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ability to ‘read’ and
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and digital messages.
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skills to understand and
interact with the media
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and knowledgeably.”
Lee Burton, 2005
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτή η Εργαλειοθήκη στοχεύει να βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και
άλλους οργανισμούς με την εφαρμογή το έργου MeLDE.
Το έργο MeLDE στοχεύει στη στήριξη των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
και ιδρύματα υψηλότερης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη μιας συνεπούς προσέγγισης στην
ψηφιακή κατάρτιση. Οι κύριες ομάδες – στόχοι του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του έργου είναι να
εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους νέους και το ευρύ κοινό σχετικά με το
πώς να κατανοήσουν τα μέσα και πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές που βρίσκονται
στη δική τους διάθεση για την διαχείριση της δουλειάς και της προσωπικής τους ζωής σε μια
κοινωνία με όλο και πιο αυξημένη τεχνολογία.
Το έργο MeLDE συγκεντρώνει εταίρους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: τη Γερμανία, την Ελλάδα,
την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, που επιλέχθηκαν για να αντικατοπτρίσουν το επίπεδο
ανάπτυξης της ψηφιακής υποδομής και την υιοθέτηση τεχνολογιών σε παλαιότερα και νεότερα
μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεργάτες (Δημόκριτος Ελλάδα, Emphasys Centre Κύπρος,
Bennohaus Γερμανία, AΝΤ1 TV Κύπρος), με επικεφαλής την Δρ. Bianca Fox, στο Πανεπιστήμιο
του Wolverhampton στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιλέχθηκαν σύμφωνα με την εμπειρία τους. Όλοι
οι εταίροι έχουν εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα μέσων και
ψηφιακής κατάρτισης σε παιδία και ενήλικες.
Το έργο MeLDE, άρχισε με την διεξαγωγή έρευνας σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
προκειμένου να αξιολογηθούν οι ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών και μαθητών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες εταίρους (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ελλάδα και Κύπρο) και να εντοπιστούν κενά στις δεξιότητες και τις ευκαιρίες κατάρτισης.
Ανταποκρινόμενα στα κενά των δεξιοτήτων και των ευκαιριών κατάρτισης, η κοινοπραξία MeLDE, έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο για ψηφιακή προετοιμασία (http://meldeproject.eu/wp-content/
uploads/2019/07/MeLDE-Framework.pdf) και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://melde.iit.demokritos.gr) που χρησιμεύει ως διαδικτυακή τράπεζα εργαλείων και κοινότητα για Ευρωπαίους
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέσω της υιοθέτησης του πλαισίου MeLDE και των έτοιμων προς
χρήση MeLDE πόρων που διατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MeLDE, κάθε εκπαιδευτικό
ίδρυμα μπορεί να διασφαλίσει ότι το προσωπικό και οι μαθητές έχουν ενημερωμένη εκπαίδευση
και συμβουλές σχετικά με ψηφιακά εργαλεία και συσκευές καθώς και τις τρέχουσες ψηφιακές
πρακτικές, δημιουργώντας και καλλιεργώντας μια οργανωτική κουλτούρα που θα οδηγήσει
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σε μια ευρύτερη υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία, τη μάθηση και την
προσωπική ζωή.
Συνολικά, για τη διάρκεια του έργου (2018-2021), η κοινοπραξία MeLDE, συνέλαβε στα ακόλουθα
πέντε βασικά αποτελέσματα του έργου:

1. Τέσσερις εθνικές αναφορές και μια συγκριτική αναφορά που παρέχει μια επισκόπηση
των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των
ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία σε όλες τις χώρες
εταίρους και το ΠΛΑΙΣΙΟ MeLDE, για τη ψηφιακή προετοιμασία των εκπαιδευτικών
(διατίθεται στη διεύθυνση http://meldeproject.eu/io1/)
2. Ένα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ που περιλαμβάνει: (α) τη ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ MeLDE
– πολυάριθμες πηγές και εργαλεία για εκπαιδευτικούς (β) την ΑΚΑΔΗΜΙΑ MeLDE – ένα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ για εκπαιδευτές για την απόκτηση δεξιοτήτων τόσο
ψηφιακών όσο και μέσων.
Για μια γρήγορη προβολή, ρίξτε μια ματιά στα εκπαιδευτικά μας βίντεο στη διεύθυνση
https://www.youtube.com/channel/UCRWgCZ_usr7__xajE66uiYg.
3. Μια δυναμική και διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα (διατίθεται στη διεύθυνση
http://melde.iit.demokritos.gr), η οποία προσφέρει πλήρη πρόσβαση στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ
MeLDE, βίντεο διαλέξεις σχέδια ,μαθημάτων έτοιμα προς χρήση, εργαλεία αξιολόγησης
και άλλους πόρους και παραδείγματα σωστών πρακτικών.
4. Μια ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ για να υποστηρίξει οποιοδήποτε σχολείο να αναπτύξει τη δική
του ψηφιακή στρατηγική μέσω μιας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ».
Αυτό περιλαμβάνει χρήσιμα πρότυπα, παραδείγματα ορθών πρακτικών, εργαλεία
παρακολούθησης, συμβουλές και άλλα εργαλεία για να υποστηρίξουν τους
εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την εκπαίδευση
MeLDE στο σχολείο τους.
5. ΕΝΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ,
ένα επαγγελματικό μάθημα ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς
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2.1. Συγκριτική Αναφορά

