθεί μια αποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης, 
με τη χρήση αξιόπιστων εργαλείων, σε στενή συνεργασία με την ομάδα αυτοαξιολόγησης σε κάθε 
σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να βοηθήσει στην εκτίμηση του αντίκτυπου, της 
αποτελεσματικότητας και της συμβολής του σχεδίου για τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι ενδιάμεσες 
αξιολογήσεις είναι επίσης χρήσιμες διότι παρέχουν σημαντικούς δείκτες για την αναδιαμόρφωση 
των συνεχιζόμενων δράσεων. 

Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία κατά τη συνεχή αξιολόγηση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η έλλειψη χρόνου και πόρων για να διατεθούν. Οι καθημερινές 
δραστηριότητες του σχολείου μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται σε ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού.  

9.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού ενός σχολείου 

Η παρακολούθηση συμβάλλει στην κατανόηση του κατά πόσον ένα σχέδιο εξελίσσεται εντός του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους, 
διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η αξιολόγηση 
βοηθά να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό οι δράσεις, και κατά συνέπεια το σχέδιο, έχουν επιτύχει τους 
αρχικούς στόχους, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα και τις βελτιώσεις στο σχολείο. 

9.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 
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Μπορεί να εκπονηθεί μια έκθεση που θα παρουσιάζει τη συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη του 
σχολείου ή τουλάχιστον να συμπεριληφθεί μια ειδική ενότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου 
θα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι διαστάσεις, οι ΒΔΑ και τα εργαλεία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν. Πίνακες στην MS Excel ή Word μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή 
των επιτευγμάτων και την αναφορά της προόδου.  

Η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
• Στρατηγική και στόχοι SMART, 
• Ημερολόγιο παρακολούθησης και αξιολόγησης,  
• Μέθοδοι και εργαλεία παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων, 
• Πτυχές και διαστάσεις που πρέπει να παρακολουθούνται. 

 

9.2 Μεθοδολογίες και εργαλεία  

9.2.1 Ποσοτικά δεδομένα 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων, οι διευθυντές των 
σχολείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου, προσαρμοσμένο από 
το εργαλείο SELFIE που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019a), και το εργαλείο TET-SAT 
(2017) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ MENTEP.  Αυτός ο κατάλογος 
ελέγχου έχει προσαρμοστεί για τους σκοπούς του έργου DigiLEAD και διερευνά την κατάσταση 
του στρατηγικού σχεδιασμού για την τεχνολογία ενός σχολείου. 

Πίνακας 9.1. Κατάλογος ελέγχου για συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη 
Επιλογές απαντήσεων: πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 min. - 5 max.) και δεν ισχύει (N/A). 

  Διευθυντές σχολείων Εκπαιδευτικοί 

Στρατηγικές συμπράξεις για 
την τεχνολογία 

Το σχολείο διατηρεί κατάλληλες 
στρατηγικές συνεργασίες με 
εταιρείες, κέντρα Ε&Α, πανεπιστήμια 
και άλλα, που μας ενημερώνουν 
τακτικά και μας κρατούν ενήμερους 
για τις προηγμένες τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση. 

Συμμετέχω προσωπικά σε εταιρείες, κέντρα 
έρευνας και ανάπτυξης, πανεπιστήμια και άλλα, 
για να ενημερώνω τακτικά τις γνώσεις μου και να 
είμαι ενήμερος για τις προηγμένες τεχνολογίες 
στην εκπαίδευση. 

Επισκόπηση των 
προηγμένων τεχνολογικών 
εργαλείων υλικού και 
λογισμικού 

Το σχολείο συλλέγει τακτικά 
ενημερωμένες πληροφορίες για τη 
χαρτογράφηση των προηγμένων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Συγκεντρώνω και επικαιροποιώ τακτικά τις γνώσεις 
μου και την ενημέρωσή μου σχετικά με τις 
προηγμένες τεχνολογίες στην εκπαίδευση στον 
συγκεκριμένο τομέα διδασκαλίας μου. 

Εξειδικευμένοι 
εμπειρογνώμονες 

Το σχολείο έχει πρόσβαση σε 
εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες 
(εταιρείες, ιδιώτες) για σχετικές 
διαβουλεύσεις, εκπαιδεύσεις και 
τεχνικά θέματα, που αφορούν λύσεις 

Έχω πρόσβαση σε ειδικευμένους εμπειρογνώμονες 
για σχετικές διαβουλεύσεις, κατάρτιση και τεχνικά 
θέματα, σχετικά με λύσεις προηγμένης 
τεχνολογίας.  

https://education.ec.europa.eu/selfie
http://mentep.cti.gr/tet-sat
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προηγμένων τεχνολογιών.  

Επενδυτικές ευκαιρίες - 
χαρτογράφηση 

Στο σχολείο μας συλλέγουμε 
πληροφορίες και αναζητούμε ενεργά 
διάφορες δυνατότητες για επενδύσεις 
σε νέες και προηγμένες τεχνολογίες: 
εθνικά και τοπικά προγράμματα για 
σχολικό εξοπλισμό, προγράμματα 
εταιρειών για επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, έργα με στρατηγικούς 
εταίρους και άλλα. 

Σε περίπτωση που βρω ένα κατάλληλο πρόγραμμα 
για τη χρηματοδότηση προηγμένων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, λογισμικού και κατάρτισης στον 
συγκεκριμένο τομέα διδασκαλίας μου, μπορώ 
εύκολα να ενημερώσω τους διευθυντές του 
σχολείου μου.  

Επενδυτικές ευκαιρίες - 
ικανότητα 

Στο σχολείο μας έχουμε τη 
δυνατότητα να υποβάλλουμε 
αιτήσεις για επενδύσεις σε 
προηγμένες τεχνολογίες: εθνικά και 
τοπικά προγράμματα για σχολικό 
εξοπλισμό, προγράμματα εταιρειών 
για επενδύσεις στην εκπαίδευση, 
έργα με στρατηγικούς εταίρους και 
άλλα. 

Το σχολείο μας έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει 
προγράμματα και να υποβάλλει αιτήσεις για 
επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες. 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Στο σχολείο μας μπορούμε εύκολα να 
βρούμε κατάλληλα προγράμματα 
κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι μπορούν εύκολα να 
υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν 
προηγμένες τεχνολογίες στη 
διδασκαλία τους. 

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για προγράμματα 
κατάρτισης για τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών 
στη διδασκαλία μου. 

Ευθυγράμμιση με το 
πρόγραμμα σπουδών 

Στο σχολείο μας μπορούμε εύκολα να 
υιοθετήσουμε προηγμένες 
τεχνολογίες στο πρόγραμμα 
σπουδών. 

Στο σχολείο μου μπορώ εύκολα να υιοθετήσω 
προηγμένες τεχνολογίες στο σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. 

 

9.2.2 Ποιοτικά δεδομένα 

Η εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την τεχνολογία στα 
σχολεία περιλαμβάνει: 
 

• Ανταλλαγή και συζήτηση του σχεδίου και επιδίωξη της έγκρισης και αποδοχής του από 
το σχολείο. 

• Ενημέρωση και προώθηση της συμμετοχής των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και 
συμμετεχόντων. 

• Προώθηση της αίσθησης του ανήκειν και της κοινής ευθύνης. 
• Επεξήγηση στους συμμετέχοντες των προθέσεων που κρύβονται πίσω από την 

αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούνται. 
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• Πραγματοποίηση των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων και ενεργειών. 
• Συγκέντρωση ή/και ανάπτυξη του απαραίτητου υλικού και των εργαλείων για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδιασμού. 
• Καθορισμός των κατάλληλων μέσων για την τακτική κοινοποίηση των επικαιροποιήσεων 

των δράσεων που προβλέπονται στο σχέδιο. 
• Διατήρηση της ενεργού εμπλοκής και δέσμευσης όλων των συμμετεχόντων καθ' όλη τη 

διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του Σχεδίου. 

 

Εκτός από την αξιολόγηση του σχεδίου που εκπονήθηκε και των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνει, θα πρέπει να αξιολογείται και η συνολική διαδικασία - από τη διάγνωση έως την 
εφαρμογή του σχεδίου. Θα μπορούσε να ζητηθεί ανατροφοδότηση (επίσημα ή ανεπίσημα) από 
τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετείχαν ενεργά (π.χ. εκπαιδευτικοί, μαθητές, μη 
διδακτικό προσωπικό, γονείς και κηδεμόνες) σε όλα τα στάδια και άλλους σχετικούς εταίρους 
(π.χ. εμπειρογνώμονες, τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, πάροχοι τεχνολογίας κ.λπ.), ώστε να 
εντοπιστούν τα οφέλη και η βελτίωση της όλης διαδικασίας μέσα από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες.  
 
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τη συλλογή ανατροφοδότησης από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη 
διαδικασία διάγνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης ενός σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

 
•  Ήταν οι συντονιστικές ομάδες σε θέση να υποστηρίξουν την εφαρμογή του σχεδίου 

ψηφιακού μετασχηματισμού; Τι πρέπει να αλλάξει; 
• Ήταν οι προτεραιότητες και οι στόχοι που ορίζονται στο σχέδιο επαρκείς για να 

καθοδηγήσουν την εφαρμογή; 
•  Ήταν επαρκή τα κριτήρια επιτυχίας και η διαδικασία παρακολούθησης του σχεδίου για την 

επιτυχή υλοποίηση των δράσεων; 
•  Ήταν μια συλλογική διαδικασία στην οποία συμμετείχε σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών 

και ενδιαφερομένων; 
•  Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί σε μια συνεχή διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών 

και συνεργατικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τη διδασκαλία με ψηφιακές τεχνολογίες; 
• Αναπτύχθηκε στο σχολείο η απαραίτητη κουλτούρα για τη χρήση καινοτόμων μαθησιακών 

προσεγγίσεων που υποστηρίζονται από ψηφιακές τεχνολογίες; 
• Ήταν η ηγεσία του σχολείου ενεργή στη διαδικασία υλοποίησης και ιδιαίτερα στην 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη 
διδασκαλία τους; 

• Είχαν οι εκπαιδευτικοί αυτοπεποίθηση και εξειδίκευση στην παιδαγωγική χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης;  

• Οργάνωσε ή διευκόλυνε το σχολείο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 
• Βοήθησε το σχέδιο τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη 

διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση των μαθητών; 
• Θεωρούν οι μαθητές ότι η εφαρμογή του σχεδίου άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν;  
• Οι εκπαιδευτικοί ή/και οι γονείς αισθάνονται ότι το σχολείο επωφελείται από την εφαρμογή 

του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού; 

Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο όπως το Google Forms, 
για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες διαστάσεις του σχεδίου. 
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Ένα άλλο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του σχεδίου είναι η ανάλυση 
SWOT, η οποία μπορεί επίσης να γίνει για κάθε μία από τις ακόλουθες διαστάσεις: Οργανωτική, 
παιδαγωγική και τεχνολογική. Μια άλλη σχετική συνοδευτική στρατηγική είναι η καθοδήγηση, η 
οποία μπορεί να υποστηρίξει την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών διδασκαλίας στα 
σχολεία. Η καθοδήγηση υποστηρίζει τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής, μια προνομιακή ευκαιρία 
για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την προώθηση της ανταλλαγής και του 
προβληματισμού σχετικά με διαφορετικές προσεγγίσεις για την εξεύρεση λύσεων σε κοινά 
προβλήματα. Σε προσωπικό επίπεδο, η δικτύωση μεταξύ εκπαιδευτικών -ένας έμπειρος 
εκπαιδευτικός καθοδηγεί και υποστηρίζει έναν λιγότερο έμπειρο εκπαιδευτικό- μπορεί να 
αποτελέσει αποτελεσματικό μηχανισμό για την επαγγελματική μάθηση καθ' όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακίνηση των σχολείων να συμμετάσχουν σε 
συνεργασία μέσω της δημιουργίας δικτύων προβληματισμού. 
 
Εκτός από τον ορισμό δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου και την αξιολόγηση ενός σχεδίου, 
υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την 
τεχνολογία επιτρέπει τον εντοπισμό των σχετικών ευκαιριών και απειλών για την ευθυγράμμιση των 
σχολικών ψηφιακών πρωτοβουλιών με το μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο, τον εντοπισμό 
προοπτικών για επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός για την 
τεχνολογία πρέπει να επιτρέπει στους ηγέτες των σχολείων να εξετάζουν και να διερευνούν τις 
δυνατότητες 

• Δημιουργία στρατηγικών συμπράξεων για τη χαρτογράφηση προηγμένων τεχνολογιών: 
εταιρείες, κέντρα Ε&Α, πανεπιστήμια, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, εμπειρογνώμονες της 
τοπικής κοινότητας και άλλοι.  

• Εύρεση πρωτοβουλιών και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη και την 
κατάρτιση του τοπικού προσωπικού. 

• Εντοπισμός σχετικής κατάρτισης εκπαιδευτικών στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών στην 
τάξη. 

• Επιδίωξη ευθυγράμμισης με το αναλυτικό πρόγραμμα για την επίσημη εκπαίδευση και 
ευκαιρίες για ανεπίσημες πρωτοβουλίες (hackathons, ανοιχτές ώρες, μάθηση βάσει έργου, 
έργα με εταιρείες και άλλα). 

• Καθορισμός προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων υλικού και λογισμικού για την 
εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα πλατφόρμες και σύνολα μάθησης εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας, σύνολα προγραμματιζόμενης ρομποτικής, σύνολα μάθησης 
IoT, τρισδιάστατοι εκτυπωτές, τρισδιάστατοι σαρωτές, πλατφόρμες παιχνιδιών και πολλά 
άλλα. 

• Εντοπισμός και παρακολούθηση επενδυτικών ευκαιριών: ειδικά σχολικά προγράμματα, 
επενδύσεις εταιρειών, έργα με στρατηγικούς εταίρους και άλλα.  

 

9.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Έχοντας ξεκινήσει την εφαρμογή ενός στρατηγικού ψηφιακού σχεδίου με ειδική ενότητα για τη 
συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη ή με ειδική έκθεση αφιερωμένη σε αυτό το θέμα, το σχολείο είναι 
πλέον σε θέση να δρομολογήσει τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
δράσεων: 

● Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάλυσης και κατανομής εργασιών που βρίσκονται σε 
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εξέλιξη και των καθορισμένων ΒΔΑ και πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών 
στον προγραμματισμό. 

●  Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, προβληματιστείτε για μελλοντική βελτίωση. 

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι τα αποτελέσματα που συλλέγονται θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση οποιουδήποτε σχεδίου στο εγγύς μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη 
την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή.  

Μέσω προκαθορισμένων μετρήσεων, δεικτών επιτυχίας και άλλων κριτηρίων επιτυχίας, θα πρέπει 
να παρακολουθείται και να αξιολογείται η πρόοδος και ο αντίκτυπος κάθε δράσης που 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο και να προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο 
επιτυγχάνονται/επιτεύχθηκαν οι καθορισμένοι στόχοι ή πρέπει να προσαρμοστούν. 

Είναι σημαντικό η παρακολούθηση και η αξιολόγηση να διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης 
υλοποίησης του σχεδίου με συστηματικό τρόπο (σε τακτά χρονικά διαστήματα), ώστε να μπορούν να 
εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες 
λύσεις. Εάν η διαδικασία παρακολούθησης αποκαλύψει την ανάγκη χρονικών προσαρμογών για 
οποιαδήποτε δραστηριότητα, ο σχεδιασμός του σχεδίου μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως. 

Παραδείγματα πινάκων παρακολούθησης και αξιολόγησης εμπνευσμένων από τις συστάσεις του 
έργου SHERPA δίνονται στον Πίνακα 9.2 και στον Πίνακα 9.3. 

Πίνακας 9.2. Παράδειγμα πίνακα παρακολούθησης προόδου  

Δραστηριότητα: ________________________________________________________ 

Συμμετέχοντες: _________________________________________________     

Διάσταση (τεχνολογική/παιδαγωγική/οργανωτική): _______________________ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Κατάλληλο χρονοδιάγραμμα 
για την παρακολούθηση της 
προόδου 

εβδομαδιαία, μηνιαία, μετά την ολοκλήρωση 
μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ή 
δραστηριοτήτων 

ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι που πρέπει να 
επιτευχθούν με την εκτέλεση 
της δραστηριότητας 

να ελέγχετε τα οριζόμενα στο σχέδιο και να τα 
προσαρμόζετε εάν είναι απαραίτητο 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μέσα παρακολούθησης της 
προόδου (πηγή/δεδοµένα) 

να ελέγχετε τα οριζόμενα στο σχέδιο και να τα 
προσαρμόζετε, εάν χρειάζεται 

ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ 

Επίπεδα προόδου της 
δραστηριότητας 

σε έγκριση, σε προετοιμασία, σε εφαρμογή, σε 
αναδιατύπωση, ολοκληρώνεται 

Μετρήσεις να ελέγχετε τα οριζόμενα στο σχέδιο 

Δείκτες να ελέγχετε τα οριζόμενα στο σχέδιο 

Αριθμός εκπαιδευτικών / 
μαθητών / τάξεων / μη 
διδακτικού προσωπικού / 

# Εκπαιδευτικοί, # τάξεις, # μαθητές, ... 

https://sherpa4selfie.eu/?page_id=52
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γονέων και κηδεμόνων ή/και 
άλλων που θα συμμετάσχουν 

Μετρήσιμα αποτελέσματα Να ελέγχετε τα οριζόμενα στο σχέδιο 

Υφιστάμενοι παράγοντες και 
περιορισμοί 

τεχνολογική υποδομή, συχνότητα 
συνεδριάσεων, ψηφιακές δεξιότητες των 
συμμετεχόντων, κ.λπ. 

Αναστοχασμός σχετικά με τον 
πιθανό αντίκτυπο της 
δραστηριότητας και τα 
επόμενα βήματα 

συνοπτικές αντιδράσεις και προβληματισμοί 
από επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις, 
ομάδες εστίασης κ.λπ. 

 

 

Πίνακας 9.3. Παράδειγμα αξιολόγησης της εφαρμογής του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μέσα αξιολόγησης της 
δραστηριότητας/του σχεδίου 

να ελέγχετε τα οριζόμενα στο σχέδιο ή/και άλλα 
(π.χ. ομάδες εστίασης, άτυπες συναντήσεις) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για 
την αξιολόγηση της υλοποίησης 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση (όλων) των 
δραστηριοτήτων, μετά από 1 εβδομάδα, 2 
εβδομάδες κ.λπ. 

ΠΤΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τελικό επίπεδο συμμετοχής στο 
σχέδιο (εκπαιδευτικοί / τάξεις / 
μαθητές / ...) 

# Εκπαιδευτικοί, # τάξεις, # μαθητές, ... 

Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων % των δραστηριοτήτων σε έγκριση, σε 
προετοιμασία, σε εφαρμογή, σε αναδιατύπωση, 
ολοκληρωμένες 

Κύρια αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν 

πώς: 

- παρατηρήθηκε από τη συντονιστική ομάδα 

- έγινε αντιληπτό από τους συμμετέχοντες 

-μετρήθηκε (π.χ. από αξιολόγηση 
συμμετεχόντων) 

Εκπλήρωση των προκαθορισμένων 
στόχων 

ορίζονται στο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων 
μετρήσιμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
προσέγγιση που καθορίστηκε προηγουμένως. 

Κύριοι διευκολυντές και εμπόδια 
στην εφαρμογή και ολοκλήρωση 
του σχεδίου 

συχνές συνεδριάσεις, τεχνολογική υποδομή, 
οργανωτικοί παράγοντες κ.λπ. 