2.1. Συγκριτική αναφορά σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες
σε σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Κύπρο και Ελλάδα
Ο γενικός στόχος του έργου MeLDE είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει όλους τους
εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία για καλύτερη επικοινωνία
και εκπαίδευση των νέων γενεών των μαθητών. Κατά το πρώτο έτος του έργου, η κοινοπραξία
σχεδίασε δύο διαδικτυακά ερωτηματολόγια (ένα για εκπαιδευτικούς και ένα για μαθητές)
που διανεμήθηκαν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια, δημιουργήθηκαν τέσσερις εθνικές αναφορές,
κάθε αναφορά αποκαλύπτει την ψηφιακή υποδομή και το επίπεδο της ψηφιακής παιδείας των
εκπαιδευτικών και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε χώρα εταίρο. Μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση στις εθνικές αναφορές στη διεύθυνση:

2. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
2.1. Συγκριτική Αναφορά ......................................................... 9
2.2. Ενότητες διδασκαλίας .....................................................10
2.3. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ...............................................12

Ηνωμένο Βασίλειο
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/
MELDE-UK-COUNTRY-REPORT.pdf
Ελλάδα
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/
MeLDE_IO1_GREEK_NATIONAL_REPORT.pdf
Γερμανία
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/
MeLDE_IO1-National-Report-FINAL-GERMANY.pdf
Κύπρος
meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/
MeLDE_IO1-National-Report_Cyprus_FINAL.pdf
Τα δεδομένα της χώρας συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν σε μια συγκριτική αναφορά. Η
συγκριτική αναφορά ενημερώθηκε από μια ανασκόπηση της ευρωπαϊκής ερευνητικής
λογοτεχνίας σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό και προσφέρει μια συγκριτική διερεύνηση
των δεδομένων που συλλέχθηκαν σε τέσσερις χώρες: Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο
Βασίλειο. Η αναφορά συμβάλλει στην ανάδειξη κοινών τάσεων στη χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών στην τάξη και συζητά μια σειρά θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα
ευρωπαϊκά σχολεία στη ψηφιακή εποχή. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη συγκριτική
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2. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
2.2. Ενότητες διδασκαλίας

αναφορά στη διεύθυνση: http://meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/MeLDE-Comparative-REPORT.pdf
Οι εθνικές και συγκριτικές αναφορές περιγράφουν τα υπάρχοντα κενά ψηφιακών δεξιοτήτων
μεταξύ γενεών σε ευρωπαϊκά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενημέρωσαν το
διακρατικό πλαίσιο MeLDE για την ψηφιακή προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά,
το πλαίσιο προσδιορίζει τις ικανότητες σε βασικούς τομείς που πρέπει να έχουν οι ευρωπαίοι
εκπαιδευτικοί για να φέρουν επανάσταση στον τρόπο που διδάσκουν και να συμβαδίζουν με
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Το πλαίσιο θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν
τι σημαίνει να είναι ψηφιακά ικανοί στην τάξη. Το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως εργαλείο αναφοράς. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο
πλαίσιο MeLDE στη διεύθυνση: http://meldeproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/MeLDE-Framework.pdf

2.2. Ενότητες διδασκαλίας
Το Πλαίσιο MeLDE χωρίζετε σε τέσσερις τομείς ψηφιακών ικανοτήτων: Ψηφιακή Διδασκαλία
& Μάθηση, Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία, Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου και
Ηλεκτρονική Ασφάλεια.
Το Πλαίσιο MeLDE παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες ικανότητες
που είναι απαραίτητες για μια ασφαλή και υπεύθυνη ψηφιακή ζωή, καθώς και να τους
ενθαρρύνει να γίνουν ενεργά ψηφιακή πολίτες ομοίως, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να
ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προφίλ.
Το Εκπαιδευτικό Πακέτο που βασίζεται στο Πλαίσιο MeLDE, περιέχει:
1. Τράπεζα Εργαλείων: Μαθησιακοί Πόροι όπως πλάνα μαθημάτων, φυλλάδια και
δραστηριότητες που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη.
2. Ακαδημία: Ένα σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών για την απόκτηση δεξιοτήτων
γραμματισμού των μέσων για ψηφιακή ιθαγένεια (διαδικτυακές διαλέξεις)
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό και τις διαδικτυακές διαλέξεις που αναπτύχτηκαν
μέσω του ιστότοπου του έργου: http://meldeproject.eu/ ή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
MeLDE: http://melde.iit.demokritos.gr/.
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Απεικόνιση 1: Οι τέσσερις τομείς ψηφιακών ικανοτήτων
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2.3. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Η διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα MeLDE μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Ανοιχτό Μαθησιακό
Περιβάλλον, προσφέροντας εκπαιδευτικό υλικό, αυτό-αξιολογήσεις και τελικές αξιολογήσεις, έτοιμα
προς χρήση πλάνα μαθημάτων και άλλους χρήσιμους πόρους.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ MeLDE που αποτελείται
από ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρονται από κάθε χώρα εταίρο κα
παραδείγματα ηλεκτρονικών εργαλείων / ηλεκτρονικών πόρων / σωστών πρακτικών για την
υποστήριξη διδασκαλίας των εννοιών, αξιών και ικανοτήτων της ψηφιακής ιθαγένειας.
Επίσης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιέχει την ΑΚΑΔΗΜΙΑ MeLDE. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μπορούν να εργαστούν μέσω των τεσσάρων μαθημάτων που προσφέρονται
(Ψηφιακή Διδασκαλία & Μάθηση, Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία, Δημιουργία Ψηφιακού
Περιεχομένου και Ηλεκτρονική Ασφάλεια) παρακολουθώντας διαδικτυακές διαλέξεις και
ολοκληρώνοντας τις διαδικτυακές αξιολογήσεις για να κερδίσουν τα Open Badges σε κάθε ένα από
τα μαθήματα και το Overall Badge όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα. Δίνονται επίσης
πλάνα μαθημάτων, φυλλάδια και προτεινόμενες δραστηριότητες, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να
μπορούν να μεταφέρουν τη μάθηση στους μαθητές τους.

Απεικόνιση. 2: Αρχική σελίδα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (πριν την σύνδεση)

Ένα εγχειρίδιο με οδηγίες παρέχεται στη πλατφόρμα MeLDE, για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ηλεκτρονική
πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προωθεί επίσης τη χρήση ενός καινοτόμου, απλού
και ορθολογικού εργαλείου αξιολόγησης, με το όνομα Open Badge (https://www.youtube.com/
watch?v=HgLLq7ybDtc&ab_channel=ChicagoArtDept).
Σχεδιάστηκαν τέσσερα Open Badges που οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα
αποκτήσουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση καθεμιάς από τις τέσσερις ενότητες: Badge Ψηφιακής
Διδασκαλίας & Μάθησης, Badge Διαδικτυακής Επικοινωνίας & Συνεργασίας, Badge Δημιουργίας
Ψηφιακού Περιεχομένου και Badge Ηλεκτρονικής Ασφάλειας. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα
άλλο Open Badge για απόκτηση μετά την επιτυχία των τεσσάρων μαθημάτων: MeLDE Total
Badge. Τέλος, δημιουργήθηκε ένα Open Badge για τους MeLDE εκπαιδευτές, των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να αποκτήσουν όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία την ενότητα
Μέντορα. Η ενότητα Μέντορα θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με τη χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MeLDE και τις λειτουργίες της από την πλευρά του εκπαιδευτή,
καθώς και με το οικοσύστημα των the Open Badges.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MeLDE μέσω της διεύθυνσης:
http://melde.iit.demokritos.gr/
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Ή απλά να σαρώσετε τον ακόλουθο κωδικό QR:

Απεικόνιση. 3: Σελίδα Αρχειοθέτησης Μαθημάτων της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
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3.1. Φόρμα Εγγραφής ..............................................................16
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Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε χρήσιμο υλικό με αναγνωρίσιμα στάδια και
ενέργειες, συμπεριλαμβανόμενων των απαραίτητων προτύπων για την
υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος MeLDE. Τα
πρότυπα είναι έτοιμα προς χρήση κατά τη διάρκεια εργαστηρίων, εκπαίδευση
ανάπτυξης προσωπικού, μαθήματα ή για άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Μπορείτε επίσης να τα επεξεργαστείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

ΓΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όνομα:
Επίθετο:
Ηλ. Διεύθυνση:
Κινητό Τηλ:
Mobil:

Εγώ, ο υπογεγραμμένος/η μητέρα / πατέρας / κηδεμόνας του / της
_______________________________________________________

επιβεβαιώνω

ότι εγκρίνω τη συμμετοχή του / της στο Πρόγραμμα Eras-mus+
με τίτλο MeLDE – Γραμματισμός των Μέσω στην Ψηφιακή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Όνομα:
Αριθμός:
Ημερομηνία/ες:
Ώρα:

Εποχή: υποστήριξη εκπαιδευτικών μέσω μιας ενιαίας σχολικής
προσέγγισης, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα δεδομένα που
καταχωρούνται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς
αυτού του έργου, και με εχεμύθεια οποιεσδήποτε προσωπικές
πληροφορίες θα διατηρούνται ασφαλείς.
Τόπος και Ημερομηνία: _____________________________________________
Υπογραφή: __________________________________________________________

ΔΉΛΩΣΗ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Συμφωνώ ότι το έργο MeLDE μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μου δεδομένα.