Τελική ανατροφοδότηση από 
παράγοντες που εμπλέκονται 

σε άτυπες συναντήσεις, ομάδες συζήτησης κ.λπ. 
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9.3. Πλάνο δράσης 

9.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης 

Όσον αφορά τον σχεδιασμό ενός σχεδίου δράσης, προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες: 
Δράση Εμπλεκόμενοι 

ενδιαφερόμενοι 
Ημερολόγιο 

Σχεδιασμός των μέσων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων 

Ομάδα ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

Εμπειρογνώμονες  

Έναρξη της φάσης 
εφαρμογής του 
σχεδίου 

Υλοποίηση και παρακολούθηση της προόδου Ομάδα ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

Εμπειρογνώμονες/ Σχετικοί 
ενδιαφερόμενοι 

Εφαρμογή κατά το 
σχολικό έτος 

Αξιολόγηση και βελτιώσεις Ομάδα ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

Συνεχής  

 

9.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί 

Η διασφάλιση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι βασικές 
πτυχές που μπορούν να περιορίσουν την επιτυχία του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού. Η 
ομάδα συντονισμού της ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει να αναλύσει τα προαπαιτούμενα της 
υλοποίησης και να προβληματιστεί σχετικά με τις πιθανές προκλήσεις και τους κινδύνους της 
διαδικασίας: 

• Είναι ρεαλιστικός και εφικτός ο προγραμματισμός, τα χρονοδιαγράμματα και οι ΒΔΑ; 
•  Είναι η στρατηγική και τα εργαλεία παρακολούθησης ρεαλιστικά και κατάλληλα; 
• Διαθέτει το σχολείο επαρκείς πόρους για την υλοποίηση της αξιολόγησης ή απαιτείται 

εξωτερική αξιολόγηση; 
• Πώς θα εφαρμόσει το σχολείο διορθώσεις ή μέτρα μετριασμού; 

 

9.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συμπράξεις/δίκτυα 

Η συνεργασία με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως άλλα σχολεία, πανεπιστήμια, 
κέντρα/ομάδες εκπαιδευτικής έρευνας, μπορεί να είναι θεμελιώδης, καθώς η ανταλλαγή 
προβληματισμών, ιδεών και καλών πρακτικών μπορεί να προωθήσει την επιτυχία του σχεδίου 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Η συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων μπορεί επίσης να 
αποτελέσει πλεονέκτημα.  

9.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του θέματος, συνιστούμε να ελέγξετε το υλικό που 
αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα SHERPA. Το SHERPA είναι ένα διετές έργο Erasmus+ με 
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αποστολή την ενίσχυση της υιοθέτησης και της συστηματικής χρήσης του SELFIE σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Το SELFIE είναι το δωρεάν, προσαρμόσιμο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που βοηθά τα σχολεία να κατανοήσουν καλύτερα την πρόοδό τους στη διδασκαλία 
και τη μάθηση με ψηφιακή υποστήριξη. Το SHERPA θα παράσχει στα σχολεία τη ζωτικά αναγκαία 
σκαλωσιά για την ένταξη του SELFIE και θα τα βοηθήσει να αποκομίσουν πλήρη οφέλη από την 
έκθεσή τους SELFIE τόσο από πλευράς στρατηγικής όσο και από πλευράς πρακτικών.  

Περισσότερες πληροφορίες 

  

https://sherpa4selfie.eu/
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10. Υποστήριξη Εκπαιδευτικών 
CARDET & UNIC, Μιχαέλα Πρωτοπαπά & Χριστιάνα Καρούσιου 

10.1. Εισαγωγή  

10.1.1. Κύριες προκλήσεις 

Η έκτακτη ανάγκη για εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω της πανδημίας αποκάλυψε την έλλειψη 
ψηφιακών δεξιοτήτων και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με την ενσωμάτωση και τη χρήση 
εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, 
καθώς και το περιορισμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (Sofianidis et al., 2021). Αυτό οφείλεται στην 
αδυναμία των περισσότερων εκπαιδευτικών συστημάτων, πριν από την πανδημία, να παρέχουν 
ισχυρή ψηφιακή υποστήριξη μέσω σχολικών στρατηγικών για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 
στη διδασκαλία και τη μάθηση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019b- 
OECD, 2018).   

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση τόσο για τους 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όσο και για τους διορισμένους εκπαιδευτικούς (Nabi-Ranjbari, et.al., 
2020). Ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία, προσφέρουν μια αρχική κατάρτιση, αλλά η υποστήριξη 
αυτή δεν είναι οργανωμένη και συνεχής. Τα μαθήματα κατάρτισης ή τα σεμινάρια που σχετίζονται 
με την ψηφιοποίηση είναι περιορισμένα και εθελοντικά. Εξαρτάται πάντα από την προθυμία των 
εκπαιδευτικών να τα παρακολουθήσουν, καθώς προσφέρονται εκτός σχολικού ωραρίου. Τα 
αποτελέσματα της "2ης έρευνας για τα σχολεία: ΤΠΕ στην εκπαίδευση" (ESSIE2) δείχνουν ότι 
περισσότεροι από 6 στους 10 ευρωπαίους μαθητές διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης σχετικά με τις ΤΠΕ στον ελεύθερο χρόνο 
τους. Αντίθετα, η συμμετοχή σε μια υποχρεωτική εκπαίδευση στις ΤΠΕ είναι λιγότερο συχνή. 
Επιπλέον, αυτά τα μαθήματα αναφέρονται επανειλημμένα ως αναποτελεσματικά, επειδή 
επικεντρώνονται μόνο στην τεχνική χρήση των ψηφιακών εργαλείων και όχι στις παιδαγωγικές 
πτυχές τους (προσεγγίσεις, πόροι), (Maderick et al., 2015). 

Η έλλειψη σχετικής κατάρτισης και δεξιοτήτων έχει ως αποτέλεσμα την αίσθηση δυσφορίας ή την 
έλλειψη εμπιστοσύνης στη χρήση των ΤΠΕ, γεγονός που εμποδίζει τους σημερινούς εκπαιδευτικούς 
να υιοθετήσουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Maderick, et al., 2015). Οι εκπαιδευτικοί 
χρειάζονται υποστήριξη για να βελτιώσουν την κατανόησή τους σχετικά με το ποια εργαλεία 
λειτουργούν καλύτερα σε συγκεκριμένες καταστάσεις επαγγελματικής δραστηριότητας και σχετικά 
με την καταλληλότητα των ψηφιακών τεχνολογιών για τις παιδαγωγικές μεθόδους και στρατηγικές. 

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται ατομικά με τη βοήθεια του 
επαγγελματία ΤΠΕ του σχολείου. Σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα (όπως το κυπριακό και το 
ελληνικό), δεν υπάρχει επαγγελματίας ΤΠΕ που να έχει οριστεί ανά σχολείο, για να βοηθήσει σε 
οποιαδήποτε τεχνικά ζητήματα ή να παρέχει εκπαίδευση ή υλικό ΤΠΕ. Τα εκπαιδευτικά συστήματα 
πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στα συνεχή επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευτικών. 
Οι επενδύσεις εξακολουθούν να μην είναι καλά συντονισμένες με την εφαρμογή, λόγω της έλλειψης 
συγκεκριμένων μαθησιακών και διδακτικών στόχων που θα παρακολουθούνται, θα αναλύονται και 
θα αναφέρονται.  

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2nd-survey-schools-ict-education
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10.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού ενός σχολείου 

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτυχή και ποιοτική ψηφιοποίηση της 
εκπαίδευσης, καθώς οι εκπαιδευτικοί ενεργούν ως αρχιτέκτονες των διαδικασιών διδασκαλίας-
μάθησης. Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την τεχνική χρήση 
των εργαλείων, αλλά και για τον τρόπο παιδαγωγικής ενσωμάτωσης αυτών των εργαλείων στην τάξη. 
Αυτό μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες των μαθητών να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους 
μαθησιακής διαδικασίας (Lencastre & Bento, 2022).  

Καθώς έχουμε βυθιστεί πλήρως στην ψηφιακή εποχή, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδεικνύουν 
υψηλό επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων προκειμένου να διαπρέπουν στο έργο τους. Ένας 
συνδυασμός εκπαιδευτικών και τεχνολογικών γνώσεων θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις 
υψηλές απαιτήσεις του επαγγελματικού τους ρόλου στον 21ο αιώνα (Fernández-Batanero et al., 
2020).  

Ψηφιακός γραμματισμός σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να ενσωματώσει σωστά τις ΤΠΕ 
ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας για να τη μετασχηματίσει. Σύμφωνα με το πλαίσιο TPACK11, η 
βάση της αποτελεσματικής διδασκαλίας με την τεχνολογία είναι η κατανόηση που προκύπτει από 
την αλληλεπίδραση μεταξύ περιεχομένου, παιδαγωγικής και τεχνολογικής γνώσης (Koehler et al., 
2009). Η καινοτόμος διδασκαλία με ΤΠΕ απαιτεί πολύ περισσότερα από την κατάκτηση βασικών 
δεξιοτήτων ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ θα πρέπει να γίνουν LCT (τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας)- Υπάρχει 
πραγματική ανάγκη για σοφά σχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης που θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τους τρεις μεγάλους τομείς στον ορισμό της ψηφιακής ικανότητας των 
εκπαιδευτικών: Τεχνολογική επάρκεια, παιδαγωγική συμβατότητα και κοινωνική ευαισθητοποίηση 
(Napal Fraile et al., 2018). 

Η υποστήριξη μπορεί να έχει τη μορφή τόσο προ-υπηρεσιακής όσο και της συνεχούς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης (Sofianidis et al., 2021) και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους 
τους εκπαιδευτικούς (Nisiforou et al., 2021). Εδώ έρχεται η σημασία της ηγεσίας της διοικητικής 
ομάδας ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, 
καθώς και της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση, λόγω της εξουσίας τους στη λήψη 
αποφάσεων στο σχολείο (Fernández-Batanero et al., 2020). 

10.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Η 
πανδημία αποκάλυψε τη μη εξοικείωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ενσωμάτωση και τη 
χρήση των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης (Sofianidis et al., 2021). Η έλλειψη ψηφιακών 
δεξιοτήτων επηρεάζει αρνητικά τη στάση των μαθητών απέναντι στη διαδικτυακή μάθηση και 
σαμποτάρει την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή της (Perifanou & Economides, 2021). Κατά 
συνέπεια, η κατάρτιση θα πρέπει να είναι σχετική με τις ανάγκες των συμμετεχόντων με έμφαση 
στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν σκόπιμα τις τεχνολογίες για να μετασχηματίσουν 
τη μάθηση και να την καταστήσουν μαθητοκεντρική: αυθεντική, συνεργατική, εποικοδομητική, 
ουσιαστική.  

Για το μέρος αυτό της τελικής στρατηγικής του σχολείου θα πρέπει να τεθούν SMARTer στόχοι και 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, ώστε η ομάδα ηγεσίας του σχολείου να δημιουργήσει τους 
υποστηρικτικούς μηχανισμούς που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να καλύψουν τις ανάγκες και 

                                                           
11 http://tpack.org/  

http://tpack.org/
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τα κενά που έχουν εντοπίσει. Παρόλο που ο καθορισμός στόχων μπορεί να φαίνεται εύκολη 
διαδικασία, οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και σαφείς για να είναι πιο εφικτοί. Στο 
κεφάλαιο 2, ενότητα 2.1.3, παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για τη συγγραφή 
SMARTer στόχων. 

Θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες ενέργειες/ εργασίες. Ιδέες για τον 
τρόπο παρουσίασης ενός σχεδίου δράσης και πρότυπα προς χρήση παρέχονται επίσης στο κεφάλαιο 
2, ενότητα 2.1.3. 

10.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία 
Για να αναπτύξουν τους υπάρχοντες ή να δημιουργήσουν νέους μηχανισμούς υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών, οι σχολικές ηγετικές ομάδες θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν με σαφήνεια τις 
ανάγκες και τα κενά τους σε σχέση με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην τάξη. Η τρέχουσα 
κατάσταση του προσωπικού μπορεί να αξιολογηθεί, χρησιμοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα. 

10.2.1 Ποσοτικά δεδομένα 

Ο κατάλογος ελέγχου που ακολουθεί έχει προσαρμοστεί από τα εργαλεία SELFIE και TET-SAT και έχει 
προσαρμοστεί για τους σκοπούς του έργου DigiLEAD. Αναφέρεται στη συνεχή επαγγελματική 
ανάπτυξη των ηγετών, των εκπαιδευτικών και του υποστηρικτικού προσωπικού, διερευνώντας τον 
τρόπο με τον οποίο τα σχολεία σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετών, των εκπαιδευτικών και του υποστηρικτικού προσωπικού.  

Πίνακας 10.1. Κατάλογος ελέγχου για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

Επιλογές απαντήσεων: πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 min. - 5 max.) και δεν ισχύει (N/A) 
 Διευθυντές σχολείων Εκπαιδευτικοί 

D1 Ανάγκες Συνεχούς 
Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης (ΣΕΑ) 

Συζητάμε με τους 
εκπαιδευτικούς μας τις ανάγκες 
τους για ΣΕΑ για τη διδασκαλία 
με ψηφιακές τεχνολογίες 

Ο ηγέτης του σχολείου μας συζητά μαζί μας τις ανάγκες μας 
για ΣΕΑ για τη διδασκαλία με ψηφιακές τεχνολογίες 

D2 Συμμετοχή στην ΣΕΑ Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν 
ευκαιρίες να συμμετέχουν σε 
ΣΕΑ για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση με ψηφιακές 
τεχνολογίες 

Έχω ευκαιρίες να συμμετέχω σε ΣΕΑ για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες 

D3  Ανταλλαγή 
εμπειριών 

Υποστηρίζουμε τους 
εκπαιδευτικούς μας να να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες μέσα 
στο σχολικής κοινότητας σχετικά 
με τη διδασκαλία με ψηφιακά 
μέσα τεχνολογίες 

Ο διευθυντής του σχολείου μας μάς υποστηρίζει για να να 
μοιραζόμαστε εμπειρίες μέσα στο σχολείο σχετικά με τη 
διδασκαλία με ψηφιακά τεχνολογίες. 

D4 Ευκαιρίες ΣΕΑ Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν 
ευκαιρίες επιμόρφωσης στη 
χρήση των ψηφιακών 

Έχω ευκαιρίες επιμόρφωσης σχετικά με τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών, ειδικά για τα επαγγελματικά 
μαθήματα που διδάσκω. 

https://education.ec.europa.eu/selfie
http://mentep.cti.gr/tet-sat
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τεχνολογιών, ειδικά για τα 
μαθήματα που διδάσκουν. 

 

Οι διευθυντές σχολείων μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν καθιερωμένα πλαίσια για την 
τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως το πλαίσιο TPACK, που ήδη 
αναφέρθηκε στην ενότητα 10.1.2 του παρόντος κεφαλαίου12, και το πλαίσιο DigCompEdu13 για τον 
αποτελεσματικό εντοπισμό των τομέων ανάπτυξης.  

Το Πλαίσιο Ψηφιακής Επάρκειας των Εκπαιδευτικών (DigCompEdu) αναπτύχθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017) και επιτρέπει τον εντοπισμό των κενών και τον σχεδιασμό διορθωτικών 
ή αντισταθμιστικών μέτρων- δηλαδή, να αποφασιστεί ποιοι τομείς γνώσεων πρέπει να 
ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών κατάρτισης των εκπαιδευτικών και ποιος είναι ο στόχος 
αυτών των γνώσεων.  

Το πλαίσιο DigCompEdu μπορεί να βοηθήσει τους διευθυντές των σχολείων να δημιουργήσουν τους 
σχετικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς, αξιολογώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών 
και εντοπίζοντας τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τους έξι βασικούς (6) τομείς του 
πλαισίου που εντάσσονται σε τρεις (3) γενικές κατηγορίες (Σχήμα 10.1): 

Α. Επαγγελματικές ικανότητες εκπαιδευτικών:  

• επίπεδο επαγγελματικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών (τομέας 1, δηλαδή η χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για επικοινωνία, συνεργασία, προβληματισμό και επαγγελματική 
ανάπτυξη), 

 
Β.Παιδαγωγικές ικανότητες εκπαιδευτικών: 

•  επάρκεια των εκπαιδευτικών να επιλέγουν, να δημιουργούν, να τροποποιούν, να 
διαχειρίζονται και να μοιράζονται ψηφιακούς πόρους (τομέας 2),  

• ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία, την 
καθοδήγηση, την προώθηση της συνεργασίας (τομέας 3),  

• ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και 
την παροχή ανατροφοδότησης (τομέας 4) 

• ικανότητα των εκπαιδευτικών να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα όλων των μαθητών, να 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση και να 
εμπλέκουν ενεργά όλους τους μαθητές (τομέας 5) 
 

Γ. Ικανότητες των μαθητών: 

• ικανότητα εκπαιδευτικών να διευκολύνουν την ψηφιακή επάρκεια των μαθητών - δηλαδή να 
προωθούν ψηφιακά εργαλεία για να εμπλέκουν τους μαθητές στην εύρεση, ανάλυση, 
αξιολόγηση, οργάνωση διαδικτυακών πληροφοριών, συνεργασία μεταξύ τους, δημιουργία 

                                                           
12 https://educationaltechnology.net/technological-pedagogical-content-knowledge-tpack-framework/ 
13 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu/digcompedu-framework_en 
 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu/digcompedu-framework_en
https://educationaltechnology.net/technological-pedagogical-content-knowledge-tpack-framework/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu/digcompedu-framework_en
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δικού τους διαδικτυακού περιεχομένου, υπεύθυνη χρήση τεχνολογιών για την επίλυση 
προβλημάτων (τομέας 6). 

 

Σχήμα 10.1. Πλαίσιο DigCompEdu της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017). 

Το μοντέλο TPACK (Mishra & Koehler, 2006) προτάθηκε το 1986 από τον Lee Shulman, για να 
συνδυάσει τις γνώσεις περιεχομένου των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο διδασκαλίας τους με τις 
παιδαγωγικές γνώσεις που κατέχουν. Στη συνέχεια, βελτιώθηκε το 2006 με την εισαγωγή της 
τεχνολογικής επάρκειας, αποτελώντας ένα βέλτιστο πλαίσιο για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 
ώστε να βελτιώσουν ολιστικά την τεχνογνωσία τους στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση.  

Το μοντέλο προτείνει ότι η αποτελεσματική διδασκαλία με την τεχνολογία απαιτεί ένα μείγμα 
τεχνολογίας, παιδαγωγικής και γνώσης περιεχομένου. Μόνο εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που μπορούν 
να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά ένα τριπλό είδος γνώσεων (πειθαρχικές, παιδαγωγικές και 
τεχνολογικές) θα είναι ικανοί. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το μοντέλο, υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς 
στους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιδεικνύουν εξειδίκευση (Σχήμα 10.2): η Γνώση 
Περιεχομένου που είναι η γνώση του γνωστικού πεδίου που διδάσκει ένας εκπαιδευτικός, η 
Παιδαγωγική Γνώση, που είναι η γνώση του πώς πρέπει να διδάσκει κανείς, και η Τεχνολογική Γνώση 
που είναι η γνώση των τεχνολογικών εργαλείων και πόρων (δηλαδή, πώς να τα χρησιμοποιούν στην 
επαγγελματική και καθημερινή ζωή). Στη συνέχεια, αυτοί οι τομείς διαπλέκονται με βάση τον τρόπο 
με τον οποίο επηρεάζουν ο ένας τον άλλον με διεπιστημονικό τρόπο: το περιεχόμενο-θέμα μπορεί 
να διδαχθεί με διάφορους τρόπους (Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου) και να υποστηριχθεί με 
διαφορετικό τρόπο από τις υπάρχουσες τεχνολογίες (Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου). Κατόπιν 
αυτών, η παιδαγωγική που επιλέγουμε να εφαρμόσουμε αλλάζει ανάλογα με την τεχνολογία που 
χρησιμοποιούμε- ορισμένα εργαλεία είναι διευκολυντικά, ενώ άλλα έχουν περιορισμένες 
δυνατότητες (Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση). 

Οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μοντέλο για να αξιολογήσουν 
τους εκπαιδευτικούς στους 3 βασικούς τομείς γνώσης και να εντοπίσουν τις ανάγκες και τα κενά, 
ώστε να είναι σε θέση να τους υποστηρίξουν αναλόγως. Το μοντέλο μπορεί επίσης να 
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χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή των υποστηρικτικών 
μηχανισμών. 