Τόπος και
Ημερομηνία:
Υπογραφή:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

[Λογότυπο του οργανισμού σας]

[Το όνομα και το επίθετο σας]
[Όνομα του οργανισμού σας]
[Διεύθυνση]

[Πόλη, Ημερομηνία]

ΠΕΜΠΤΗ

[Ταχυδρομικός κώδικας και Πόλη]

Αγαπητέ/η ________________________________,
Ο/η/οι _________________________________ θα ήθελαν να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα

Erasmus+ με τίτλο MeLDE – Ο Γραμματισμός των Μέσων στην Ψηφιακή Εποχή: υποστήριξη εκπαιδευτικών

ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης στο: melde.iit.demokritos.gr για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο
MeLDE.

Η κοινοπραξία MeLDE σας καλωσορίζει να συμμετάσχετε στο πιλοτικό τεστ του έργου μας, να εκπαιδευτείτε να
αξιολογηθείτε και να εκτιμηθείτε. Η συμμετοχή σας είναι σημαντική.

Για τυχόν ερωτήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε με όλες
τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε!

___________________________________________________________

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θερμούς χαιρετισμούς,

Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση: meldeproject.eur, καθώς και την

17:00–18:00

να θερινό σχολείο για εκπαιδευτικούς,

15:00–17:00

•

14:00–15:00

μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης με διάφορους πόρους για εκπαιδευτικούς και μαθητές,

12:00–13:00

•

κατάρτισης για μαθητές,

10:00–12:00

μια λίστα πόρων, που περιλαμβάνουν επαγγελματικές ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς και ευκαιρίες

09:00–10:00

•

ΤΡΙΤΗ

μια αναφορά σχετικά με το επίπεδο της ψηφιοποίησης στα σχολεία στις χώρες εταίρους,

ΔΕΥΤΕΡΑ

•

MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

μαθητές και γονείς) και, ως εκ τούτου, αποφάσισαν να αναπτύξουν τα ακόλουθα χρήσιμα αποτελέσματα:

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οι συνεργάτες του έργου MeLDE στοχεύουν στην υποστήριξη τοπικών σχολικών κοινοτήτων (εκπαιδευτικοί,

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

το Bürgerhaus Bennohaus από Γερμανία και το Δημόκριτος από Ελλάδα.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με άλλους 4 οργανισμούς, που είναι οι εξής: Antenna και Emphasys από Κύπρο,

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

μέσω μιας ενιαίας σχολικής προσέγγισης. Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Wolverhampton, στο

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

Έλαβε συμμετοχή στο έργο Erasmus+ KA2

3.

___________________________________________

2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

1.

υπογραφή, σφραγίδα

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ

_________________________________________

Nr.

στο ___________________ στις ______________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Αριθμός Αναφοράς: 2018-1-UK01-KA201-048041

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

Εκπαιδευτικών μέσω μιας Ενιαίας Σχολικής Προσέγγισης.

ΜΑΘΗΜΑ:

MeLDE – Ο Γραμματισμός των Μέσω στην Ψηφιακή Εποχή: Υποστήριξη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ή ΒΙΝΤΕΟ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
ΜΑΘΗΜΑ:
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, δίνω άδεια στο __________________ dνα χρησιμοποιήσει
εικόνες, βίντεο και άλλο προωθητικό υλικό για τους σκοπούς προώθησης του
Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «MeLDE – Ο Γραμματισμός των Μέσων

στην Ψηφιακή Εποχή: υποστήριξη εκπαιδευτικών μέσω μιας ενιαίας
σχολικής προσέγγισης». Μπορούν να περιλαμβάνουν:
•

Φωτογραφίες των συμμετεχόντων που λαμβάνουν μέρος στις

δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του έργου MeLDE, ενδέχεται να

εμφανίζονται σε δημοσιευμένα άρθρα ή στον ιστότοπο του έργου
•

Βίντεο των συμμετεχόντων να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες

ή εκδηλώσει του έργου MeLDE, ενδέχεται να εμφανίζονται στον
ιστότοπο του έργου.

•
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Διαφημιστικό υλικό για περαιτέρω δραστηριότητες ή εκδηλώσεις
σε φυλλάδια / ιστότοπους / περιοδικά.

Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως αυτήν την συγκατάθεση

αι ότι όλες οι ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτήν τη συγκατάθεση έχουν
απαντηθεί ικανοποιητικά.

Το Bürgerhaus Bennohaus θα λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι
εικόνες και τα βίντεο των συμμετεχόντων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για τους σκοπούς της προώθησης του έργουwill MeLDE.

Τόπος και Ημερομηνία: __________________________________
Υπογραφή: _______________________________________________
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

ΦΌΡΜΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

A. ΥΛΙΚΌ

ΦΌΡΜΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
MeLDE - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΟΧΉ

C. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ

Ερώτηση 1: Σε κλίμακα από το 1-4 (4 είναι το υψηλότερο), βαθμολογήστε τα παρακάτω στοιχεία για το
διδακτικό υλικό:
1

2

3

4

Ερώτηση 5: Πως θα αξιολογούσατε τους εκπαιδευτές σας με τα ακόλουθα κριτήρια; (4 είναι το υψηλότερο)
1

2

3

4

Το διδακτικό υλικό είναι σχετικό με τις ανάγκες μου

Γνώση για το θέμα

Υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες στο διδακτικό υλικό

Καθοδήγηση και υποστήριξη

Το διδακτικό υλικό παρέχει άριστης ποιότητας πληροφορίες
Το διδακτικό υλικό είναι σαφές και απλό

Ενθουσιασμός

Ερώτηση 6: Παρακαλώ δώστε οποιεσδήποτε προτάσεις μπορεί να έχετε προς τους εκπαιδευτές.

Ερώτηση 2: Παρακαλώ δώστε οποιεσδήποτε προτάσεις μπορεί να έχετε για να βελτιώσετε το διδακτικό
υλικό σαν σύνολο.

D. ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Ερώτηση 7: Πως θα αξιολογούσατε την συνολική εκπαίδευση με τα ακόλουθα κριτήρια; (4 είναι το υψηλότερο)
B. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
Ερώτηση 3: Σε κλίμακα από το 1-4 (4 είναι το υψηλότερο), πως θα αξιολογούσατε την Ηλεκτρονική 		
Πλατφόρμα Εκμάθησης, ως προς:
1

2

3

4

Σχεδιασμό (στοιχεία, διάταξη, τοποθέτηση αντικειμένων κ.λπ.)

Χρώματα (φόντο, γραμματοσειρές, εικόνες, λογότυπα κ.λπ. και πως ταιριάζουν μεταξύ τους)

1

2

3

4

Διάρκεια

Διαχείριση και Δομή

Συνάφεια με το υλικό
Εγκαταστάσεις

Γνώση επί του θέματος

Εύκολο προς χρήση / πλοήγηση

Συνάφεια των εικόνων με τις έννοιες που περιγράφονται

Ερώτηση 8: Παρακαλώ δώστε οποιεσδήποτε προτάσεις μπορεί να έχετε για να βελτιώσετε την
εκπαίδευση, ως σύνολο

Ερώτηση 4: Παρακαλώ δώστε οποιεσδήποτε προτάσεις μπορεί να έχετε για να βελτιώσετε την Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα Εκμάθησης MeLDE.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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Αριθμός υποβολής: 2018-1-UK01-KA201-048041

4. ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ
4.1. Ηνωμένο Βασίλειο

4.1. ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

4. Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο
δημιουργίας συνεργιών μεταξύ
σχολείων και τρίτων μερών για την
εκμάθηση του γραμματισμού των
μέσων για την ψηφιακή ιθαγένεια
4.1. Ηνωμένο Βασίλειο ............................................................27
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Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού και την απόκτηση
ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά παρά τις αυξανόμενες ακαδημαϊκές γνώσεις σχετικά με το θέμα
και το ενδιαφέρον για την πολιτική του ψηφιακού γραμματισμού παγκοσμίως, εξακολουθούν
να υπάρχουν λίγες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και για το πώς να εμπλακούν σε ψηφιακές
εξερευνήσεις και να κατανοήσουν πλήρως πως μπορεί η ψηφιακή έννοια να μεταφραστεί στην
πρακτική στην τάξη (Payton & Hague, 2010) και ακόμη λιγότερη καθοδήγηση σχετικά με το
πώς τα σχολεία θα πρέπει να σχεδιάσουν την ψηφιακή τους στρατηγική και να δημιουργήσουν
συνεργίες με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ενδιαφερόμενοι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη
διαχείριση ενός σχολείου και συμβάλλουν στην παροχή καλών εμπειριών στους μαθητές. Είναι
πολύ σημαντικό για τα σχολεία να συνεργάζονται με ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού
τομέα, εκπαιδευτές, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνολογικούς εταίρους, γονείς,
μέλη της κοινότητας, δυνητικούς εργοδότες, τεχνολογικούς βοηθούς ή βοηθούς υποδομής
πληροφόρησης και επικοινωνίας, και αυτοί είναι μόνο μερικοί. Όμως, η δημιουργία συνεργιών
με τους ενδιαφερόμενους δεν πραγματοποιείται μέσα σε μια νύχτα, απαιτείται χρόνος,
σχεδιασμός και αφοσίωση. Ακολουθούν μερικές ιδέες για το πως το σχολείο σας θα μπορούσε
να αρχίσει να δημιουργεί συνεργίες με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς:
•