 

Σχήμα 10.2.TPACK model, Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org http://tpack.org 

10.2.2. Ποιοτικά δεδομένα 

Για την ανάλυση αναγκών, είναι επίσης σημαντικό να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα. Η ομάδα 
ηγεσίας του σχολείου μπορεί να διεξάγει συνεντεύξεις με 3-10 άτομα (εκπαιδευτικούς και 
προσωπικό του σχολείου ή ακόμη και μαθητές) για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τις 
ανάγκες του σχολείου, και/ή ομάδες εστίασης ή μικρές συμβουλευτικές ομάδες 6-10 ατόμων. Μια 
άλλη ιδέα είναι να γίνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων 
μερών - σχολικό συμβούλιο, εκπαιδευτικούς, άλλο προσωπικό του σχολείου, γονείς - ακόμη και 
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, φορείς 
κατάρτισης εκπαιδευτικών, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες ΤΠΕ, εμπειρογνώμονες ψηφιακού 
μετασχηματισμού – για καταιγισμό ιδεών όσον αφορά τα ακόλουθα σημεία:   

• Έχουν οι εκπαιδευτικοί αρκετές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη; Αν όχι, γιατί όχι;  
• Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες τους για επαγγελματική ανάπτυξη (με βάση τους τομείς που 

προτείνονται από το πλαίσιο DigComEdu ή το μοντέλο TPACK;  
•  Ποιοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να δημιουργηθούν για να διασφαλιστεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης; 
• Τι είδους υποστήριξη χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά και παιδαγωγικά την τεχνολογία στην τάξη; 

Η ανατροφοδότησή τους είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αποφασιστούν οι υποστηρικτικοί 
μηχανισμοί που πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του 
σχολείου και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.  

Εάν οι συζητήσεις/συνεντεύξεις δεν μπορούν να διεξαχθούν πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Delphi (όπως εξηγείται στην ενότητα 2.2.2). Ένα διαδικτυακό εργαλείο για 
τη συλλογή αυτού του είδους των δεδομένων είναι το εργαλείο Google Forms, το οποίο έχει προταθεί 
σε άλλα κεφάλαια και επιτρέπει τη δημιουργία διαδικτυακών ερωτηματολογίων/ ερευνών με 

http://tpack.org/
https://www.google.com/forms/about/
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ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή πολλαπλών επιλογών. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια αποθηκεύονται 
και μεταφέρονται αυτόματα σε ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα, ακόμη και σε ένα φύλλο 
excel, όπου μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα σε πίνακες. Ένα παράδειγμα διαδικτυακής 
έρευνας παρέχεται από την EDTECH. Οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να αντιγράψουν το 
πρότυπο, να το προσαρμόσουν και να το χρησιμοποιήσουν: 

Digital Strategy  - Staff  Use of Technology Audit (Preview) Microsoft Forms (office.com) 

10.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Και πάλι, 
συνιστάται η σύσταση μιας Ομάδας Συντονισμού της Ψηφιακής Στρατηγικής, η οποία θα αποτελείται 
από μέλη της ομάδας ηγεσίας του σχολείου, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, 
διοικητικό προσωπικό και γονείς. Στην ομάδα μπορεί επίσης να συμμετέχει ένας εσωτερικός ή 
εξωτερικός εμπειρογνώμονας ψηφιακού μετασχηματισμού ή ΤΠΕ. Η ομάδα αυτή μπορεί να 
συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα: πρώτα να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση των αναγκών, 
χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία, στη συνέχεια να αναλύσει τα δεδομένα, δηλαδή 
να ερμηνεύσει τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και να προβληματιστεί σχετικά με τα αποτελέσματα. 
Για τη διαδικασία αυτή, η ομάδα συντονισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει τα SPSS, Excel και NVivo 
αντίστοιχα.  

Θα πρέπει να ετοιμαστεί μια έκθεση των αποτελεσμάτων (με τη χρήση διαγραμμάτων, πινάκων, 
διαγραμμάτων), η οποία θα χρησιμεύσει ως καλή βάση για την ομάδα ηγεσίας του σχολείου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και πώς να τους υποστηρίξουν, η ομάδα ηγεσίας 
του σχολείου μπορεί να αρχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη των υφιστάμενων ή τη δημιουργία 
νέων υποστηρικτικών μηχανισμών. 

10.3. Πλάνο δράσης 

10.3.1 Περιεχόμενο πλάνου δράσης 

Μετά τον εντοπισμό και την ανάλυση των τρεχουσών ελλείψεων και αναγκών, η σχολική ηγεσία μαζί 
με την Ομάδα Συντονισμού θα πρέπει να εργαστούν για τον καθορισμό SMARTer στόχων (η 
διαδικασία για να γίνουν οι στόχοι SMARTer και τα πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
παρέχονται στην ενότητα 2.1.3 του κεφαλαίου 2).  

Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η επεξεργασία και η ανάπτυξη του πραγματικού σχεδίου 
δράσης: ο κατάλογος των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν για την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• λεπτομερή περιγραφή του SMARTer στόχου 
• τις ενέργειες ή εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη του στόχου 
• τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
• μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή  
• τους πόρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας 
• τα μέτρα για την αξιολόγηση της διαδικασίας  

https://www.google.com/url?q=https://edtechdemo.ucst.uk/Portals/0/dst/Digital%2520Strategy%2520Toolkit%2520-%2520Contents%2520Page.pdf?ver%3DcYirFz65ABq4C9iTbOZ8Zg%253D%253D&sa=D&source=docs&ust=1655485481786522&usg=AOvVaw1zHTRdEk9Am56tg8WYM9_K
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=qmjQpA4JVU-pULG5XOoca0oZD-dJAnBDoPPT4Lu_dHZUMEJYREFSQjlaOTA3QUJFTTVXVlk1NTBBNC4u&sharetoken=9tpl7Y7LzBkE4hYje24b
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-softwar
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home
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Ιδέες για τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης και πρότυπα προς χρήση παρέχονται στην 
ενότητα 2.1.3 του κεφαλαίου 2. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα σχετικού σχεδίου δράσης, 
με ορισμένες προτεινόμενες στήλες/δράσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν (Πίνακας 10.2):  

Πίνακας 10.2. Παράδειγμα σχεδίου δράσης 

Στόχος/ Σκοπός Δράση Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονικό 
πλαίσιο 

Πόροι  ΒΔΑ/επικύρωση 

Προσδιορισμός των 
αναγκών κατάρτισης 
των εκπαιδευτικών 

α) Η ομάδα συντονισμού να 
διερευνήσει τις ανάγκες 
κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών - 
φροντίζοντας να λάβει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
όλων των μαθημάτων που 
διδάσκονται στο σχολικό 
αναλυτικό πρόγραμμα. 

β) Η ομάδα συντονισμού να 
ιεραρχήσει τις ανάγκες σε 
κάθε τομέα. 

γ) Η ομάδα συντονισμού να 
εντοπίσει τις υπάρχουσες ή 
να προτείνει νέες ευκαιρίες 
κατάρτισης 

  Έρευνα Κάλυψη των αναγκών 
των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τη βελτίωση 
των ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

Εκπαίδευση του 
διδακτικού 
προσωπικού ώστε να 
είναι σε θέση να 
ενσωματώσει τις ΤΠΕ 
στην τάξη 

α) Η ομάδα να αναθέσει σε 
έναν ή δύο εκπαιδευτικούς 
ανά γνωστικό αντικείμενο να 
παρακολουθήσουν 
τουλάχιστον ένα 
σεμινάριο/μάθημα. 

β) Οι εκπαιδευτικοί να 
ανταλλάσσουν γνώσεις και 
να επιμορφώνουν τους 
συναδέλφους τους στο ίδιο 
αντικείμενο. 

γ) Οι εκπαιδευτικοί να 
συνδημιουργήσουν και να 
υλοποιήσουν ένα σχέδιο 
μαθήματος, 
χρησιμοποιώντας τα νέα 
ψηφιακά εργαλεία στην 
τάξη. 

   Μέλη του 
προσωπικού 

Ευκαιρίες 
κατάρτισης  

Χρηματοδότη
ση  

Ενδοϋπηρεσι
ακή 
κατάρτιση 

Οι γνώσεις θα 
χρησιμοποιηθούν σε 
τουλάχιστον 2 σχέδια 
μαθήματος από κάθε 
εκπαιδευτικό του 
σχολείου - θα 
παρακολουθηθούν και 
θα αξιολογηθούν από 
τον διευθυντή του 
σχολείου και έναν 
εκπαιδευτή/ 
συνάδελφο του ίδιου 
τομέα. 
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Παροχή κατάλληλων 
ευκαιριών ΣΕΑ 

Προσφορά ευκαιριών ΣΕΑ 
(π.χ. MOOCs, διαδικτυακά 
σεμινάρια, μαθήματα μικτής 
μάθησης, επαγγελματικές 
κοινότητες) που σχετίζονται 
με τη διδασκαλία στο 
διαδίκτυο/εξ αποστάσεως 

  Εμπειρογνώμ
ονες  

Ευελιξία στο 
σχολικό 
πρόγραμμα 

Επαρκής συμμετοχή του 
προσωπικού σε 
ευκαιρίες ΣΕΑ 

Ενσωμάτωση νέων 
παιδαγωγικών μεθόδων 
για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας στο 
διαδίκτυο/εξ 
αποστάσεως 

 

10.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί 

Για άλλη μια φορά, το πιο δύσκολο μέρος είναι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Η ομάδα 
συντονισμού της ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει να εξετάσει τυχόν πιθανούς περιορισμούς και 
κινδύνους κατά τη διαδικασία δημιουργίας υποστηρικτικών μηχανισμών: 

• Πολλά προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τις δημόσιες αρχές δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Είναι αρκετά θεωρητικά και δεν 
επιτρέπουν καμία πρακτική εφαρμογή που θα επέτρεπε στους εκπαιδευτικούς να ενταχθούν 
κατάλληλα στις διδακτικές διαδικασίες.  

• Πολλά προγράμματα κατάρτισης βασίζονται κυρίως σε τεχνικές παρά σε παιδαγωγικές 
πτυχές. Μια βασική χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς δεν εγγυάται μια ικανή 
επαγγελματική πρακτική.  

•  Η εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης δεν φαίνεται να αποδίδει. 
• Ένας ψηφιακός συντονιστής που καλύπτει τις ανάγκες 3-4 σχολείων δεν εγγυάται 

αποτελεσματική και συνεχή υποστήριξη 

10.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συμπράξεις/δίκτυα 

Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόοδο της αποτελεσματικής 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών είναι:  

 
• Συνεργασία με φορείς κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προσαρμογή των προγραμμάτων 

κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Τα προγράμματα κατάρτισης θα 
πρέπει να ακολουθούν το μοντέλο TPACK (Educational Technology, 2019), συνδυάζοντας τις 
τεχνολογικές γνώσεις με τις παιδαγωγικές γνώσεις και τις γνώσεις περιεχομένου, δηλαδή 
παρέχοντας «κατανόηση των τεχνολογικών γνώσεων διδασκαλίας και της λογικής χρήσης 
των ΤΠΕ για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθημάτων» (Fernández-Batanero et al., 
2020). Το περιεχόμενο της κατάρτισης θα πρέπει να διερευνά τόσο τεχνολογικές (π.χ. 
εργαλεία, τεχνικά ζητήματα κ.λπ.) όσο και παιδαγωγικές διαστάσεις (π.χ. προσεγγίσεις, 
πόροι κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών της διαδικτυακής διδασκαλίας. 

• Τόσο η προϋπηρεσιακή όσο και η ενδοϋπηρεσιακή υποχρεωτική κατάρτιση όλου του 
προσωπικού είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός (Sofianidis et al., 2021). Οι Evagorou και 
Nisiforou (2020) επισημαίνουν ότι οι προ-υπηρετούντες εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν 
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πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθοδολογίες διαδικτυακής διδασκαλίας κατά την 
αρχική τους κατάρτιση. 

• Αφού αποκτηθούν οι γνώσεις, θα πρέπει να δοθεί χρόνος στους εκπαιδευτικούς να 
εξερευνήσουν τα εργαλεία ΤΠΕ και να τα δοκιμάσουν στην τάξη.  

• Η αναγνώριση από τα κράτη μέλη των εν λόγω υφιστάμενων εργαλείων (π.χ. με την 
ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα σπουδών) και η αξιολόγηση και ανταμοιβή της χρήσης 
αυτών των εργαλείων θα είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη της παρακίνησης 
των εκπαιδευτικών. 

• Η ανάθεση ενός ψηφιακού συντονιστή ανά σχολείο είναι απαραίτητη - για τη συνεχή 
υποστήριξη, κατάρτιση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες - 
η συνεργασία με μια εξειδικευμένη εταιρεία μπορεί να αποτελέσει λύση.  

• Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κοινότητες πρακτικής, για τον συν-σχεδιασμό και την 
ανταλλαγή μαθησιακού υλικού, μεθόδων διδασκαλίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
τους, μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή της διαδικτυακής διδασκαλίας (Nisiforou et al., 
2021). Ομοίως, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες 
πρακτικής ευνοούν την ανταλλαγή διδακτικού υλικού μεταξύ τους (Κοσμάς, 2017). Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρακινούνται να συμμετάσχουν σε μια τέτοια πρακτική λόγω 
της δυνατότητας να βρουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έχουν προετοιμάσει άλλοι 
εκπαιδευτικοί ή να μοιραστούν αυτό που έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι. Αυτό το βοήθημα εν ώρα 
εργασίας είναι επωφελές για τους εκπαιδευτικούς και χρησιμεύει ως μέθοδος έμμεσης 
επαγγελματικής ανάπτυξης για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας τους. 

• Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, όπως άλλα σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα/ομάδες, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις 
γονέων και εκπαιδευτικών είναι επίσης σημαντική. Η αμοιβαία αλληλεπίδραση αποκαλύπτει 
προκλήσεις και ζητήματα και προωθεί την ανταλλαγή προβληματισμών, ιδεών και καλών 
πρακτικών. Η υπογραφή συνεργασιών με τοπικούς ή/και διεθνείς παρόχους (π.χ. Microsoft), 
παρέχει υποστήριξη για τη μετάβαση των μαθημάτων στο διαδίκτυο. Η στενή συνεργασία με 
φορείς/οργανισμούς χρηματοδότησης μπορεί να αντιμετωπίσει εμπόδια που σχετίζονται με 
δημοσιονομικούς περιορισμούς. 

10.4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Ορισμένες καλές πρακτικές και παραδείγματα από άλλες χώρες της ΕΕ σε σχέση με την υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών είναι τα ακόλουθα:  
 

• Για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και την περαιτέρω 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, το Erasmus+ προσφέρει πολλά επιτυχώς 
καθιερωμένα εργαλεία για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την αλληλοδιδακτική 
μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. eTwinning, 
School Education Gateway, Teacher Academy, SELFIE)  

• Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ανταπόκρισης στην πανδημία, η UNESCO (2020)14 έχει 
αναπτύξει ορισμένες στρατηγικές, διαδικτυακά σεμινάρια και εργαλεία για να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις πρακτικές τους στη διαδικτυακή διδασκαλία. Επιπλέον, 

                                                           
14 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373305?posInSet=2&;queryId=N-8ea77989-29de-4ff3-997c-eaddc678be5b 

https://www.etwinning.net/
https://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/teacher_academy.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/teacher_academy.htm
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373305?posInSet=2&;queryId=N-8ea77989-29de-4ff3-997c-eaddc678be5b
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πλατφόρμες όπως: e-learning Industry και Edmodo, για να αναφέρουμε μόνο μερικές, 
προσφέρουν επίσης ενδιαφέροντες πόρους για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιήσουν τη συνδεσιμότητα για να δημιουργήσουν διαδραστική και υψηλής 
ποιότητας μάθηση και να εμπλέξουν τους μαθητές εξ αποστάσεως. Η Khan Academy, και η 
Ideasgym Academy, είναι άλλα παραδείγματα διαδικτυακών πλατφορμών που παρέχουν 
πρόσβαση σε μαθήματα, καθώς και κατάρτιση και υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και γονείς, κυρίως σε θέματα STEM. 
 

Σύμφωνα με την έρευνα γραφείου και πεδίου που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου DigiLEAD: 
 

• Στην Ολλανδία κάθε σχολείο διαθέτει τουλάχιστον έναν ειδικό ITC για την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών. Ένας ειδικός βοηθά τα σχολεία να επιλέξουν λογισμικό και υλικό από τεχνική 
άποψη και ένας άλλος ειδικός βοηθά τα σχολεία από διδακτική/παιδαγωγική άποψη για το 
πώς να εφαρμόσουν αυτά τα εργαλεία στο πρόγραμμα σπουδών. Όταν τα σχολεία επιλέγουν 
λογισμικό ή υλικό, λαμβάνουν εκπαίδευση για την εφαρμογή από τον πάροχο. Στις ίδιες 
περιπτώσεις τα σχολεία μπορούν να δώσουν ανατροφοδότηση και να αξιολογήσουν το 
προϊόν. Συμμετέχουν επίσης οι μαθητές και το προσωπικό για να παρέχουν και τη γνώμη 
τους. 

• Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - "Διόφαντος", εγκαινίασε τη 
διαδικτυακή πύλη του έργου "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή 
των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη" (https://e-pimorfosi.cti.gr/en/) να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς με εργαλεία ΤΠΕ.  

• Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εταιρείες πληροφορικής όπως η CISCO προσέφεραν την 
ψηφιακή πλατφόρμα Webex στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για να 
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες σε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
https://webex.sch.gr/Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα 
ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που ήδη προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (http://ebooks.edu.gr), το Ψηφιακό 
Εκπαιδευτικό Υλικό ("Φωτόδεντρο", http://photodentro.edu.gr) και τα Προηγμένα 
Ηλεκτρονικά Σενάρια ("Αίσωπος", https://aesop.iep.edu.gr) οργανωμένα ανά εκπαιδευτική 
βαθμίδα, μάθημα κ.λπ. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν επίσης τις ψηφιακές πλατφόρμες 
"e-class" (https://eclass.sch.gr) και "e-me" (https://e-me.edu.gr) για μαθήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης. 

• Η πορτογαλική Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης (DGE) ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με 
την ονομασία "Ψηφιακά σχολικά βιβλία", κατά το σχολικό έτος 2020/2021, μια πρωτοβουλία 
στην οποία συμμετείχαν εννέα Σχολικές Ομάδες, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
χρήσης των ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
σχολικών βιβλίων.  Προκειμένου να παρέχει σε όλους τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικές 
και παιδαγωγικές ψηφιακές δεξιότητες που επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακών 
περιβαλλόντων που προωθούν την ποιοτική μάθηση, η DGE ανέπτυξε ένα σχέδιο κατάρτισης 
για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο έργο. 

• Στη Βουλγαρία, παράδειγμα καλής πρωτοβουλίας αποτελεί το έργο "Εκπαίδευση για το 
αύριο", το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιστήμη και 
Εκπαίδευση για την Έξυπνη Ανάπτυξη" (ΕΠ SESG) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, 2021). 
Το έργο υποστηρίζει την ψηφιοποίηση του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τη χρήση 
τεχνολογιών νέφους, την παροχή πρόσβασης σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, καθώς 

https://e-pimorfosi.cti.gr/en/
https://webex.sch.gr/
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και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για εξατομικευμένη μάθηση και την παροχή 
ακριβέστερων και αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων για την αύξηση των κινήτρων των 
μαθητών, την αυτοεκπαίδευση και την αυτοαξιολόγηση και εκτός της σχολικής αίθουσας. 

• Στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εξ αποστάσεως κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς 
(κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας το 2020) σχετικά με ψηφιακά περιβάλλοντα 
μάθησης, όπως το Microsoft 365, Microsoft Teams (Rousias, 2020). 

• Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου παρείχε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης (Office 365) 
και ψηφιακά αποθετήρια με πόρους για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών (e-epimorfosi, 
photodentro, ATS 2020 resources, MENTEP ecosystem) σύμφωνα με τους Michaelidou (2020) 
και Rousias (2020). Το πρόγραμμα "Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς" 
(DCDE) και το πρόγραμμα "Καινοτόμα σχολεία" https://innovativeschools.pi.ac.cy/ήταν 
επίσης ορισμένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη 
των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να προωθηθεί η 
αποτελεσματική χρήση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική και 
μαθησιακή διαδικασία. 

  

https://innovativeschools.pi.ac.cy/
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11. Υποστήριξη Μαθητών και Γονέων 
ESHA, Eszter Salamon, Luca Janka Laszlo, Myrthe Stienstra, Judit Horgas 

11.1. Εισαγωγή   
Κατά την εξέταση των αναγκών υποστήριξης των οικογενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στους γονείς και 
το μαθησιακό περιβάλλον των παιδιών στο σπίτι, η προσέγγιση DigiLEAD βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σε τρία ερευνητικά έργα μεγάλης κλίμακας που διεξήχθησαν το 2020-2021 από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, το Brookings Institution και την Parents International αντίστοιχα. 