Δημιουργία συνεργιών με άλλους εκπαιδευτικούς, δημιουργία δικτύων και
κοινοτήτων εκπαιδευτικών: Η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς από το
σχολείο σας ή και άλλων σχολείων μπορεί να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστών
πρακτικών και στη βελτίωση των ψηφιακών πρακτικών τόσο εσάς όσο και του
σχολείου σας.

•

Δημιουργία συνεργιών με εργοδότες: Η συνεργασία με επιχειρήσεις και πιθανούς
εργοδότες από τη περιοχή σας θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο
πρόγραμμα σπουδών του σχολείου σας. Το προσανατολισμένο προς εργοδότηση
πρόγραμμα σπουδών είναι κάτι που πρέπει να στοχεύει κάθε σχολείο να επιτύχει.
Η παροχή των μαθητών με σχετικές γνώσης και δεξιότητες για μελλοντική
εξασφάλιση εργασίας θεωρείται ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης.

•

Δημιουργία συνεργιών μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας: Η συνεργασία με
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια
συνεργασία και τα σχολεία θα μπορούσαν να εμπλακούν στην ενισχυμένη έρευνα

4.4. Γερμανία ...............................................................................35

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε οδηγίες και συμβουλές για το πώς να
δημιουργήσετε συνεργίες μεταξύ του σχολείου σας και των τρίτων
ενδιαφερόμενων μερών για να υποστηρίξετε περαιτέρω τους μαθητές σας
για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό και να
προωθήσουν την ψηφιακή ιθαγένεια.
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διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Η οικοδόμηση συνεργασιών με πανεπιστήμια θα
μπορούσε επίσης να συμβάλει στην προώθηση της συνεχούς μάθησης και στη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δευτεροβάθμιας, άνω και τριτοβάθμιας εκπαίδε
υσης.
•

•

Οι μαθητές ως συμμετέχοντες στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών:
Οι μαθητές μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του προγράμματος
σπουδών. Το να γνωρίζετε ποιες είναι οι φιλοδοξίες των μαθητών σας και να
βεβαιωθείτε ότι τους παρέχετε ευκαιρίες μάθησης που θα τους εξοπλίσουν με τις
σωστές δεξιότητες για να επιτύχουν αυτές τις φιλοδοξίες και να είναι σε θέση να
προχωρήσουν προς αυτές, είναι ζωτικής σημασία για οποιοδήποτε σχολείο.
Δημιουργία συνεργιών με παίκτες τεχνολογικής εκπαίδευσης: Οι ηγέτες των
σχολείων θα πρέπει να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και να
δοκιμάζουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψηφιακές λύσεις για τα σχολεία τους. Η
συνεργασία με παίκτες Edtech (τεχνολογικής εκπαίδευσης) θα μπορούσε να οδηγήσει
σε μακροχρόνιες συνεργασίες. Οι Edtech (τεχνολογικής εκπαίδευσης) παίκτες,
μπορούν να προσφέρουν λύσεις εκμάθησης με βάση την τεχνολογία, υποστηρικτικά
εργαλεία με βάση την τεχνολογία (όπως διαδραστικές πλατφόρμες ή ηλεκτρονικά
βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό) ή λύσεις παράδοσης διδασκαλίας και ανάπτυξης
ικανοτήτων, όπως πλατφόρμες παράδοσης ή εικονικά περιβάλλοντα μάθησης.
Ταυτόχρονα, οι Edtech (τεχνολογικής εκπαίδευσης) παίκτες, θα μπορούσαν επίσης
να παρέχουν προσαρμοσμένη βραχυπρόθεσμη εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς
και μαθητές ή να βοηθήσουν το σχολείο σας να αναπτύξει νέες ροές εισόδων
(για παράδειγμα, διαδικτυακά κανάλια παράδοσης για διεθνείς μαθητές ή μαζικά
ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα).