Αν και τα δύο τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών, 
οι γονείς τα βλέπουν ως μια στιγμή καμπής που θα καθορίσει την ικανότητα των σχολείων να 
εισέλθουν στην τεχνολογική εποχή του 21ου αιώνα. Υπάρχει σαφής ελπίδα ότι τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν θα οδηγήσουν σε μια τεράστια βελτίωση της οργάνωσης των σχολείων. Θεωρούν ότι 
είναι καιρός τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να αποδεχθούν την πραγματικότητα ότι τα παιδιά 
κάνουν μεγάλο μέρος της μάθησής τους στο διαδίκτυο με ή χωρίς την καθοδήγησή τους, και θα 
αρχίσουν να συνεργάζονται στενότερα με τους γονείς και τις οργανώσεις γονέων για να βρουν μια 
μέση λύση - συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και της αναγνώρισης της μη διδακτικής 
μάθησης. Σύμφωνα με τους γονείς και τα παιδιά, η ευημερία και η ανθεκτικότητα των παιδιών, η 
ικανότητά τους για κριτική σκέψη και η δημιουργικότητά τους θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα 
κατά τον καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και όχι η προετοιμασία για εξετάσεις που μπορούν 
να διαταραχθούν εντελώς ανά πάσα στιγμή μέσω κοινωνικών κρίσεων. Οι γονείς θεωρούν επίσης 
τους εαυτούς τους ικανούς να είναι ισότιμοι εταίροι όταν τα σχολεία λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά 
με τη χρήση της τεχνολογίας. 

Καθώς οι διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών αρχίζουν να περιστρέφονται λιγότερο γύρω από 
την επικοινωνία και την ψυχαγωγία και να επεκτείνονται περισσότερο προς τη μάθηση, οι γονείς 
παροτρύνουν τις εκπαιδευτικές αρχές να τους αφήσουν να μοιραστούν την ευθύνη της 
προετοιμασίας των παιδιών ώστε να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες και να την καταστήσουν 
μια προσπάθεια με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι τα παιδιά 
και οι γονείς βασίζονται κατά κύριο λόγο σε εμπορικές πλατφόρμες όταν αναζητούν πληροφορίες 
και μάθηση, αλλά χρειάζεται ενδυνάμωση για να κατανοήσουν τι είναι αξιόπιστο και πώς μπορεί να 
ελεγχθεί. 

11.1.1. Κύριες προκλήσεις 

Οι γονείς θα ήθελαν να δουν τη μικτή μάθηση να γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο της σχολικής 
εκπαίδευσης σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Ελπίζουν ότι η κρίση θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας 
πιο εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ σχολείου και σπιτιού και ότι θα μπορέσουν να εργαστούν 
από κοινού για να διασφαλίσουν ότι κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις γνώσεις, τις 
αξίες και τις κριτικές στάσεις που χρειάζεται για να αναλάβει τον μελλοντικό του ρόλο ως ηθικός 
ηγέτης στην αυριανή κοινωνία.  

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση και τον διάλογο, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων είναι 
σίγουροι ψηφιακοί χρήστες. Ένα αυξανόμενο ποσοστό των γονέων είναι ψηφιακοί ιθαγενείς σε 

https://library.parenthelp.eu/wp-content/uploads/2020/11/EDU-DIGI-Digital-Citizenship-Education-Survey-2020-Provisional-Report_eng.pdf
https://library.parenthelp.eu/wp-content/uploads/2020/11/EDU-DIGI-Digital-Citizenship-Education-Survey-2020-Provisional-Report_eng.pdf
https://www.brookings.edu/essay/know-your-parents/


Σελίδα | 122 
 

 
 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] 
 

σύγκριση με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, οι γονείς αναμένουν καθοδήγηση, 
αλλά και συνεργασία από τα σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών τους ώστε να γίνουν 
υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Αυτή είναι η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες 
των σχολείων: πώς να δημιουργήσουν ισορροπημένες συνεργασίες που βασίζονται στη δυαδικότητα 
των γονέων που είναι πολύ πιο ικανοί από τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή χρήση και των 
εκπαιδευτικών που έχουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές 
επιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων. 

Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σε όλο και περισσότερες χώρες είναι ότι οι 
γονείς - ενώ επιθυμούν να συμμετέχουν στην καθημερινή σχολική ζωή και στη λήψη αποφάσεων - 
δεν μιλούν τη γλώσσα της διδασκαλίας ή δεν τη μιλούν αρκετά καλά ώστε να συμμετέχουν πλήρως. 
Η ηγεσία των σχολείων μπορεί να εκμεταλλευτεί τη διαθέσιμη ψηφιακή τεχνολογία για να 
γεφυρώσει αυτό το γλωσσικό χάσμα - μια ευκαιρία που δεν υπήρχε ποτέ πριν. 

Τέλος, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό οικογενειών που δεν έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και μπορεί να μην διαθέτουν υπολογιστές ή/και έξυπνες συσκευές. Με την ψηφιακή επικοινωνία να 
αντικαθιστά ένα αυξανόμενο ποσοστό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ οικογένειας και σχολείου, οι 
διευθυντές των σχολείων έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση στην 
τεχνολογία στις οικογένειες, ώστε να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Πρέπει επίσης να αποφασιστεί σε συνεργασία με τους γονείς ποια μέσα επικοινωνίας 
θα έχουν προτεραιότητα και πώς μπορούν να παρέχονται πολλαπλά κανάλια για αυτό. 

Αυτό το τελευταίο ζήτημα ισχύει για την πρόσβαση των παιδιών σε μαθησιακό υλικό, αποτελέσματα 
αξιολόγησης, χώρους εργασίας συνεργασίας και ηλεκτρονική/εξωδικτυακή βοήθεια σε περίπτωση 
προβλημάτων. 

11.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου 

Προκειμένου να καταδειχθεί επαρκώς ο ρόλος της συμμετοχής των μαθητών και των γονέων στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό ενός σχολείου, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το μοντέλο Hoover-
Dempsey & Sandler (Σχήμα 11.1), το οποίο απαντά σε τρία βασικά ερωτήματα: 

1. Γιατί εμπλέκονται (και δεν εμπλέκονται) οι οικογένειες;  

2. Τι κάνουν οι οικογένειες όταν εμπλέκονται;   

3. Πώς η εμπλοκή της οικογένειας επιφέρει θετική διαφορά στα αποτελέσματα των 
μαθητών; 

Το επίπεδο 1 του μοντέλου υποδηλώνει ότι τρεις σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποικιλία 
και τη συχνότητα της οικογενειακής συμμετοχής. Προσωπικά κίνητρα Κεντρική θέση στο μοντέλο 
κατέχει η ιδέα ότι τα κίνητρα των γονέων για εμπλοκή είναι συνάρτηση των κοινωνικών συστημάτων 
στα οποία ανήκουν. Για παράδειγμα, η κατασκευή ρόλων και η αίσθηση αποτελεσματικότητας των 
γονέων επηρεάζονται από τους: (1) τις δικές τους οικογενειακές και ακαδημαϊκές εμπειρίες κατά την 
παιδική τους ηλικία, (2) τα σημερινά οικογενειακά συστήματα και (3) τις πρόσφατες εμπειρίες στα 
σχολικά συστήματα στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους. 

Τα δύο προσωπικά κίνητρα που προσδιορίζονται στο μοντέλο είναι η κατασκευή του ρόλου των 
γονέων για συμμετοχή και η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων για να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους να επιτύχουν στο σχολείο. (1) Η κατασκευή του ρόλου είναι οι πεποιθήσεις των γονέων 
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σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. Στην ουσία, 
είναι η περιγραφή της εργασίας τους από τη δική τους οπτική γωνία. (2) Η αυτοαποτελεσματικότητα 
για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πετύχουν στο σχολείο αναφέρεται στις πεποιθήσεις των γονέων 
σχετικά με το αν η συμμετοχή τους είναι πιθανό να έχει θετική επίδραση στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Ακριβώς όπως η αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών επηρεάζει τις συμπεριφορές 
των μαθητών που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 
των γονέων διαμορφώνει αυτό που κάνουν οι γονείς. 
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Σχήμα 11.1. Μοντέλο γονικής εμπλοκής του Hoover-Dempsey & Sandler, προσαρμοσμένο για Williams, Keith & 
Swift, Jennifer & Williams, Hefin & van Daal, Victor. (2017) μελέτη από τους συγγραφείς της παρούσας 
εργασίας από το Walker et al. 2005. Αναπαράγεται με την άδεια της Joan Walker για λογαριασμό του 

εργαστηρίου Family school Partnership lab, πανεπιστήμιο Vanderbilt. 

Οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τις προσκλήσεις για συμμετοχή και τα συγκυριακά κίνητρα 
συμμετοχής λαμβάνουν τρεις μορφές:  

1. Πρώτον, οι γενικές προσκλήσεις από το σχολείο. Το σχολείο είναι φιλόξενο; Όλα τα μέλη του 
προσωπικού του σχολείου (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του γραφείου 
υποδοχής, των επιστατών κ.λπ.) χαιρετούν τους γονείς με ζεστασιά;  

2. Δεύτερον, συγκεκριμένες προσκλήσεις των εκπαιδευτικών, όπως αιτήματα των 
εκπαιδευτικών για υποστήριξη της μάθησης στο σπίτι ή συμμετοχή σε σύσκεψη γονέων-
καθηγητών.  

3. Τρίτον, συγκεκριμένες προσκλήσεις από το παιδί. Οι προσκλήσεις του παιδιού μπορεί να 
είναι σαφείς κραυγές για βοήθεια - "Χρειάζομαι βοήθεια", "Δεν το καταλαβαίνω αυτό", 
"Μισώ το σχολείο!". Μπορεί επίσης να είναι υπονοούμενες. Το παιδί μπορεί να 
δυσκολεύεται με την εργασία στο σπίτι ή να αναβάλλει την ολοκλήρωση μιας σχολικής 
εργασίας. 

Στη συνέχεια, υπάρχουν διάφορες μεταβλητές του πλαισίου ζωής.  

(1) Η κατανόηση των γονέων για τις δικές τους δεξιότητες και γνώσεις επηρεάζει τη σκέψη τους 
σχετικά με τα είδη των δραστηριοτήτων συμμετοχής που αναλαμβάνουν. Όταν τα αιτήματα των 
μαθητών ή των εκπαιδευτικών για συμμετοχή ταιριάζουν με τις πεποιθήσεις των γονέων σχετικά με 
τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, είναι πιο πιθανό να δράσουν- ωστόσο, αν οι γονείς πιστεύουν 
ότι οι δεξιότητες ή οι γνώσεις τους είναι ανεπαρκείς, μπορεί να είναι απρόθυμοι να αναλάβουν 
δράση.  

(2) Η αντίληψη των γονέων για τον χρόνο και την ενέργεια που έχουν στη διάθεσή τους για συμμετοχή 
επηρεάζει τις αποφάσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή. Οι γονείς μπορεί να περιορίζονται από τις 
πολλές ώρες εργασίας, τις ποικίλες οικογενειακές υποχρεώσεις και την πραγματικότητα ότι οι 
ευκαιρίες συμμετοχής σε πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
προγραμματίζονται ανάλογα με την ευκολία του σχολείου.  

(3) Η οικογενειακή κουλτούρα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ιδέες των γονέων 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν στην υποστήριξη της 
μάθησης του παιδιού τους. Για παράδειγμα, ακόμη και όταν τα σχολεία είναι φιλόξενα, οι οικογένειες 
των οποίων η κουλτούρα παραδοσιακά προτείνει ότι οι γονείς θα πρέπει να διαδραματίζουν 
περιορισμένο ρόλο στην επίσημη σχολική εκπαίδευση των μαθητών μπορεί να παραμείνουν "στην 
άκρη". Αντίθετα, οι οικογένειες των οποίων οι κουλτούρες αναμένουν τακτική και άμεση εμπλοκή 
της οικογένειας μπορεί να προσφέρουν σημαντικά πιο ενεργή εμπλοκή από ό,τι αναμένουν τα 
σχολεία των παιδιών τους. 

Το μοντέλο ορίζει διάφορες μορφές συμμετοχής: Μια μορφή εμπλοκής περιλαμβάνει τη σαφή 
επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά τους σχετικά με τις προσωπικές και οικογενειακές τους αξίες, 
τους στόχους, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες τους για τη μάθηση των μαθητών. Η επικοινωνία 
αυτών των στόχων και προσδοκιών, με τη σειρά της, διαμορφώνει τις πεποιθήσεις και τις 
συμπεριφορές των μαθητών που σχετίζονται με τη μάθηση. Το μοντέλο αναγνωρίζει επίσης ότι οι 
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οικογένειες υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών μέσω δραστηριοτήτων συμμετοχής στο σπίτι. 
Αυτές συχνά περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η συζήτηση για τη σχολική ημέρα, η έκφραση 
ενδιαφέροντος για τη μάθηση του μαθητή και η παρακολούθηση και αναθεώρηση της εργασίας του 
μαθητή. Η αποτελεσματική επικοινωνία οικογένειας-σχολείου επηρεάζει την ακαδημαϊκή πρόοδο 
των μαθητών. Η αξία της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι γενικά ισχυρότερη όταν 
χαρακτηρίζεται σταθερά από αμοιβαίο σεβασμό, προσεκτική ακρόαση και ανταπόκριση του 
σχολείου στις ερωτήσεις, τις ιδέες, τις προτάσεις και τις ανησυχίες των γονέων. Τέλος, το μοντέλο 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί μερικές φορές υποθέτουν 
ότι οι γονείς που δεν είναι στο σχολείο δεν συμμετέχουν. Τα έντυπα εύρους συμμετοχής που 
περιγράφονται στο μοντέλο αποτελούν σημαντικές υπενθυμίσεις ότι η συμμετοχή στο σχολείο δεν 
είναι απαραίτητα καλός δείκτης του πραγματικού εύρους και επιπέδου συμμετοχής των γονέων. 

Το επίπεδο 2 του μοντέλου υποστηρίζει ότι οι γονείς επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών 
που είναι απαραίτητα για τη σχολική επιτυχία μέσω τεσσάρων συγκεκριμένων ειδών 
δραστηριοτήτων. Αυτά τα "ενεργά συστατικά" είναι: ενθάρρυνση, μοντελοποίηση, ενίσχυση και 
διδασκαλία. 

Το επίπεδο 3 υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές παραμένουν αδρανείς αν οι μαθητές δεν 
αντιληφθούν τις ενέργειες των γονέων τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι αντιλήψεις των μαθητών για τη 
χρήση των τεσσάρων μηχανισμών από τους γονείς τους είναι ένας ουσιαστικός δίαυλος μέσω του 
οποίου οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές των γονέων μεταφράζονται σε χαρακτηριστικά που 
οδηγούν στην ακαδημαϊκή επιτυχία. Για παράδειγμα, όταν οι γονείς ενθαρρύνουν το παιδί τους να 
επιμείνει στην ακαδημαϊκή εργασία και το παιδί αντιλαμβάνεται αυτή την ενθάρρυνση, οι γονείς 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών ή της 
εμπιστοσύνης στην ικανότητα του παιδιού τους να μάθει. Σε ένα άλλο παράδειγμα, όταν οι γονείς 
παρακολουθούν συναντήσεις και εκδηλώσεις στο σχολείο ή ρωτούν το παιδί τους για τη σχολική 
ημέρα και το παιδί συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες, οι γονείς μοντελοποιούν τη σημασία της 
εκπαίδευσης. 

Το επίπεδο 4 του μοντέλου θεωρεί τους μαθητές ως τους δημιουργούς της ακαδημαϊκής τους 
επιτυχίας. Περιγράφει ένα σύνολο τεσσάρων πεποιθήσεων και συμπεριφορών των μαθητών που 
σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση:  Μια πεποίθηση σημαντική για την επίδοση είναι η 
ακαδημαϊκή αυτοαποτελεσματικότητα. Με απλά λόγια, η αποτελεσματικότητα είναι η πεποίθηση ότι 
"μπορώ". Όταν οι μαθητές πιστεύουν ότι είναι ικανοί να μάθουν, είναι πιο πιθανό να επιμείνουν 
μπροστά σε νέες και μερικές φορές δύσκολες ακαδημαϊκές εργασίες. Αν δεν έχουν αυτή την 
πεποίθηση, τότε είναι λιγότερο πιθανό να επιμείνουν. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των 
μαθητών είναι το εσωτερικό κίνητρο για μάθηση. Οι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί μαθητές έχουν 
γνήσιο ενδιαφέρον για την κατάκτηση του περιεχομένου και αυτή η περιέργεια διατηρεί την εμπλοκή 
τους στη μάθηση τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.  Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι οι δεξιότητες 
αυτορρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές συμπεριφέρονται με τρόπους που υποστηρίζουν τη 
μάθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της καλής διαχείρισης του χρόνου, του καθορισμού στόχων και 
της παρακολούθησης της προόδου τους. Το τέταρτο χαρακτηριστικό σε αυτό το επίπεδο του 
μοντέλου υπογραμμίζει τις κοινωνικές διαστάσεις της σχολικής επιτυχίας. Οι επιτυχημένοι μαθητές 
γνωρίζουν πώς να ζητούν βοήθεια όταν βρίσκονται σε σύγχυση και πώς να συνεργάζονται με τους 
άλλους στην τάξη. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για την ακαδημαϊκή 
επιτυχία. 
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Το επίπεδο 5 του μοντέλου είναι η επίδοση των μαθητών, ο απώτερος στόχος. Το μοντέλο Hoover-
Dempsey & Sandler υποστηρίζει ότι η συμμετοχή των γονέων, όπως περιγράφεται σε κάθε επίπεδο 
της διαδικασίας, επηρεάζει και σε κάποιο βαθμό προβλέπει τα αποτελέσματα των μαθητών. 

11.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Στην τελική σχολική στρατηγική το τμήμα που αφορά τη συμμετοχή των μαθητών και των γονέων θα 
πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και να περιλαμβάνει 

• τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών, 
•  τη δημιουργία του εποπτικού μηχανισμού που αντιμετωπίζει την κατάχρηση και τη βλάβη, 
•  λύσεις γλωσσικής υποστήριξης (εάν είναι απαραίτητο), 
• καθορισμό του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όσους δεν έχουν 

πρόσβαση. 

11.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία 

11.2.1. Ποσοτικά δεδομένα 

Το σχολείο θα πρέπει να διαθέτει ένα τακτικό ερωτηματολόγιο εισόδου που οι γονείς και τα παιδιά 
συμπληρώνουν ανώνυμα - ηλεκτρονικά ή σε χαρτί ανάλογα με την ατομική τους επιλογή - στην αρχή 
κάθε σχολικού έτους, το οποίο διερευνά τις δυνατότητες πρόσβασής τους και καλύπτει τους 
ακόλουθους τομείς:: 

• απεριόριστη/περιορισμένη/μηδενική πρόσβαση σε υπολογιστή ή έξυπνη συσκευή, 
• απεριόριστη/περιορισμένη/μηδενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
• αυτοπεποίθηση στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για καθημερινή επικοινωνία - 

ειδικός/καταξιωμένος χρήστης/μη τακτικός χρήστης/νέος χρήστης, 
• επίπεδο επάρκειας στη χρήση λογισμικού και πλατφορμών που χρησιμοποιεί το σχολείο - 

απαρίθμηση όλων όσων οι μαθητές, οι γονείς ή και οι δύο (πρέπει να) έχουν πρόσβαση, 
• προτίμηση στη γραπτή επικοινωνία στο σχολείο/στο σπίτι - ψηφιακή/αναλογική, 
• προτίμηση στη σχολική/σπιτική επικοινωνία στην άμεση επικοινωνία - 

προσωπική/ψηφιακή 

11.2.2. Ποιοτικά δεδομένα 

Για τη συλλογή ποιοτικών πληροφοριών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλυση κενών. Το 
προαναφερθέν ερωτηματολόγιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις σχετικά με 
το σε τι θα χρειάζονταν υποστήριξη οι γονείς και οι μαθητές. Αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να 
αξιολογηθούν από το όργανο λήψης αποφάσεων (ψηφιακό συμβούλιο γονέων-καθηγητών-
μαθητών) που δημιουργεί το σχολείο. 
 
11.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Το κλειδί για την ηγετική δράση στον τομέα της υποστήριξης των γονέων και των μαθητών είναι η 
λήψη αποφάσεων από κοινού. Είναι ευθύνη του διευθυντή του σχολείου να οργανώσει την ανάλυση 
των αναγκών, αλλά ακόμη και αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος της κοινής ηγεσίας και της ευθύνης 
του ειδικού οργάνου λήψης αποφάσεων. 
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Ο βασικός ρόλος των σχολικών ηγετών είναι να: 
 

• διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών που θεωρούνται βάσιμες, την εφαρμογή των 
απαραίτητων διαδικασιών, την ύπαρξη του απαραίτητου προϋπολογισμού και την ανάληψη 
ευθύνης από τους εκπαιδευτικούς για το ρόλο τους στη συνεργασία, 

• διασφαλίζουν την απαραίτητη προσβασιμότητα του σχολείου όσον αφορά τις συσκευές, το 
εύρος ζώνης και τη γλωσσική υποστήριξη. 

Πιθανοί στόχοι SMART: 
 
• διάθεση συσκευών στους γονείς και τους μαθητές, 
• παροχή καθοδήγησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη γονέων και 

μαθητών - υποστήριξη από τους ψηφιακούς μετανάστες στους ψηφιακούς ιθαγενείς, 
• επιλογή πλατφορμών/λογισμικού για την επικοινωνία σχολείου-σπιτιού και μαθητή-

σχολείου, 
• δημιουργία και λειτουργία ενός οργάνου λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή γονέων, 

μαθητών και εκπαιδευτικών, 
• "εξυπηρέτηση πελατών" για την αντιμετώπιση της κακής χρήσης και της βλάβης που 

προκαλούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές, 
• μηχανισμοί γλωσσικής υποστήριξης. 

 

11.2. Πλάνο δράσης 

11.3.1. Περιεχόμενο πλάνου δράσης 

Στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου, αυτό το θέμα των μαθητών και των 
γονέων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω: 

● μιας κατάλληλα δομημένης ανάλυσης της πρόσβασης των γονέων και των μαθητών στις 
συσκευές, της χρήσης του διαδικτύου και του λογισμικού που διενεργείται τακτικά, 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, 

● δημιουργίας ενός συλλογικού οργάνου λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, 
γονέων και μαθητών που θα αποφασίζει για τα κανάλια επικοινωνίας, τη συχνότητα και τα 
μέσα που χρησιμοποιούνται, 

● κατάρτισης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών (ενδεχομένως από γονείς που διαθέτουν τα 
καλύτερα εφόδια για αυτό) για την υποστήριξη των γονέων ως ψηφιακών εκπαιδευτών, 
κατανοώντας ότι οι ψηφιακές δεξιότητες των γονέων είναι ως επί το πλείστον σε υψηλότερα 
επίπεδα από αυτές των εκπαιδευτικών. 

● καταγραφής των πιθανών γλωσσικών προκλήσεων και εξεύρεσης ψηφιακών απαντήσεων σε 
αυτές, 

● δημιουργίας μηχανισμών για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κακής χρήσης ή βλάβης που 
προκαλείται κατά τη χρήση της τεχνολογίας, που δεν περιορίζεται στην κακή χρήση από τους 
μαθητές, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό 
θα πρέπει να είναι ένα όργανο με εκπροσώπους τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των 
γονέων και των μαθητών, 

● δημιουργίας διαθέσιμων στο κοινό σταθμών εργασίας ή/και βιβλιοθηκών συσκευών, εάν η 
πρόσβαση δεν είναι εγγυημένη, ακόμη και για μία μόνο οικογένεια. 
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11.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί 

 Το παρόν σχέδιο δράσης έχει δύο περιορισμούς. Όταν η ανάλυση και η απογραφή της πρόσβασης 
σε συσκευές γίνεται στην αρχή του έτους, δεν λαμβάνονται υπόψη η διάλυση του υλικού ή οι αλλαγές 
στο εισόδημα των γονέων που μπορεί να τους περιορίζουν στο να συμβαδίζουν με τις ψηφιακές 
εξελίξεις. Δεύτερον, αλλά με την ίδια λογική, η εργασιακή ζωή των γονέων μπορεί να αλλάξει κατά 
τη διάρκεια ενός έτους και, κατά συνέπεια, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να συμμετέχουν 
στην ψηφιακή εκπαίδευση και ανάπτυξη του παιδιού τους. 

 

11.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συμπράξεις/δίκτυα 

● Έντονη επιθυμία των γονέων να συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι. 
● Μια σαφής εικόνα για το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί μετά το κλείσιμο του σχολείου. 
● Υψηλό επίπεδο ψηφιακής επάρκειας με τους περισσότερους μαθητές και τους περισσότερους 
γονείς. 
● Αξιολόγηση του κόστους - λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους ρόλους, τις αρμοδιότητες, το 
χρονοδιάγραμμα και τις προσπάθειες για την επίτευξη του βασικού δείκτη απόδοσης.   
● Συγκεκριμένες συνεργασίες και δίκτυα που μπορούν να διευκολύνουν τους διευθυντές των 
σχολείων να επιτύχουν τους στόχους τους είναι 

o ενώσεις γονέων, 
o φοιτητικές και νεανικές οργανώσεις, 

o φορείς κατάρτισης που προσφέρουν υποστήριξη για ψηφιακούς μετανάστες 
εκπαιδευτικούς. 

11.2. Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Διπλή προσέγγιση ανάπτυξης ικανοτήτων 

Σύμφωνα με τους Mapp και Kuttner (2013) "Μια κοινή διαπίστωση των εκπαιδευτικών είναι ότι έχουν 
έντονη επιθυμία να συνεργαστούν με οικογένειες με διαφορετικό υπόβαθρο και κουλτούρα και να 
αναπτύξουν ισχυρότερες συνεργασίες μεταξύ σχολείου και σπιτιού με κοινή ευθύνη για τα 
αποτελέσματα των παιδιών, αλλά δεν γνωρίζουν πώς να το επιτύχουν αυτό. Οι οικογένειες, με τη 
σειρά τους, μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλά προσωπικά, πολιτισμικά και δομικά εμπόδια για να 
εμπλακούν σε παραγωγικές συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να μην έχουν πρόσβαση 
στο κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο που απαιτείται για να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα 
του εκπαιδευτικού συστήματος των ΗΠΑ, ή μπορεί να έχουν αρνητικές εμπειρίες με τα σχολεία στο 
παρελθόν, με αποτέλεσμα να μην εμπιστεύονται ή να αισθάνονται ανεπιθύμητες". 

Η πρόκληση, επομένως, είναι η ενσωμάτωση ευκαιριών για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις πολιτικές, 
τα προγράμματα και τις πρακτικές του σχολείου και της κοινότητας τόσο για τους εκπαιδευτικούς 
όσο και για τα μέλη της οικογένειας. 

Η ενότητα πρόκληση βοηθά τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και τα μέλη της κοινότητας "να 
κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες έχουν δυσκολευτεί 
να οικοδομήσουν αξιόπιστες και αποτελεσματικές συνεργασίες". Η έκδοση 2 του πλαισίου εντοπίζει 
ορισμένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις αποτελεσματικές συνεργασίες οικογένειας-σχολείου, 



Σελίδα | 129 
 

 
 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] 
 

τα οποία έχουν διαμορφωθεί από ιστορικές δυνάμεις στη δημόσια εκπαίδευση και την κοινωνία 
γενικότερα: 

Εκπαιδευτικοί 

•  δεν έχουν εκτεθεί σε ισχυρά παραδείγματα εμπλοκής της οικογένειας, 
•  έχουν λάβει ελάχιστη κατάρτιση, 
•  μπορεί να μην βλέπουν τη συνεργασία ως βασική πρακτική, 
•  μπορεί να έχουν αναπτύξει ελλειμματικές νοοτροπίες. 

Οικογένειες 

• δεν έχουν εκτεθεί σε ισχυρά παραδείγματα εμπλοκής της οικογένειας, 
• είχαν αρνητικές εμπειρίες στο παρελθόν με σχολεία και εκπαιδευτικούς, 
• μπορεί να μην αισθάνονται ότι καλούνται να συμβάλουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 
• μπορεί να αισθάνονται ότι δεν τους σέβονται, δεν τους ακούνε και δεν τους εκτιμούν. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις 

Το Διπλό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Συμπράξεις Οικογένειας-Σχολείου (Έκδοση 2) 
περιγράφει δύο θεμελιώδη στοιχεία - ή "Βασικές προϋποθέσεις" - που απαιτούνται για 
αποτελεσματικές συνεργασίες οικογένειας-σχολείου. "Η έρευνα υποδεικνύει", γράφουν οι Mapp και 
Kuttner (2013), ότι "πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις διαδικασίας, ώστε οι ενήλικοι 
συμμετέχοντες να βγαίνουν από μια μαθησιακή εμπειρία όχι μόνο με νέες γνώσεις αλλά και με την 
ικανότητα και την επιθυμία να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν. Η έρευνα υποδεικνύει επίσης 
σημαντικές οργανωτικές συνθήκες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να διατηρηθούν και να 
κλιμακωθούν αυτές οι προσπάθειες ευκαιρίας σε περιφέρειες και ομάδες σχολείων". 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες συνθηκών: οι συνθήκες διαδικασίας αναφέρονται "στη σειρά 
ενεργειών, λειτουργιών και διαδικασιών που αποτελούν μέρος κάθε δραστηριότητας ή 
πρωτοβουλίας", και οι οργανωτικές συνθήκες αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται 
οι περιφέρειες, τα σχολεία ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξουν τις συνεργασίες 
οικογένειας-σχολείου με τρόπους "που είναι συνεκτικοί και ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους 
βελτίωσης της εκπαίδευσης, διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου και εξαπλώνονται σε όλη την 
περιφέρεια" (Partners in Education, 2013). 

Συνθήκες διεργασίας 

Οι αποτελεσματικές συνθήκες διεργασίας έχουν τα ακόλουθα έξι χαρακτηριστικά: 

1. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι σχεσιακές και να βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 

Σε πολλά σχολεία, ο οικογενειακός προγραμματισμός σπάνια παρέχει είτε επαρκή χρόνο είτε ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς ώστε να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης, κατανόησης 
και σεβασμού με τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας. Ελλείψει ισχυρών σχέσεων, για 
παράδειγμα, το προσωπικό του σχολείου μπορεί να είναι πιο πιθανό να κάνει ανακριβείς, μη 
χρήσιμες ή ακόμη και επιβλαβείς υποθέσεις για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, και οι μαθητές 
και οι οικογένειες μπορεί να είναι πιο πιθανό να κάνουν παρόμοιες υποθέσεις για τους διευθυντές 
και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
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Οι στρατηγικές σχέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε κοινότητες με ιστορικό δυσπιστίας, 
δυσαρέσκειας, εντάσεων ή συγκρούσεων μεταξύ οικογενειών και σχολείων ή όταν υπάρχουν 
σημαντικές φυλετικές ή πολιτισμικές διαφορές στην κοινότητα. Είναι σημαντικό ότι οι ισχυρές 
σχέσεις αποτελούν κίνητρο - όταν οι οικογένειες αισθάνονται ότι οι εκπαιδευτικοί τις καταλαβαίνουν, 
τις εμπιστεύονται και τις σέβονται, είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε σχολικές δραστηριότητες ή 
να υποστηρίξουν την εκπαίδευση του παιδιού τους στο σπίτι. 

Όπως παρατηρούν οι Mapp και Kuttner (2013), "[Μ]αθήματα, αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές 
κλήσεις, ακόμη και κίνητρα όπως γεύματα και βραβεία για τη συμμετοχή στο σχολείο, ελάχιστα 
διασφαλίζουν την τακτική συμμετοχή των οικογενειών". Παρόλο που η επικοινωνία είναι 
απαραίτητη, η επικοινωνία από μόνη της δεν θα αυξήσει τη συμμετοχή των οικογενειών και τα 
σχολεία που θέλουν να βελτιώσουν τη δέσμευση και τη συμμετοχή των οικογενειών θα πρέπει να 
δημιουργούν τακτικές ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες να μαθαίνουν ο ένας για 
τον άλλον μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας. 

2. Οι διαδικασίες πρέπει να συνδέονται με τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών. 

Η έρευνα δείχνει ότι "[οι] οικογένειες και το προσωπικό του σχολείου ενδιαφέρονται περισσότερο 
και έχουν κίνητρα να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και προγράμματα που επικεντρώνονται στην 
ενίσχυση της ικανότητάς τους να εργάζονται ως εταίροι για την υποστήριξη της γνωστικής, 
συναισθηματικής, σωματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και για τη συνολική 
βελτίωση του σχολείου" (Partners in Education, 2013).  

Πολύ συχνά, οι εκδηλώσεις και τα προγράμματα που οργανώνονται από το σχολείο για την 
οικογένεια δεν σχετίζονται με αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, γεγονός που 
σύμφωνα με τους Mapp και Kuttner αποτελεί χαμένη ευκαιρία. 

Αντ' αυτού, οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενσωματώσουν 
ακαδημαϊκές συνδέσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό, δημιουργώντας περισσότερες 
ευκαιρίες για τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας να μάθουν για το πρόγραμμα σπουδών του 
σχολείου, τις διδακτικές πρακτικές και τους ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς στόχους των μαθητών. 
Συγκεκριμένα παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εντατικά, πολυήμερα προγράμματα 
προσανατολισμού που ενημερώνουν τους νέους μαθητές και τις οικογένειες σχετικά με τις πολιτικές 
και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες του σχολείου- ξεναγήσεις και προγράμματα εθελοντισμού που 
επιτρέπουν στα μέλη της οικογένειας να παρατηρήσουν και να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα 
σχολικά προγράμματα- "πανεπιστήμια γονέων" που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα μέλη 
της οικογένειας για μια σειρά θεμάτων (π.χ. αντιμετώπιση του εκφοβισμού, πρόληψη της 
κατάχρησης ουσιών, βοήθεια στην εργασία στο σπίτι, πλοήγηση στις έμφυλες ή πολιτισμικές 
ταυτότητες, προγραμματισμός για το κολέγιο κ.λπ. 

3. Οι διαδικασίες πρέπει να βασίζονται στα περιουσιακά στοιχεία 

Μια "ελλειμματική" θεώρηση των μαθητών και των οικογενειών επικεντρώνεται στις αντιληπτές 
αδυναμίες, ελλείψεις ή ελλείψεις, ενώ μια προσέγγιση "βασισμένη στα πλεονεκτήματα" δίνει 
έμφαση στα πλεονεκτήματα που ήδη διαθέτουν οι μαθητές και οι οικογένειες. Η αντίληψη των 
μαθητών και των οικογενειών που βασίζεται στα ελλείμματα συχνά καθοδηγείται από υποθέσεις, 
λανθασμένες αντιλήψεις και στερεότυπα - ότι οι μαθητές δεν πετυχαίνουν στο σχολείο επειδή είναι 
αντικινητικοί και τεμπέληδες, για παράδειγμα, ή ότι οι οικογένειες από μια συγκεκριμένη γειτονιά 
δεν ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση του παιδιού τους - και οι διαδικασίες εμπλοκής που 
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βασίζονται στα προτερήματα αντιμετωπίζουν σκόπιμα αυτές τις "ελλειμματικές αφηγήσεις", 
αναδεικνύοντας, εκτιμώντας και αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα ή το 
πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών και των οικογενειών. 

Επειδή οι διαδικασίες που βασίζονται στα πλεονεκτήματα λειτουργούν αμφίδρομα - όταν οι 
εκπαιδευτικοί υιοθετούν μια πιο θετική άποψη για τους μαθητές και τις οικογένειες, οι οικογένειες 
συνήθως αναπτύσσουν μια πιο θετική άποψη για τους εκπαιδευτικούς - μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των σχολείων και των 
κοινοτήτων τους, διακόπτοντας τους κύκλους δυσπιστίας, θυμού και δυσαρέσκειας πολλών γενεών 
που μπορεί να εδραιωθούν αν οι οικογένειες βιώνουν, χρόνο με το χρόνο, απαξιωτικά σχόλια, 
ασεβείς συμπεριφορές, άνισα προγράμματα και άλλες μορφές κακομεταχείρισης ή παραμέλησης.  

4. Οι διαδικασίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται πολιτισμικά και να σέβονται 

Οι στρατηγικές εμπλοκής που ανταποκρίνονται πολιτισμικά συχνά αμφισβητούν τις προεπιλεγμένες 
εκπαιδευτικές συμβάσεις που δίνουν προτεραιότητα σε ένα σύνολο αξιών έναντι άλλων. Για 
παράδειγμα, η πολιτισμικά ανταποκρινόμενη εμπλοκή μπορεί να αμφισβητήσει τα πρότυπα 
συμπεριφοράς και τις πειθαρχικές πολιτικές που βασίζονται στις προσδοκίες της λευκής μεσαίας 
τάξης, οι οποίες τιμωρούν δυσανάλογα και άδικα τους μαθητές με χαμηλό εισόδημα και τους 
έγχρωμους μαθητές. Μπορεί να αμφισβητήσει την παραδοχή ότι οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί 
γνωρίζουν περισσότερα από τους γονείς και, επομένως, οι γονείς θα πρέπει να αφήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών 
τους.  

Οι στρατηγικές δέσμευσης που ανταποκρίνονται πολιτισμικά επιδεικνύουν επίγνωση και κατανόηση 
των πολιτισμικών διαφορών που βασίζονται στη φυλή, την εθνικότητα, την εθνικότητα, τη γλώσσα 
και άλλες μορφές ταυτότητας, ενώ παράλληλα εκτιμούν, τιμούν και επιβεβαιώνουν αυτές τις 
διαφορετικές πολιτισμικές προοπτικές και υπόβαθρα. Οι διαδικασίες εμπλοκής που ανταποκρίνονται 
πολιτισμικά απαιτούν συνήθως από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειες να είναι 
ανοιχτοί και προσεκτικοί όσον αφορά τις πολιτισμικές τους προοπτικές, αξίες και προκαταλήψεις και 
να ακούν και να επικοινωνούν πέρα από τις πολιτισμικές διαφορές με πρόθεση και σεβασμό. 

5. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι συνεργατικές 

Οι Mapp και Kuttner (2013) υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να 
εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες σε συνεργατικά έργα και ευκαιρίες μάθησης - 
δηλαδή, προγράμματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν και 
εργάζονται μαζί και όχι χωριστά. Ενώ η προσφορά ξεχωριστών προγραμμάτων μάθησης για τους 
εκπαιδευτικούς και για τους γονείς μπορεί να προσφέρει κάποια αξία, οι ευκαιρίες συνεργατικής 
μάθησης μπορούν να είναι μετασχηματιστικές όσον αφορά την ενεργοποίηση των συνεργασιών 
οικογένειας-σχολείου που επηρεάζουν θετικά τα αναπτυξιακά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα των μαθητών. Όταν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν μαζί και 
συνεργάζονται, αυτό "δημιουργεί κοινωνικά δίκτυα, συνδέσεις και, τελικά, το κοινωνικό κεφάλαιο 
των οικογενειών και του προσωπικού του προγράμματος".  

6. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαδραστικές 

Σε πολλά σχολικά προγράμματα, οι οικογένειες λαμβάνουν προετοιμασμένες πληροφορίες από τους 
εκπαιδευτικούς και η αλληλεπίδραση μεταξύ οικογένειας και εκπαιδευτικού συχνά περιορίζεται σε 
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ερωτήσεις και απαντήσεις. Σύμφωνα με τους Mapp και Kuttner (2013), "οι υπάρχουσες στρατηγικές 
εμπλοκής της οικογένειας συχνά περιλαμβάνουν την παροχή καταλόγων με στοιχεία και 
δραστηριότητες για να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να προσεγγίσουν τις οικογένειες και 
για να κάνουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους", αλλά αυτή η έλλειψη διαδραστικής μάθησης 
αντιπροσωπεύει μια χαμένη ευκαιρία όσον αφορά την οικοδόμηση συνεργασιών οικογένειας-
σχολείου. Η διαδραστικότητα εμφανίζεται όταν "δίνεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να 
δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν νέες δεξιότητες". Ενώ η απόκτηση νέων πληροφοριών και γνώσεων 
είναι απαραίτητη για τη διαδικασία δημιουργίας ικανοτήτων, η μάθηση ενηλίκων είναι πιο 
αποτελεσματική όταν οι συμμετέχοντες μπορούν "να εξασκούν αυτά που έχουν μάθει και να 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση και καθοδήγηση ο ένας από τον άλλον, τους συναδέλφους και τους 
συντονιστές". 