Επιπλέον, κατά τον προσδιορισμό των ενδιαφερόμενων, μπορείτε να ξεκινήσετε
χρησιμοποιώντας το πρότυπο του πίνακα ανάλυσης ενδιαφερόμενων που διατίθεται στη
διεύθυνση: http://www.tools4dev.org/resources/stakeholder-analysis-matrix-template/
Όταν σχεδιάζετε μια ψηφιακή στρατηγική για το σχολείο σας, λάβετε υπόψη τις αρχές
της UNICEF για την ψηφιακή ανάπτυξη (Πηγή: https://digitalprinciples.org/principles/),
που αναφέρονται παρακάτω:
ΑΡΧΗ 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Οι καλά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και τα ψηφιακά εργαλεία υπολογίζουν τις
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συγκεκριμένες δομές και ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε χώρα περιοχή και κοινότητα.
ΑΡΧΗ 2: ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Οι καλά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και τα ψηφιακά εργαλεία υπολογίζουν τις
συγκεκριμένες δομές και ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε χώρα περιοχή και κοινότητα.
ΑΡΧΗ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
Η επίτευξη κλίμακας απαιτεί υιοθέτηση πέρα από τις πρωτοβουλίες ενός πιλοτικού
πληθυσμού και συχνά απαιτεί την εξασφάλιση χρηματοδότησης ή συνεργατών που
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία σε νέες κοινότητες ή περιοχές.
ΑΡΧΗ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η οικοδόμηση βιώσιμων προγραμμάτων, πλατφόρμων κα ψηφιακών εργαλείων είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση της υποστήριξης χρηστών και ενδιαφερόμενων, καθώς
και για τη μεγιστοποίηση μακροπρόθεσμου αντίκτυπου.
ΑΡΧΗ 5: ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όταν μια πρωτοβουλία προχωρά βασισμένη σε δεδομένα, οι ποιοτικές πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στους κατάλληλους ανθρώπους όταν τις χρειάζονται και χρησιμοποιούν
αυτά τα δεδομένα για να λάβουν δράση.
ΑΡΧΗ 6: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μια ανοιχτή προσέγγιση στη ψηφιακή ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει στη αύξηση της
συνεργασίας στην κοινότητα ψηφιακής ανάπτυξης και στην αποφυγή της επανάληψης
εργασιών που έχουν ήδη γίνει.
ΑΡΧΗ 7: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΟΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Η επαναχρησιμοποίηση και βελτίωση είναι να προωθήσουμε το έργο της παγκόσμιας
αναπτυξιακής κοινότητας περισσότερο από ότι μπορεί να κάνει μόνο ένας οργανισμός
ή πρόγραμμα.
ΑΡΧΗ 8: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η αντιμετώπιση του απορρήτου και της ασφάλειας στην ψηφιακή ανάπτυξη
προϋποθέτει προσεκτική εξέταση των δεδομένων που συλλέγονται και πως αποκτώνται,
χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και κοινοποιούνται τα δεδομένα αυτά.
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ΑΡΧΗ 9: ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ
Η συνεργασία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, στρατηγικών και πόρων σε
όλα τα έργα, οργανισμούς και τομείς, οδηγώντας σε αυξημένη αποτελεσματικότητα και
αυξημένο αντίκτυπο.

Προτάσεις και πόροι για τον τρόπο εφαρμογής αυτών των αρχών στο σχολείο σας, μπορούν
να βρεθούν στη διεύθυνση: https://digitalprinciples.org/principle/be-collaborative/.

Βιβλιογραφικές Αναφορές:
Payton, S., & Hague, C. (2010). Ο Ψηφιακός Γραμματισμός στην πρακτική:
Περιπτωσιολογικές μελέτες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τάξης. (Digital literacy
in practice: Case studies of primary and secondary classrooms). Ανακτήθηκε από:
http://www.futurelab.org.uk/sites/default/files/Digital_Literacy_case_studies.pdf

4.2. Ελλάδα

4.2. ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ - ΕΛΛΆΔΑ
Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθούν οποιουσδήποτε
άτυπους μαθησιακούς χώρους, που οργανώνονται με στόχο τη διδασκαλία του γραμματισμού
των μέσων και να κανονίσουν να παρακολουθήσει η τάξη τους προγράμματα κατάρτισης,
απογευματινά εργαστήρια, θερινά σχολεία κ.λπ. Αυτός είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος
για να γνωρίσουν επαγγελματίες στο χώρο των μέσων που είναι πρόθυμοι να μιλήσουν με τους
μαθητές και να τους δώσουν μια εικόνα για το επάγγελμα τους και τις ευθύνες που μπορεί να
έχουν.
Τα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς
και τα άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα του γραμματισμού των
μέσων και να έρθουν σε επαφή με ειδικούς.
•

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοαουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - EKOME (https://www.ekome.media/), του οποίου η αποστολή είναι η προστασία, η υποστήριξη και η προώθηση
δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον τομέα των
οπτικοακουστικών μέσων και επικοινωνίας στην Ελλάδα υλοποιεί συχνά δράσεις που
σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη μελέτη και την έρευνα των εξελίξεων στον τομέα
των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.

•

Η Ελληνική Εταιρεία Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων - ERT (https://www.ert.gr/), η οποία
είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ελλάδας, μέσω της πολιτικής Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (https://csr.ert.gr/), καθώς και η Γενική Γραμματεία Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας της Ελλάδας (https://media.gov.gr/), ενημερώνουν τους πολίτες για δράσεις
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και συχνά περιλαμβάνονται
εργαστήρια σχετικά με τον γραμματισμό των μέσων.