Συζήτηση: αναπτυξιακός ή υπηρεσιακός προσανατολισμός 

Στο Partners in Education (2013), οι Mapp και Kuttner κάνουν διάκριση μεταξύ των διαδικασιών που 
υιοθετούν αναπτυξιακό προσανατολισμό και εκείνων που έχουν προσανατολισμό υπηρεσιών. Ένα 
σχολικό πρόγραμμα με αναπτυξιακό προσανατολισμό θα "εστιάζει στην οικοδόμηση του 
διανοητικού, κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα" με το να "ενδυναμώνει και να δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να είναι 
σίγουροι, ενεργοί, ενημερωμένοι και ενημερωμένοι φορείς για τον μετασχηματισμό των σχολείων 
και των γειτονιών τους". Από την άλλη πλευρά, τα προγράμματα με προσανατολισμό στις υπηρεσίες 
θα παρέχουν υπηρεσίες και βοήθεια αλλά δεν θα δημιουργούν ικανότητες. Με άλλα λόγια, τα 
προγράμματα με προσανατολισμό στην ανάπτυξη διδάσκουν προληπτικά στους ανθρώπους πώς να 
επιλύουν προβλήματα, ενώ τα προγράμματα με προσανατολισμό στις υπηρεσίες προσπαθούν να 
λύσουν προβλήματα για τους ανθρώπους. 

Οργανωτικές συνθήκες 

Οι αποτελεσματικές οργανωτικές συνθήκες μοιράζονται τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά: 

1. Οι συνεργασίες οικογένειας-σχολείου πρέπει να είναι συστημικές 

Σε πολλές περιπτώσεις, η εμπλοκή της οικογένειας δεν αποτελεί μέρος των μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών στόχων του σχολείου και, ως εκ τούτου, η καλλιέργεια συνεργασιών οικογένειας-
σχολείου δεν θεωρείται προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό. Οι Mapp και 
Kuttner (2013) υποστηρίζουν ότι οι αποτελεσματικές συμπράξεις οικογένειας-σχολείου πρέπει να 
"σχεδιάζονται σκόπιμα ως βασικά συστατικά των εκπαιδευτικών στόχων, όπως η σχολική 
ετοιμότητα, η επίδοση των μαθητών και η ανατροπή του σχολείου". Σύμφωνα με την έκδοση 2, οι 
συστημικές συμπράξεις οικογένειας-σχολείου πρέπει επίσης να "αγκαλιάζονται από την ηγεσία 
όλου του οργανισμού".  

2. Οι συμπράξεις οικογένειας-σχολείου πρέπει να ενσωματωθούν 

Σε πολλά σχολεία, η εμπλοκή της οικογένειας θεωρείται προαιρετική ή μη απαραίτητη πρακτική - 
δεν ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία και τις δραστηριότητες του σχολείου, για 
παράδειγμα, και δεν αποτελεί επίσημο ή αναμενόμενο στοιχείο της περιγραφής της θέσης 
εργασίας ενός εκπαιδευτικού. Κατά συνέπεια, η εμπλοκή της οικογένειας, αν γίνεται καθόλου, 
τείνει να παραπέμπεται σε πρόσθετα προγράμματα που συνήθως εξυπηρετούν μόνο ένα μικρό 
υποπληθυσμό μαθητών και οικογενειών και τα οποία εποπτεύονται από ένα μόνο άτομο του 
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προσωπικού ή μια μικρή ομάδα. Οι Mapp και Kuttner (2013) υποστηρίζουν ότι οι αποτελεσματικές 
συνεργασίες οικογένειας-σχολείου πρέπει να "ενσωματώνονται σε δομές και διαδικασίες όπως η 
κατάρτιση και η επαγγελματική ανάπτυξη, η διδασκαλία και η μάθηση, το αναλυτικό πρόγραμμα 
και η συνεργασία με την κοινότητα". 

3.Οι συνεργασίες οικογένειας-σχολείου πρέπει να διατηρηθούν 

Πολλά προγράμματα εμπλοκής της οικογένειας χρηματοδοτούνται από βραχυπρόθεσμες 
επιχορηγήσεις (και, ως εκ τούτου, συχνά διακόπτονται όταν τελειώνουν τα χρήματα) ή τα 
προγράμματα είναι μεταξύ των πρώτων που περικόπτονται όταν προκύπτει δημοσιονομική κρίση 
(εν μέρει επειδή συχνά θεωρούνται μη απαραίτητα). Ωστόσο, οι συνεργασίες οικογένειας-σχολείου 
πρέπει να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου για να είναι αποτελεσματικές, πράγμα που απαιτεί να 
διαθέτουν επαρκές προσωπικό και πόρους, να υποστηρίζονται από πολλαπλές πηγές 
χρηματοδότησης και να είναι ενσωματωμένες στην "υποδομή" ενός σχολείου - που σημαίνει, για 
παράδειγμα, ότι παρέχεται χώρος στις σχολικές εγκαταστάσεις για δραστηριότητες οικογενειακής 
συμμετοχής, ότι οι πολιτικές απαιτούν από το προσωπικό να εμπλέκει τις οικογένειες σε 
καθημερινή ή συνήθη βάση και ότι οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται και 
εξουσιοδοτούνται να ασχοληθούν με την οικογενειακή συμμετοχή. 

Στόχοι πολιτικής και προγράμματος (Τα 4C) 

Σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο στην έκδοση 2, το Διπλό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τις 
Συμπράξεις Οικογένειας-Σχολείου προσδιορίζει τέσσερις στόχους πολιτικής και προγράμματος -που 
ονομάζονται "4C"- οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης ικανοτήτων ενός 
σχολείου για τη συμμετοχή της οικογένειας. Πρόσθετες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη 
διεύθυνση dualcapacity.org. 

1. Ικανότητες (Ανθρώπινο κεφάλαιο - δεξιότητες και γνώσεις) 

Οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν καλά τους μαθητές και τις 
οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών και των εμποδίων που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν όταν πρόκειται να συμμετάσχουν σε σχολικά προγράμματα ή να υποστηρίξουν την 
εκπαίδευση του παιδιού τους στο σπίτι. Χρειάζονται επίσης σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες, είτε 
πρόκειται για γενικές δεξιότητες όπως η πολιτισμική επάρκεια (η ικανότητα αναγνώρισης, 
κατανόησης και κατάλληλης διαχείρισης των πολιτισμικών διαφορών) είτε για ειδικές τεχνικές 
δεξιότητες (όπως η διεξαγωγή μιας επιτυχημένης κατ' οίκον επίσκεψης). 

Οι οικογένειες, από την άλλη πλευρά, πρέπει να γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σχολείο του παιδιού 
τους. Χρειάζονται πληροφορίες που περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και 
βαθμολογούνται οι μαθητές, τι θα μάθουν τα παιδιά τους και ποια είναι τα ακαδημαϊκά πρότυπα. 
Είναι επίσης χρήσιμο να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν 
τα παιδιά τους ακαδημαϊκά και ποιες πολιτικές ισχύουν για αυτούς και τα παιδιά τους. Εκτός από τις 
πληροφορίες σχετικά με το σχολείο, οι οικογένειες χρειάζονται επίσης μια ποικιλία δεξιοτήτων - είτε 
πρόκειται για την υπεράσπιση εξειδικευμένων υπηρεσιών, είτε για τη βοήθεια στην κατ' οίκον 
εργασία, είτε για το συντονισμό μιας ομάδας γονέων - τις οποίες το σχολείο μπορεί να ενθαρρύνει 
και να αναπτύξει μέσω προγραμμάτων συνεργατικής μάθησης με τους εκπαιδευτικούς. 

2. Συνδέσεις (κοινωνικό κεφάλαιο - σχέσεις και δίκτυα) 

https://www.dualcapacity.org/
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Σύμφωνα με τους Mapp και Kuttner (2013), "το προσωπικό και οι οικογένειες χρειάζονται πρόσβαση 
σε κοινωνικό κεφάλαιο μέσω ισχυρών, διαπολιτισμικών δικτύων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη 
και τον σεβασμό. Τα δίκτυα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν σχέσεις οικογένειας-δασκάλων, σχέσεις 
γονέων-γονέων και συνδέσεις με κοινοτικούς φορείς και υπηρεσίες". Στο πλαίσιο των συνεργασιών 
οικογένειας-σχολείου, η απομόνωση και η αποσύνδεση μπορεί να αποδυναμώσει. Τα μέλη της 
οικογένειας δεν χρειάζεται μόνο να αναπτύξουν σχέσεις κατανόησης, εμπιστοσύνης και σεβασμού 
με τους εκπαιδευτικούς, αλλά χρειάζονται επίσης σχέσεις και συνδέσεις με άλλες οικογένειες και 
οργανισμούς της κοινότητας.  

3. Αυτοπεποίθηση (αυτοπεποίθηση και αυτοαποτελεσματικότητα) 

Οι συμπράξεις οικογένειας-σχολείου συχνά αποτυγχάνουν να προκύψουν ή να επιτύχουν λόγω 
έλλειψης εμπιστοσύνης - τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των 
οικογενειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι η δυσφορία για τις φυλετικές ή πολιτισμικές 
διαφορές που κάνει έναν εκπαιδευτικό ή έναν γονέα να αποφεύγει την αλληλεπίδραση, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι η σχετική έλλειψη επίσημης εκπαίδευσης που κάνει τους γονείς 
λιγότερο σίγουρους για την ικανότητά τους να υποστηρίξουν το παιδί τους ακαδημαϊκά. Όποια και 
αν είναι η αιτία, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα μέλη της οικογένειας πρέπει να αναπτύξουν την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοαποτελεσματικότητα που απαιτούνται για να οικοδομήσουν σχέσεις και 
να συνεργαστούν αποτελεσματικά, ιδίως πέρα από φυλετικές, πολιτισμικές και 
κοινωνικοοικονομικές διαφορές. 

4. Γνώση (υποθέσεις, πεποιθήσεις και κοσμοθεωρίες) 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων, διασυνδέσεων και αυτοπεποίθησης συχνά απαιτεί την ύπαρξη ή τον 
μετασχηματισμό ορισμένων παραδοχών, πεποιθήσεων ή προοπτικών. Για παράδειγμα, ένας 
εκπαιδευτικός είναι απίθανο να εμπλέξει τους γονείς με σεβασμό, αν ο εν λόγω εκπαιδευτικός 
υποθέτει ότι οι γονείς δεν συμμετέχουν επαρκώς στην εκπαίδευση του παιδιού τους, ενώ οι γονείς 
θα έχουν λιγότερα κίνητρα να μιλήσουν αν δεν πιστεύουν ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι 
εκπαιδευτικοί εκτιμούν την οπτική τους. Εάν οι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν ότι η εμπλοκή της 
οικογένειας αποτελεί μέρος της δουλειάς τους, είναι απίθανο να κάνουν τα βήματα που απαιτούνται 
για να οικοδομήσουν σχέσεις με τους γονείς- και εάν οι γονείς πιστεύουν ότι είναι δουλειά του 
σχολείου και μόνο να εκπαιδεύσει τα παιδιά τους, θα είναι λιγότερο πιθανό να παρέχουν την 
υποστήριξη στο σπίτι που μπορεί να χρειάζονται τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
δυνητικά επιβλαβείς υποθέσεις, τα στερεότυπα και οι πεποιθήσεις θα πρέπει να αμφισβητηθούν και 
να αντικατασταθούν από πιο θετικές νοοτροπίες και προοπτικές. 

Αποτελέσματα ικανότητας 

Το Διπλό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τις Συμπράξεις Οικογένειας-Σχολείου περιγράφει επίσης 
τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διαρκή δέσμευση για την ανάπτυξη τόσο της 
ατομικής όσο και της συλλογικής ικανότητας: αποτελεσματικές συμπράξεις που υποστηρίζουν τη 
βελτίωση των μαθητών και του σχολείου. 

Η έκδοση 2 προσδιορίζει επίσης τα ακόλουθα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς και τις 
οικογένειες: 

Οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να: 
• συνδέουν τη δέσμευση της οικογένειας με τη μάθηση και την ανάπτυξη, 
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• να εμπλέκουν τις οικογένειες ως συνδημιουργούς, 
• να τιμούν το οικογενειακό κεφάλαιο γνώσεων, 
• να δημιουργούν φιλόξενες κουλτούρες. 

Οι οικογένειες θα είναι σε θέση να αναλάβουν ποικίλους ρόλους όπως: 
• συνδημιουργοί, 
• υποστηρικτές, 
• ενθαρρυντές, 
• άτομα παρακολούθησης, 
• υποστηρικτές 
• μοντέλα 

 
Συμμετοχή των γονέων στο πλαίσιο της κατάρτισης των διευθυντών των σχολείων 

Στο Hunter College ένα μάθημα αφιερωμένο στην Ενίσχυση της επίδοσης μέσω των σχέσεων με την 
οικογένεια και την κοινότητα αποτελεί μέρος του προγράμματος σχολικής ηγεσίας EdD (Doctorate in 
Education). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

• επιλεγμένα αναγνώσματα που συντονίζονται με τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των φοιτητών 
(οι οποίοι είναι ασκούμενοι ηγέτες) και λειτουργούν ως καταλύτες για την κριτική εξέταση 
των προοπτικών και των πρακτικών τους σχετικά με τη δέσμευση της οικογένειας,  

• προσκεκλημένους καλεσμένους για να συνεργαστούν με τους φοιτητές, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, εκπροσώπων τοπικών κοινοτικών οργανώσεων και 
σχολικών περιφερειών και, το πιο ισχυρό, μια ομάδα μελών της οικογένειας. Οι 
προσκεκλημένοι διευρύνουν τον αριθμό των φωνών στις συζητήσεις, 

• μια υποχρεωτική τελική εργασία στην οποία οι φοιτητές ανέπτυξαν ένα προτεινόμενο σχέδιο 
δράσης για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος της πρακτικής που 
εντοπίζεται σε κάθε ένα από τα περιβάλλοντά τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές 
να χρησιμοποιήσουν το έργο του μαθήματος για να έχουν αντίκτυπο στα δικά τους σχολεία 
ή προγράμματα. 
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12. Απόρρητο, Υγεία και Ευημερία Εκπαιδευτικών και 
Μαθητών  
ESHA, Eszter Salamon, Luca Janka Laszlo, Myrthe Stienstra, Judit Horgas 

12.1. Εισαγωγή 

12.1.1. Κύριες προκλήσεις 

Η έννοια της ψηφιακής ευημερίας έχει να κάνει με το πώς το διαδίκτυο και η τεχνολογία μπορούν να 
μας κάνουν να αισθανόμαστε. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση του αντίκτυπου που μπορεί να 
έχει η παρουσία στο διαδίκτυο στα συναισθήματα, καθώς και στην ψυχική και σωματική υγεία και 
ευεξία. 

Αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της εκπαίδευσης ψηφιακής ιθαγένειας σύμφωνα με το 
συχνά αναφερόμενο πλαίσιο εκπαίδευσης ψηφιακής ιθαγένειας που αναπτύχθηκε από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης (Σχήμα 12.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 12.1. Πλαίσιο εκπαίδευσης ψηφιακής πολιτειότητας (Richardson & Samara, 2020) 
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1. Δεοντολογία  

Ορισμός: Η ηθική ορίζεται ως οι ηθικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τον 
τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τις δραστηριότητες της ζωής τους. Παρόλο που η ηθική θεωρείται 
γενικά ότι βασίζεται στο τι είναι αποδεκτό ως ηθικά καλό και κακό σε μια δεδομένη κοινωνία ή 
ομάδα, στα ψηφιακά περιβάλλοντα η αποδεκτή συμπεριφορά συχνά αποκλίνει από το τι είναι ηθικό 
και, η ανήθικη συμπεριφορά φαίνεται να ενθαρρύνεται σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες.  

Πρόκληση: Ο εκφοβισμός αποτελεί συχνή εκδήλωση ανήθικης συμπεριφοράς. Είναι σημαντικό να 
αναγνωρίσουμε ότι, ενώ ο διαδικτυακός εκφοβισμός φαίνεται να είναι μια συμπεριφορά 
χαρακτηριστική για τα παιδιά και τους νέους που στοχεύουν τους συνομηλίκους τους, πρόκειται 
κυρίως για μαθημένη συμπεριφορά και βασίζεται στον offline εκφοβισμό των κυβερνοεκφοβιστών, 
κυρίως από τους δασκάλους τους και άλλους ενήλικες του κύκλου εμπιστοσύνης τους (οικογένεια 
και φίλοι της οικογένειας). 

Απαιτούμενη δράση: Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί μια στρατηγική δράση για την πρόληψη του 
εκφοβισμού που να αντιμετωπίζει τον εκφοβισμό μεταξύ δασκάλων και παιδιών. Η χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας δίνει επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς 
και στους γονείς να μετακινούνται από ένα κοινωνικό πλαίσιο ή κοινότητα σε ένα άλλο. Η σχολική 
στρατηγική πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει κανόνες για να διασφαλίσει μια κοινή κατανόηση του 
τι είναι αποδεκτό ως ηθικά καλό ή κακό στο σχολικό πλαίσιο που μπορεί να συγκρούεται με τις 
αντίστοιχες προσδοκίες για όλους τους εμπλεκόμενους στο σχολείο. Ισχύει και το αντίστροφο: η 
σχολική κοινότητα πρέπει να ορίσει από κοινού τι θεωρείται αποδεκτό. Αυτό μπορεί να είναι 
διαφορετικό από τα άλλα κοινωνικά πλαίσια των μελών της κοινότητας. 

2. Ενσυναίσθηση 

Ορισμός: Δηλαδή, η ικανότητα να κατανοούμε την προοπτική και την πραγματικότητά τους και να 
μπαίνουμε στη θέση τους. Επειδή μας οδηγεί στην κατανόηση των συμφερόντων, των αναγκών και 
των προοπτικών των άλλων, η ενσυναίσθηση είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της 
ηθικής συμπεριφοράς και ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο για τη δημιουργία ηθικών κοινοτήτων. 
Είναι ο κινητήριος μοχλός και η ουσία της λήψης προοπτικής, αποτελεί τον φακό μέσα από τον οποίο 
βλέπουμε ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων και έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και ανταποκρινόμαστε στους άλλους και στα γεγονότα της ζωής. Με 
αυτόν τον τρόπο, η ενσυναίσθηση "χρωματίζει" το ηθικό πλαίσιο που μεταδίδεται μέσω της 
οικογένειας και της κοινωνίας, επιτρέποντας σε κάθε άτομο να δημιουργήσει προοδευτικά το δικό 
του αποχρωματισμένο φίλτρο μέσω του οποίου μπορούν να αναλυθούν οι εισροές και να 
αναληφθούν "καλές" ή ουσιαστικές ενέργειες ή να ληφθούν αποφάσεις.  

Πρόκληση: Η ενσυναίσθηση και η ηθική βρίσκονται στον πυρήνα του μοντέλου ικανοτήτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς βασίζονται στην κατανόηση των αξιών της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαμορφώνονται από μια στάση σεβασμού και 
αίσθησης ευθύνης απέναντι στους άλλους, καθώς και μέσω μιας στέρεης γνώσης και κριτικής 
κατανόησης του εαυτού μας. Σε συνδυασμό με τις δεξιότητες της ακρόασης, της παρατήρησης και 
της συνεργασίας, οι ικανότητες αυτές επιτρέπουν στο άτομο να αντιλαμβάνεται μια πολυδιάστατη 
πραγματικότητα και να συνεργάζεται με την ποικιλομορφία των άλλων. Η διαδικασία γίνεται πιο 
δύσκολη από το γεγονός ότι ο συντονισμός με τη μη λεκτική επικοινωνία σε ένα διαδικτυακό 
περιβάλλον είναι πολύ δύσκολος, μερικές φορές αδύνατος. Επιπλέον, οι έρευνες για τη 
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νευροπλαστικότητα υποδεικνύουν ότι η συνεχής υπερδιέγερση του εγκεφάλου μας που προκαλείται 
από το πλήθος των ήχων και των γρήγορων εικόνων με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε μέσω του 
διαδικτύου έχει αντίκτυπο στην ικανότητά μας να επεξεργαζόμαστε λεπτότερες μη λεκτικές και άλλες 
ενδείξεις και επιβραδύνει την ανάπτυξη του προμετωπιαίου φλοιού που μας βοηθά να αναλύουμε 
τις πιθανές συνέπειες των πράξεών μας. 

Απαιτείται δράση: Η στρατηγική ευημερίας των σχολείων θα πρέπει να προβλέπει αυτή την αμοιβαία 
κατανόηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα αυξανόμενο ποσοστό σχολείων το πλαίσιο αναφοράς 
των εκπαιδευτικών διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από εκείνο των μαθητών και των οικογενειών τους. Η 
σχολική στρατηγική πρέπει να βρει μια μέση λύση αντί να προσπαθεί να επιβάλει τα δικά της σύνολα 
αξιών στους μαθητές και τις οικογένειές τους. 

3. Υγεία και ευημερία 

Ορισμός: από την κατάλληλη και έγκαιρη χρήση της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις των αναξιόπιστων 
ή διαστρεβλωμένων πληροφοριών έως τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία τροποποιεί τις 
αλληλεπιδράσεις εντός των οικογενειών και μεταξύ των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή. Τα 
θέματα περιλαμβάνουν τον κοινωνικό-συναισθηματικό αντίκτυπο μέσω των τροποποιημένων 
ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, τις πληροφοριακές πτυχές που σχετίζονται με τη συλλογή και την 
επεξεργασία δεδομένων και τις πτυχές που σχετίζονται με την υγεία, από την εργονομία έως τα 
ψευδο-ιατρικά δεδομένα που βρίσκονται στο διαδίκτυο. 

Απαιτούμενη δράση: Για το στοιχείο των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, είναι σημαντικό να 
αναπτυχθούν στρατηγικές που θα διασφαλίζουν ότι ο αρνητικός αντίκτυπος της ψηφιακής 
επικοινωνίας (όπως η έλλειψη μη λεκτικών ενδείξεων, ο συντριπτικός όγκος δεδομένων που φτάνουν 
στα γραμματοκιβώτιά μας, ο αντίκτυπος των απλουστευμένων μηνυμάτων) αντισταθμίζεται 
κατάλληλα με μέσα επικοινωνίας εκτός σύνδεσης. Οι πληροφοριακές πτυχές που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη σχολικών στρατηγικών είναι η ισορροπία μεταξύ των 
πληροφοριακών αναγκών των αποδεκτών και της παροχής πληροφοριών από τον αποστολέα, 
διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες είναι κατανοητές (γλώσσα, γλωσσικό μητρώο) και αξιόπιστες. 
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η αντίληψη της αξιοπιστίας συνδέεται στενά με την κριτική σκέψη 
και, σύμφωνα με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί υπολείπονται σε αυτό σε σύγκριση με τον γενικό 
πληθυσμό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της σχετικής στρατηγικής είναι μια αυστηρή στρατηγική 
χειρισμού των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το σχολείο χειρίζεται μόνο τα δεδομένα που 
είναι απολύτως απαραίτητα και παραλείπει τα δεδομένα που συλλέγονται "για παν ενδεχόμενο". 
Όσον αφορά την πτυχή της υγείας, οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να εξετάσουν τον χρόνο 
χρήσης της οθόνης (ενεργητική και παθητική), την εργονομία στην τάξη και σε άλλους χώρους 
εργασίας, τον κατάλληλο φωτισμό και προληπτικά μέτρα, όπως ο τακτικός σωματικός και 
οφθαλμολογικός έλεγχος τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή 
επαγγελματιών υγείας. 

4. Ηλεκτρονική παρουσία και επικοινωνία 

Ορισμός: επεκτείνεται στις προσωπικές και διαπροσωπικές σας ιδιότητες που σας καθοδηγούν στη 
διατήρηση της ψηφιακής σας φήμης και της ψηφιακής σας ταυτότητας. Η έκταση και η ποιότητα της 
διαδικτυακής παρουσίας σας μπορεί να βρεθεί μέσω μιας αναζήτησης στο διαδίκτυο 
χρησιμοποιώντας το όνομά σας ή άλλα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία. Ανάλογα με το είδος των 
επικοινωνιών στις οποίες έχετε εμπλακεί, η ηλεκτρονική σας παρουσία μπορεί να είναι αρνητική ή 
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θετική. Ανάλογα με τις κοινωνικές και γνωστικές σας δεξιότητες για τη διαμόρφωση της ψηφιακής 
σας φήμης, αυτό μπορεί επίσης να ενισχύσει ή να εμποδίσει την ηλεκτρονική σας παρουσία. 

Ορισμός: Οι επικοινωνίες είναι οι αλληλεπιδράσεις, οι ιδέες, οι εικόνες, τα βίντεο και οι πληροφορίες 
που μοιράζεστε και ανταλλάσσετε με άλλους μέσω εικονικών κοινωνικών χώρων. Προφανώς, οι 
επικοινωνίες μπορούν να είναι τόσο εκτός όσο και εντός του διαδικτύου, και οι διαδικτυακές 
επικοινωνίες μπορούν να μεταφερθούν σε εκτός και αντίστροφα. Η εστίαση εδώ εστιάζεται στις 
διαδικτυακές επικοινωνίες. 

Πρόκληση: Όπως και η ηλεκτρονική παρουσία, οι διαδικτυακές επικοινωνίες μπορεί να έχουν 
αρνητικό ή θετικό χαρακτήρα, αλλά εδώ δίνουμε έμφαση στην ικανότητα επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης με τους άλλους με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για 
τη δημιουργία θετικών διαδικτυακών επικοινωνιών συνδέονται επίσης με τις κοινωνικές και 
γνωστικές δεξιότητες του ατόμου κατά τη διαμόρφωση του μηνύματος. Δεδομένης της φύσης των 
διαδικτυακών επικοινωνιών και του γεγονότος ότι μπορούν να προβληθούν, να κοινοποιηθούν ή να 
γίνουν viral, οι διαδικτυακές επικοινωνίες θα πρέπει να είναι επωφελείς για την κοινωνία και τις 
διαδικτυακές κοινότητες, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Απαιτούμενη δράση: Σε αυτόν τον τομέα, η σχολική ηγεσία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον 
καθορισμό των ορίων μεταξύ σχολικής και ιδιωτικής ζωής για όλους τους εμπλεκόμενους στο 
σχολείο. Πρόκειται για έναν πολύ ευαίσθητο τομέα, καθώς η ηλεκτρονική παρουσία, ιδίως των 
εκπαιδευτικών ως ιδιωτών, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εικόνα τους στη σχολική 
κοινότητα, ενώ το σχολείο θα πρέπει να αποφεύγει να παρεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή των 
εκπαιδευτικών. Έτσι, οι σχετικές σχολικές στρατηγικές θα πρέπει αφενός να προστατεύουν τα 
ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια στρατηγική 
ανάπτυξης ικανοτήτων που θα συμβάλλει στην οικοδόμηση της ηλεκτρονικής παρουσίας, ιδίως των 
εκπαιδευτικών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις βασικές αξίες του σχολείου. 

12.1.2. Ρόλος στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου 

Ένα υψηλό επίπεδο ψηφιακής ευημερίας αποτελεί τη βάση για την ικανότητά μας να: 
 

• να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας, 
• να αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές πιέσεις του περιβάλλοντός μας, 
• να εργαζόμαστε και να επικοινωνούμε παραγωγικά και γόνιμα, 
• να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην κοινότητά μας. 

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος των διευθυντών των σχολείων να παρέχουν τα 
απαραίτητα πλαίσια για τη διασφάλιση, τη στήριξη και την υποστήριξη της ευημερίας κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης και της εφαρμογής της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. 

12.1.3. Δομή και παρουσίαση στην τελική σχολική στρατηγική 

Το επίπεδο της ψηφιακής ευημερίας μπορεί να συνδεθεί με την ιεραρχία των αναγκών του 
Maslow και αυτή η ιεραρχία μπορεί να καθοδηγήσει τους διευθυντές των σχολείων στην 
ανάπτυξη σχετικών στρατηγικών δράσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται 
πρέπει να ιεραρχούνται ανάλογα, εξασφαλίζοντας πρώτα τις βασικές ανάγκες -στην προκειμένη 
περίπτωση την πραγματική ψηφιακή πρόσβαση, καθώς και την εξασφάλιση της παραμονής εκτός 
σύνδεσης και την προστασία από άμεσες βλάβες-, ακολουθούμενες από προβλέψεις για τις 
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ψυχολογικές ανάγκες για την αποτροπή του αποκλεισμού, τη δημιουργία κοινότητας και 
προβλέψεις για την αυτοέκφραση, και τέλος, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, την εξασφάλιση των 
αναγκών αυτοεκπλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στο διαδίκτυο.

 
Σχήμα 12.2. Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow, προσαρμοσμένη από 
https://www.simplypsychology.org/maslow.html 

Συνεπώς, συνιστάται να αναπτυχθούν οι σχετικές στρατηγικές από το σχολείο ανάλογα με τη 
σημασία του θέματος σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών για να απαντηθούν οι κύριες 
προκλήσεις που προαναφέρθηκαν. 

Πρόσφατη έρευνα, για παράδειγμα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τους 
εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς ηγέτες (EEPN, 2020), δείχνει ένα κρίσιμα σημαντικό κενό που 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν 
πολλά διαθέσιμα έργα και προγράμματα που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία 
δεξιοτήτων ψηφιακής πολιτειότητας - συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ευημερίας - στην τάξη 
(teaching about), οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολείων έχουν χαμηλότερα από το μέσο 
όρο επίπεδα τέτοιων δεξιοτήτων και υπάρχουν πολύ λίγες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να διδάσκουν κάνοντας ή/και διδάσκοντας με το 
παράδειγμα. 

12.2. Μεθοδολογίες και εργαλεία  

12.2.1. Ποσοτικά δεδομένα 

Πώς να αξιολογήσετε την τρέχουσα κατάσταση στο σχολείο; 

Αν και το εργαλείο SELFIE που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προεπιλεγμένη 
ενότητα για την ευημερία, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τους τομείς και τις 
ερωτήσεις. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να θέσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις, προκειμένου 
να έχετε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης, που θα αποτελέσει τη βάση των στρατηγικών βελτίωσης: 

https://education.ec.europa.eu/selfie
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•  Έχουν όλοι επαρκή πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται στο σχολείο; 

•  Υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την αποσύνδεση; 
•  Υπάρχει αίσθημα υπερέκθεσης στην οθόνη ή ο χρόνος της οθόνης φαίνεται να είναι 

επαρκής; 
• Είχε κανείς εμπειρίες μέσα στο ψηφιακό πλαίσιο του σχολείου που δεν αισθάνθηκε 

ασφαλής; 
• Υπάρχει κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση 

που αισθάνονται ανασφάλεια ή βλάβη (από μαθητές, εκπαιδευτικούς ή άλλους); 
• Αισθάνονται ότι η ζωή τους εκτός σχολείου προστατεύεται με ασφάλεια από τη σχολική ζωή; 

Ταυτόχρονα, οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τα εξής: 
 

• Ποια δεδομένα συλλέγονται από το σχολείο για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, 
καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες του σχολείου και για ποιο 
λόγο; 

• Ποια δεδομένα των χρηστών διαχειρίζονται από τρίτους παρόχους - κρατική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα ή ιδιωτική υπηρεσία - και πώς διασφαλίζεται το δικαίωμα στη λήθη; 

• Ποιοι είναι οι πιθανοί παράγοντες ενεργοποίησης και κινδύνου του φυσικού σχολικού 
περιβάλλοντος; 

• Υπάρχουν μέσα για να μάθουμε την οικογενειακή κατάσταση των μαθητών; 

12.2.2. Ποιοτικά δεδομένα 

Η συλλογή ποσοτικών δεδομένων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να έχετε μια γενική εικόνα της 
κατάστασης, ωστόσο, θα θελήσετε να εμβαθύνετε περισσότερο.  

Οργανώστε ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, ενθαρρύνετε τους 
εκπαιδευτικούς να μιλήσουν για την ευημερία στις τάξεις τους, βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν ένα χώρο 
χωρίς κριτική για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.  

12.2.3. Προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των στοιχείων 

Η στρατηγική ψηφιακής ευημερίας του σχολείου θα πρέπει να αναπτυχθεί με συνεργατικό τρόπο, 
εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς η κοινή κατανόηση 
είναι ζωτικής σημασίας για τα ικανοποιητικά επίπεδα ευημερίας όλων. Τα ακόλουθα βήματα 
συνιστάται να γίνουν με αυτή τη σειρά: 

1. Πραγματοποίηση της άσκησης απογραφής που περιγράφεται ανωτέρω. 

2.Διεξαγωγή της έρευνας και των συζητήσεων σε ομάδες εστίασης μεταξύ της σχολικής ηγεσίας, των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων που περιγράφονται παραπάνω. 

3.Ανάπτυξη ενός κώδικα δεοντολογίας που να καλύπτει τα πιο κρίσιμα στοιχεία για την ψηφιακή 
ευημερία, συμπεριλαμβανομένων 

              α.διαχείρισης δεδομένων και κανόνων απορρήτου 

β. κανόνων επικοινωνίας - συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης απάντησης και με ποια 
προθεσμία, του διαχωρισμού σχολικής και ιδιωτικής ζωής, των διατάξεων για την 



Σελίδα | 142 
 

 
 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] 
 

αποσύνδεση και των χρησιμοποιούμενων διαύλων επικοινωνίας (σε περίπτωση 
διαφορετικών σχολικών κοινοτήτων, πολλαπλών διαύλων), 

γ. ενός ασφαλούς τρόπου χειρισμού των αιτημάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο 
εκφοβισμός, η κακοποίηση ή άλλη ακατάλληλη ενέργεια από οποιοδήποτε μέρος μπορεί να 
αναφερθεί και να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια, 

δ. της δημιουργίας μιας συνεργατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την τακτική 
αξιολόγηση και - αν χρειαστεί - την τροποποίηση του κώδικα συμπεριφοράς. 

 

4. Ανάπτυξη στρατηγικής για τη συνεργασία με παρόχους λογισμικού και υλικού για τη διασφάλιση 
της ψηφιακής ευημερίας. 

5.  Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας, κριτικής σκέψης και 
άλλων δεξιοτήτων ενεργού πολιτειότητας των εκπαιδευτικών, καθώς και την κατανόηση της 
πολιτισμικής ποικιλομορφίας και των επιπτώσεών της στην επικοινωνία και την ψηφιακή ευημερία. 

Ο καθορισμός SMART στόχων μπορεί να ξεκινήσει με τον εντοπισμό των αναπτυξιακών αναγκών στα 
δύο πρώτα βήματα. 

 

12.3. Πλάνο δράσης  

12.3.1. Περιεχόμενα του πλάνου δράσης 

Είναι σημαντικό να καθοριστεί ένα σχέδιο δράσης με βάση την τρέχουσα κατάσταση και το όραμα 
για το μέλλον σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Πώς μπορεί κάθε άτομο στο 
σχολείο να αισθάνεται καλά και ασφαλές;  Αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να βασίζεται στα ζητήματα 
που έχουν εντοπιστεί. 

Σκεφτείτε ένα σχέδιο δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί στον συγκεκριμένο τομέα (θέμα 
κεφαλαίου). Αφού εξηγήσετε το σχέδιο δράσης, μπορεί να προστεθεί ένας πίνακας σε αυτό το τμήμα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τρεις πρώτες και τις τελευταίες στήλες (δεν είναι απαραίτητο να 
συμπληρώσετε όλες τις στήλες).  

Στόχος/ 
Σκοπός 

Δράση Αρμόδιο 
προσωπικό 

Χρονοδιάγραμ
μα 

Πόροι ΒΔΑ/ 
Επικύρωση 
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12.3.2. Εμπόδια και περιορισμοί 

Είναι σημαντικό να αξιολογηθούν τα εμπόδια και οι περιορισμοί (νομοθεσία, χρηματοδότηση, 
δεξιότητες, ηγεσία...) - π.χ. υποχρεωτική χρήση ορισμένων υπηρεσιών, μεγάλες διαφορές στα 
επίπεδα δεξιοτήτων μεταξύ της σχολικής κοινότητας, προηγούμενες κακές εμπειρίες μαθητών και 
γονέων με εκφοβισμό (ιδίως από εκπαιδευτικούς) που δεν αντιμετωπίστηκαν. 

12.3.3. Βασικές κινητήριες δυνάμεις και προτάσεις για συμπράξεις/δίκτυα 

• Πιθανές κινητήριες δυνάμεις: 
o μεγάλο ενδιαφέρον των οικογενειών για την ανανέωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, 
o μεγάλο ενδιαφέρον των οικογενειών για την ενσωμάτωση της ψηφιακής επικοινωνίας, 
o εμπειρίες - κακές και καλές - κατά το κλείσιμο σχολείων. 

 
• Αξιολογήστε το κόστος - αν και οι στρατηγικές ψηφιακής ευημερίας χρειάζονται ως επί το 

πλείστον μόνο μια αρχική προσπάθεια, μπορεί να χρειαστεί να επενδύσετε σε συσκευές και 
πρόσβαση στο διαδίκτυο για το σχολείο, ώστε να καλύψετε τις ανάγκες τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και των οικογενειών (π.χ. σταθμοί εργασίας με πρόσβαση στο κοινό 24/7 
ή βιβλιοθήκη συσκευών με συνδρομή στο διαδίκτυο), και μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε 
πλατφόρμα/πάροχο/λογισμικό.  

• Συγκεκριμένες συνεργασίες και δίκτυα που μπορούν να διευκολύνουν τους διευθυντές του 
σχολείου να επιτύχουν τους στόχους τους: 

o σύνδεσμοι γονέων 
o υπεύθυνες ψηφιακές εταιρείες, 
o επαγγελματικά εκπαιδευτικά δίκτυα που επικεντρώνονται στην ψηφιακή ευημερία 

και ασφάλεια, 
o φοιτητικές οργανώσεις, 
o εταίροι για ασφαλέστερο διαδίκτυο. 

 

12.4 Καλές πρακτικές και παραδείγματα 
Εκπαιδευτές ψηφιακής ευημερίας 

 Αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας των καθηγητών 
και των δασκάλων να ενσωματώνουν την ψηφιακή εκπαίδευση με τρόπο που να προωθεί την 
ψηφιακή ευημερία των μαθητών. Μέσω της ανάπτυξης της ικανότητας των εκπαιδευτικών, το έργο 
στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών να διαχειρίζονται τον διαδικτυακό τους χρόνο, 
να αξιοποιούν στο έπακρο την ψηφιακή μάθηση, να αξιολογούν κριτικά τα μέσα που καταναλώνουν 
και δημιουργούν και να γίνονται υπεύθυνοι, σίγουροι ψηφιακοί πολίτες. 

Η κοινοπραξία του έργου δημοσίευσε μια συλλογή καινοτόμων πρακτικών και ανοικτών 
εκπαιδευτικών πόρων το 2019. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι για την εκπαίδευση ψηφιακής 
ευημερίας (DWE) αποτελούν ένα πρόγραμμα σπουδών και αντίστοιχο υλικό μαθημάτων που 
προορίζονται για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να προσφέρουν 
ψηφιακή ευημερία ως μέρος των συνολικών εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Ωστόσο, 
δεδομένων των εμπειριών από το κλείσιμο των σχολείων, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος 
είναι επίσης σχετικό με την τυπική εκπαίδευση. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς πρακτικές γνώσεις, 
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δεξιότητες και πόρους που θα τους βοηθήσουν να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους εκπαιδεύονται 
στην ψηφιακή ευημερία. Το μάθημα Εκπαιδευτικοί για την ψηφιακή ευημερία παρέχεται ως 
διαδικτυακό πρόγραμμα μάθησης για άμεση πρόσβαση από όλους τους ενδιαφερόμενους. Κάθε 
ενότητα DWE περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 διαφάνειες με ενημερωμένες πληροφορίες για την 
ψηφιακή ευημερία, ερωτήσεις, δραστηριότητες, ασκήσεις και περαιτέρω ανάγνωση. Τα θέματα 
παρουσιάζονται με απλό και συνοπτικό τρόπο. Παρουσιάζονται πληροφορίες και οι τρέχουσες 
βέλτιστες πρακτικές για το θέμα, προχωρώντας από γενικούς ορισμούς σε πιο λεπτομερείς 
εφαρμογές, επιτρέποντας την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του θέματος. Οι γνώσεις 
ενισχύονται και οι δεξιότητες αναπτύσσονται καθώς οι σπουδαστές συμμετέχουν σε πρακτικές 
ασκήσεις ή ερωτήσεις μελέτης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει οκτώ ενότητες που είναι 
δομημένες ως εξής:  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην ψηφιακή ευημερία 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτοεικόνα, διαδικτυακές και μη διαδικτυακές ταυτότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ψηφιακό αποτύπωμα, διαδικτυακή εθιμοτυπία και φήμη 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο και επίλυση συγκρούσεων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ιδιωτικότητα, ασφάλεια και προστασία 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Προσωπικοί στόχοι και διαχείριση περισπασμών 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Απόλυτος οδηγός για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού LinkedIn (υλικό μπόνους) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Κριτική σκέψη, ψευδείς ειδήσεις και ακραίες απόψεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική ευθύνη 

Εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση του ψηφιακού πολίτη 

 Με βάση το πλαίσιο που παρουσιάστηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, ο παρών οδηγός 
χωρίζεται σε τρεις ενότητες:  

Περιλαμβάνει τρεις ψηφιακούς τομείς: πρόσβαση και ένταξη, μάθηση και δημιουργικότητα και 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης.  

Ενότητα 2: Ευημερία στο διαδίκτυο - Πληροφορίες σχετικά με το πώς αισθανόμαστε στο διαδίκτυο, 
που περιλαμβάνουν άλλους τρεις ψηφιακούς τομείς: ηθική και ενσυναίσθηση, υγεία και ευημερία 
και ηλεκτρονική παρουσία και επικοινωνία. 

Ενότητα 3: Δικαιώματα στο διαδίκτυο - Πληροφορίες που σχετίζονται με την υπευθυνότητα στο 
διαδίκτυο, που περιλαμβάνουν τους τελευταίους τέσσερις ψηφιακούς τομείς: ενεργός συμμετοχή, 
δικαιώματα και ευθύνες, προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια και ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών.  

Σε κάθε ενότητα, οι τομείς χωρίζονται περαιτέρω σε διαστάσεις και ενημερωτικά δελτία. Τα δύο αυτά 
μέρη έχουν σκοπό να αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς οι διαστάσεις παρέχουν το θεωρητικό και 
ιστορικό υπόβαθρο των θεμάτων, ενώ τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν σενάρια και καταστάσεις 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη ή στην οικογένεια. Οι διαστάσεις και τα ενημερωτικά 
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δελτία διασταυρώνονται για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται γίνονται με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο.  

Οι Διαστάσεις παρέχουν τις βασικές αρχές για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το "γιατί" πριν 
χρησιμοποιήσετε τα δελτία πληροφοριών για να σας βοηθήσουν να "κάνετε". Οι διαστάσεις εξηγούν 
τους τομείς και παρέχουν άλλους ορισμούς για να βοηθήσουν περαιτέρω στην κατανόηση του 
ψηφιακού τομέα. Οι διαστάσεις μπορεί να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα βασικά 
σημεία: 1. ορισμός του θέματος 2. πώς λειτουργεί 3. προσωπική ανάπτυξη 4. αξία για την εκπαίδευση 
και την ιδιότητα του πολίτη.  

Τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν δραστηριότητες για σχολικές τάξεις, οικογένειες και άλλα σενάρια 
όπου τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν εκτός σχολικής τάξης. Παρουσιάζουν πληροφορίες και 
πόρους και μπορεί να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα βασικά σημεία: 1. ηθικές 
εκτιμήσεις και κίνδυνοι 2. ιδέες για εργασία στην τάξη 3. καλή πρακτική/βίωση της ψηφιακής 
ιθαγένειας 4. περαιτέρω πληροφορίες και πηγές.  

Στο τέλος του οδηγού παρέχεται γλωσσάρι με παραπομπές σε διαστάσεις και ενημερωτικά δελτία. 

MultInclude Scoring Matrix για σχολεία 

 Η συμμετοχικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευημερία και την αίσθηση του ανήκειν 
όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Αυτός ο πίνακας βαθμολόγησης - διαθέσιμος ως 
διαδικτυακό εργαλείο στα αγγλικά που καθιστά δυνατή τη σύγκριση με άλλα σχολεία, καθώς και μια 
έκδοση που μπορεί να μεταφορτωθεί εκτός σύνδεσης επίσης στα γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά και 
ουγγρικά - προσφέρει μεγάλη ευελιξία στους διευθυντές των σχολείων για να αποφασίσουν σχετικά 
με τους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης. Ο πίνακας περιέχει ερωτήσεις κατά μήκος των γραμμών 7 
διαστάσεων: 

o Είσοδος και πρόσβαση 
o Κοινωνική αλληλεπίδραση 
o Υποστήριξη μαθητών και συμμετεχόντων 
o Διαχείριση Διδασκαλία 
o Εξωσχολικές δραστηριότητες και κοινωνική προβολή 
o Αξιολόγηση και αναγνώριση 

Όλες οι διαστάσεις ομαδοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους 4 τομείς: 

Διανοητική και κοινωνική 

o Ανάπτυξη 
o Εκπαιδευτικοί πόροι 
o Πολιτιστικές διαφορές 
o Περιβάλλον στην τάξη 

Οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να αποφασίσουν να κάνουν πλήρη ή μερική διάγνωση και να 
αποφασίσουν για τις διασταυρώσεις των διαστάσεων και των τομέων που θεωρούν σημαντικές για 
την τρέχουσα στρατηγική ανάπτυξη των σχολείων (π.χ. η διάσταση της αξιολόγησης του τομέα του 
περιβάλλοντος της τάξης). Ο δικτυακός τόπος MultInclude παρέχει επίσης εμπνευσμένες πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών στρατηγικών σχετικών με τη στρατηγική ψηφιακής καινοτομίας 
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ενός σχολείου με γνώμονα την ένταξη, καθώς και απλά εργαλεία για στρατηγικό σχεδιασμό και ένα 
ηλεκτρονικό μάθημα για την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών. 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη ισότιμων συμπράξεων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
ιδιωτικού τομέα   

Αυτό το έγγραφο πολιτικής, το οποίο εκπονήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν 
όλους τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς της εκπαίδευσης, καθώς και τη βιομηχανία, αποσκοπεί 
στην παροχή ενός πλαισίου για τα σχολεία ώστε να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις με ιδιωτικούς 
ψηφιακούς παρόχους, έχοντας στο επίκεντρο τους κύριους τομείς της εκπαίδευσης της ψηφιακής 
ιθαγένειας, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας στο διαδίκτυο. Εγκρίθηκε από τη διευθύνουσα 
επιτροπή για την εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική στην 16η σύνοδο ολομέλειας στις 13-15 
Οκτωβρίου 2021. 

Ο γρήγορος ρυθμός των αλλαγών στο ψηφιακό περιβάλλον σημαίνει ότι οι διευθυντές των σχολείων 
συχνά δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις τελευταίες τάσεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Το παρόν 
έγγραφο παρέχει ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την υπεύθυνη υποστήριξη του κλάδου για τη λήψη 
των καλύτερων αποφάσεων για τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα. 

Στο πιο βασικό επίπεδο, ο ιδιωτικός τομέας εμπλέκεται στην παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
στην υποστήριξη των εσωτερικών δικτύων υπολογιστών στις σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην 
προμήθεια των απαιτούμενων ψηφιακών συσκευών, υπολογιστών και εξοπλισμού δικτύωσης. 
Επιπλέον, παρέχει διάφορα λογισμικά και εργαλεία, όπως συστήματα διαχείρισης μάθησης, 
εργαλεία για τη δημιουργία και την επιμέλεια περιεχομένου, οπτικοακουστικές συσκευές για την 
παρουσίαση και την προβολή, και εργαλεία διαχείρισης των αρχείων των μαθητών ή/και της 
επικοινωνίας εντός και εκτός του σχολείου. Σε κάθε σημείο όπου εμπλέκεται η τεχνολογία, υπάρχει 
ένα σύνθετο σύνολο αποφάσεων σχετικά με την πρόσβαση, την ασφάλεια και την προστασία και τη 
διαπραγμάτευση των αντίστοιχων ρόλων των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των διοικητικών 
υπαλλήλων, των γονέων και άλλων φορέων. 

Η ασφαλής και ασφαλής πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες είναι 
το σημείο εκκίνησης για ένα ποιοτικό ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον. Οι ψηφιακές τεχνολογίες 
παρέχουν στους μαθητές τα εργαλεία και τις συσκευές για την επικοινωνία και την ανταλλαγή 
περιεχομένου μέσα στις κοινότητές τους. Οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών εμπλουτίζουν την 
εμπειρία της ψηφιακής μέσω της εφαρμογής προτύπων που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
όλων των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να είναι ευάλωτοι. Ο 
ιδιωτικός τομέας μπορεί έτσι να στηρίξει τη συμμετοχικότητα, να διευκολύνει τη συμμετοχή και να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, μέσω της πρόσβασης σε 
ποιοτικούς μαθησιακούς πόρους. 

Αν και κάθε κατάσταση είναι διαφορετική, ο βασικός στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να 
διασφαλιστεί ότι κατά την εισαγωγή νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην τάξη ή κατά την αναθεώρηση 
του τρόπου με τον οποίο οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε όλο το σχολείο, ο συνδυασμένος αντίκτυπος 
είναι αυτός που συμβάλλει με σκόπιμο και εποικοδομητικό τρόπο προς ένα ψηφιακό περιβάλλον 
χωρίς αποκλεισμούς, με συμμετοχή και συμμετοχή. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ένα 
πλαίσιο που βασίζεται σε μια προσέγγιση ισότιμης συνεργασίας, διασφαλίζοντας ότι όχι μόνο οι 
διευθυντές των σχολείων και οι ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και οι γονείς και οι ίδιοι οι μαθητές 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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Ψηφιακή τεχνολογία με σκοπό (DwP) 

Το κίνημα Digital with Purpose είναι το επόμενο στάδιο της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την 
Ενεργοποίηση της Βιωσιμότητας (GeSI) μετά την έναρξη της έκθεσης Digital with Purpose το 2019. Η 
έκθεση διαπίστωσε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να έχουν μετασχηματιστικό 
αντίκτυπο στην ικανότητά μας να επιτύχουμε την Ατζέντα 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).  
 
Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, το κίνημα Digital with Purpose του GeSI θα καταλύσει 
τη συλλογική δράση και την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών με αντίκτυπο σε όλο τον τομέα των 
ΤΠΕ. 
 
Για να επιτευχθεί αυτό, η DwP αναπτύσσει μια σειρά πινάκων βαθμολόγησης που οι πάροχοι 
ψηφιακών τεχνολογιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αυτοαξιολόγηση, ώστε να δείξουν τη 
δέσμευσή τους σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τους ΣΒΑ. Οι δύο πρώτοι πίνακες 
βαθμολόγησης που δημοσιεύθηκαν αφορούν την εκπαίδευση και την υγεία και την ευημερία. Οι 
εταιρείες μπορούν να πιστοποιούνται σύμφωνα με τους πίνακες βαθμολόγησης και να δημοσιεύουν 
τα αποτελέσματα. Αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν τους διευθυντές των σχολείων κατά την επιλογή 
ψηφιακών λύσεων. 
 
Ο πίνακας βαθμολόγησης για την εκπαίδευση παρέχει μια αναλυτική αξιολόγηση για διάφορες 
ψηφιακές λύσεις ως εξής: 
 
● τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά με γνώμονα την εκπαίδευση, καθώς και 
● ευρέως χρησιμοποιούμενα γενικά εργαλεία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στους ακόλουθους 
τομείς: 
 

o Ηλεκτρονικό περιεχόμενο και γνώση 
o Μηνύματα και επικοινωνία 
o Συνεργασία και κοινή χρήση 
o Διαχείριση τάξεων και εκδηλώσεων 
o Εργαλεία, πλατφόρμες, λογισμικό ηλεκτρονικής παροχής 
o Πολυμέσα 
o Υποστήριξη μάθησης: Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) υποστηριζόμενη εξατομικευμένη μάθηση, 

παιχνίδια κ.λπ. 
o Αξιολόγηση και διαπίστευση 
o Διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος 

Με βάση τις λύσεις και εταιρικές παρεμβάσεις, οι ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές 
κατηγοριοποιούνται σε γενικές γραμμές σε τρεις τύπους: 

1. Λύσεις υποδομής: ψηφιακά ενεργοποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν οφέλη 
που σχετίζονται με την εκπαίδευση, όχι ως αποτέλεσμα κάποιας σκόπιμης ενέργειας της εταιρείας 
που τα δημιούργησε αρχικά, αλλά επειδή η τεχνολογία υποδομής που παρείχε η εν λόγω εταιρεία 
αποδείχθηκε απαραίτητη για άλλες εταιρείες ή μεμονωμένους χρήστες που δημιούργησαν ή 
λειτούργησαν εφαρμογές σε αυτήν με γνώμονα εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
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2. Αναπτυγμένες λύσεις: ψηφιακά ενεργοποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες που προκύπτουν από 
τις σκόπιμες ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή σχεδιάζει να προβεί μια εταιρεία για την ανάπτυξη 
λύσεων άμεσα και έμμεσα, συμβάλλοντας σε οφέλη που σχετίζονται με την εκπαίδευση και, 
συνεπώς, με τον ΣΒΑΑ. 

3. Στρατηγικές παρεμβάσεις: ψηφιακά ενεργοποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται μακριά από την άμεση αγορά μιας εταιρείας και καθοδηγούνται από τα βασικά 
επιχειρηματικά τμήματα σύμφωνα με τον δηλωμένο "σκοπό" της εταιρείας και ενδεχομένως τις 
δεσμεύσεις των ΣΒΑ που σχετίζονται με την εκπαίδευση. 

Υποδομές και αναπτυγμένες λύσεις: προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται μέσω της αγοράς 
μιας εταιρείας ΤΠΕ και οδηγούν σε άμεσα έσοδα για την εταιρεία. Από την άλλη πλευρά, οι 
Στρατηγικές Παρεμβάσεις αντικατοπτρίζουν περιπτώσεις όπου οι εταιρείες ΤΠΕ επιλέγουν να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που υπάρχουν εκτός της άμεσης αγοράς τους, 
παρέχοντας αντίκτυπο πέραν της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, τα 
ακόλουθα αποκλείονται από την παρούσα ανάλυση: συνδυασμένη χρηματοδότηση για την 
εξασφάλιση επιχορηγήσεων του δημόσιου τομέα και προϊόντα με έκπτωση. 
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13.Συμπεράσματα 
ITD, Albedna Antonova, Elissaveta Gourova 

Η εργαλειοθήκη DigiLEAD παρουσιάζει μια συλλογή πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών, βέλτιστων 
πρακτικών και σχεδίων δράσης για την υποστήριξη των διευθυντών των σχολείων στις διαδικασίες 
ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια 
μεμονωμένη πράξη, αλλά μια γενική τάση που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, την 
οικονομία και το εκπαιδευτικό τοπίο στο σύνολό του. Οι τεχνολογίες δεν θα αντικαταστήσουν τους 
ανθρώπους, αλλά οι νέες αναδυόμενες θέσεις εργασίας θα απαιτούν διαφορετικά σύνολα 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις επόμενες γενιές. Ως εκ τούτου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν 
είναι ένας προορισμός, αλλά ένα ταξίδι, και πρέπει να προετοιμάσουμε τα σχολεία, τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αγκαλιάσουν την αλλαγή και να προετοιμαστούν για τα νέα 
πεδία.   
 
Παράλληλα με τις τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν οι 
έννοιες της έξυπνης εκπαίδευσης (Zhu et al., 2016) και της έξυπνης τάξης (Kaur et. al, 2022). Ο όρος 
«έξυπνη» αναφέρεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στον τρόπο με τον 
οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της διδασκαλίας και της μάθησης, συνδυάζοντας προηγμένες παιδαγωγικές πρακτικές, εργαλεία και 
τεχνικές (Kiryakova et al. 2018). Ταυτόχρονα, ο όρος "έξυπνη" υποδηλώνει μια εκπαίδευση που είναι: 
έξυπνη, ελκυστική και επεκτάσιμη (Zhu et al. 2016), με στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
αυξήσουν τις ικανότητες του 21ου αιώνα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ανάγκες της 
κοινωνίας (Zhu et al. 2016). Συνδυάζοντας διάφορα στοιχεία που συνεργάζονται μεταξύ τους, η 
έξυπνη τάξη στοχεύει στην παροχή ενός διαδραστικού και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος 
που βελτιώνει τις τεχνικές διδασκαλίας, αναπτύσσει τις ικανότητες των μαθητών, ανεβάζει το 
ακαδημαϊκό τους επίπεδο και τους επιτρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 
(Kaur et al., 2022).  
 
Οι τάσεις προς την έξυπνη εκπαίδευση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα σχολεία απαιτούν 
ομαλά προγράμματα διαχείρισης της αλλαγής και αποτελεσματική σχολική ηγεσία, καθώς και τη 
συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων φορέων. Η εργαλειοθήκη DigiLEAD προσφέρει ένα βήμα για την 
προετοιμασία των σχολικών ηγετών, ώστε να καθοδηγήσουν τη νέα εποχή της μάθησης και της 
διδασκαλίας στον ψηφιακό κόσμο. Στη βάση της θα σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις 
σχολικές ηγετικές ομάδες που θα τις βοηθήσει να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν στρατηγικές 
ψηφιακού μετασχηματισμού στις πρακτικές τους. Η έμφαση θα δοθεί στα βασικά στοιχεία για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω αυτού του μαθήματος, οι 
ομάδες σχολικής ηγεσίας θα κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των ψηφιακών τεχνολογιών, της 
διαδικτυακής μάθησης και θα λάβουν πρακτική πρακτική εξάσκηση για το πώς να σχεδιάζουν, να 
υλοποιούν και να υποστηρίζουν σχολικά προγράμματα που ενισχύονται από την τεχνολογία.  
 
Το έργο DigiLEAD, στο σύνολό του, εγκαθιδρύει έναν κύκλο επιρροής που θα καταστήσει τα 
αποτελέσματά του βιώσιμα, θα αυξήσει τον αντίκτυπό τους και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσει τα 
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συστήματα και θα καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας 
ισχυρής σύνδεσης μεταξύ των εταίρων και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Επιπλέον, το έργο 
συγκεντρώνει αρκετούς εκπροσώπους υπουργείων, περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών, 
ερευνητές και εκπαιδευτικούς στις δραστηριότητες υλοποίησης και διάδοσής του. Η συμμετοχή της 
European School Heads Association, του μεγαλύτερου δικτύου διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη, 
θα διασφαλίσει περαιτέρω την ευρεία διάδοση και εμβέλεια του έργου, πέραν του κύκλου ζωής του. 
Η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση θα προωθηθεί μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας 
μεταξύ των εταίρων του έργου και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Έτσι, τα αποτελέσματα του έργου, 
και η παρούσα εργαλειοθήκη, θα συμβάλουν σε:  

 
o αυξημένη κατανόηση των καινοτόμων σχεδίων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση,  
o βαθύτερη κατανόηση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων, αξιών και λύσεων,   
o βελτιωμένη γνώση του ρόλου των σχολικών ηγετών στον ψηφιακό μετασχηματισμό,  
o βελτιωμένη ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής ψηφιακών στρατηγικών για σχολεία,  
o καλύτερη κατανόηση των ποιοτικών πτυχών της αποτελεσματικής μάθησης και κατάρτισης. 
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Κατάλογος συντομογραφιών 
TN Τεχνητή Νοημοσύνη 

CARDET Centre for advancement of research and development in educational 
technology Ltd. (Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία) 

CFAE Centros de Formação 

DWE Digital Well-being Education (Εκπαίδευση Ψηφιακής Ευημερίας) 

DwP Digital with Purpose (Ψηφιακή Τεχνολογία με Σκοπό) 

EC European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

EEA European Education Area (Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης) 

EEPN European Education Policy Network on Teachers and School Leaders 
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τους Εκπαιδευτικούς και 
τους Διευθυντές Σχολείων) 

ESHA European school heads association (Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών 
Σχολείων) 

EU European Union (Ευρωπαϊκή Ένωση) 

GPS Global Positioning System  

GeSI Global Enabling Sustainability Initiative (Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την 
Ενεργοποίηση της Βιωσιμότητας) 

IBL Inquiry-based learning (Διερευνητική μάθηση) 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας  

ITD Institute of technology and development foundation  

ΚΜΟΠ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού 

ΒΔΑ Βασικοί Δείκτες Απόδοσης  

LXD Learning experience design (Σχεδιασμός Μαθησιακής Εμπειρίας) 

ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση 

ΠΔΕ Αττικής Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 

ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

STEAM Science, technology, engineering, art, mathematics (Επιστήμη, 
τεχνολογία, μηχανική, τέχνη, μαθηματικά) 

https://digitalwithpurpose.org/
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SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Δυνατά σημεία, 
Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) 

ΣΒΑ Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

TPACK Technological Pedagogical Content Knowledge Framework (Πλαίσιο 
Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης και Γνώσης Περιεχομένου) 

UN United Nations (Ηνωμένα Έθνη) 

UNIC Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  

VR Virtual reality (Εικονική Πραγματικότητα) 

WBS work breakdown structure  (Ανάλυση και κατανομή εργασιών) 
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