Αρχές για την Ψηφιακή Ανάπτυξη. (Principles for Digital Development). Διαθέσιμο στη
διεύθυνση: https://digitalprinciples.org/principles/

Περαιτέρω Ανάγνωση:
Δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών με εργοδότες: Καθοδήγηση για
εκπαιδευτικούς 14-19 εκπαίδευση. (Creating effective partnerships with employers:
Guidance for teachers’ 14-19 education.) Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.
readyunlimited.com/wp-content/uploads/2015/09/Creating-effective-partnershipswith-employers-guidance-for-teachers1.pdf
5 Γενικευμένες Συμβουλές για Βελτιωμένη Συνεργία στα Σχολεία (2018). (Generational
Tips for Enhanced Synergy in Schools (2018).) Διαθέσιμο στη διεύθυνση https://inservice.
ascd.org/5-generational-tips-for-enhanced-synergy-in-schools/
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017/2018) Δίκτυα για μάθηση και ανάπτυξη στη σχολική
εκπαίδευση. (European Commission (2017/2018) Networks for learning and development
across school education.) Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.schooleducationgateway.
eu/downloads/Governance/2018-wgs5-networks-learning_en.pdf
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Επιπλέον, ορισμένοι ιστότοποι που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και των
ψηφιακών μέσων είναι επίσης χρήσιμοι για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτά τα θέματα και να
έρθετε σε επαφή με ειδικούς στον τομέα. Τέτοιοι ιστότοποι είναι για παράδειγμα: SaferInternet4Kids.gr (https://saferinternet4kids.gr/), Ομάδα εργασίας πάνω στις ανοιχτές τεχνολογίες και
ανοιχτό περιεχόμενο στην εκπαίδευση (Working group on open technologies and open content in
education) (https://edu.ellak.gr/), Κέντρο Εκπαίδευσης IDEC (https://trainingcentre.gr/), Ιστολόγιο
(Blogspot) για την Εκπαίδευση στον Γραμματισμό των Μέσων (Media Literacy Education Blogspot)
(http://medialiteracy-education.blogspot.com/).
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Προκειμένου να έρθουν σε επαφή με δημοσιογράφους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν
για παράδειγμα με το Ελληνικό τμήμα του Συνδέσμου Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (https://aej.
gr/), την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (https://www.esiea.gr/), την Ένωση
Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου της Μακεδονίας - Θράκης (https://edipit.
gr/), την Ένωση Δημοσιογράφων και Ιδιοκτήτων Περιοδικού Τύπου (https://www.espit.gr/).
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να
επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους που μπορεί να ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ένα
πρόγραμμα γραμματισμού των μέσων στο σχολείο τους. Μπορούν να δημοσιεύουν σχετικά με
ζητήματα ψηφιακής γραμματισμού που αφορούν τους μαθητές στο σχολείο τους και τους νέους
γενικά, προκειμένου να προσελκύσουν τυχόν σχετικούς οργανισμούς μέσων, δημοσιογράφους
κ.λπ. στη συνομιλία.

4.3. Κύπρος

4.3. ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ - ΚΎΠΡΟΣ
Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανισμών και ενδιαφερόμενων που μπορεί να ενδιαφέρονται να
δημιουργήσουν ένα δίκτυο με τα σχολεία που υλοποιούν το έργο MeLDE. Αυτοί περιλαμβάνουν
τους ΜΚΟ (δηλαδή τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής), τους συλλόγους νεολαίας,
τους γονείς – οργανισμούς, τους δημόσιους υπαλλήλους ή τους δημοσιογράφους (δηλαδή
Σταθμός ΑΝΤ1). Η επιτυχής δικτύωση με αυτούς τους οργανισμούς, εξαρτάται από τον τρόπο
προσέγγισης τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η γενική σημασία των
μέσων και του ψηφιακού γραμματισμού για να ληφθεί η απαραίτητη συμμετοχή τους σε ένα
διάλογο σχετικά με αυτά τα θέματα.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε συνεργίες και
να οργανώσετε μια εκδήλωση με έναν εξωτερικό ενδιαφερόμενο φορέα στο σχολείο σας που
είναι πρόθυμος να παραδώσει ένα σεμινάριο / ομιλία για ένα θέμα που σχετίζεται με τα μέσα
και το ψηφιακό γραμματισμό:
1. Καθορίστε τους στόχους και σχεδιάστε το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη…
•

τις ομάδες – στόχους (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθητές / εκπαιδευτικοί / γονείς)

•

ηλικία / υπόβαθρο / εκπαίδευση

•

πεδίο εφαρμογής της εκδήλωσης / θέμα / ατομική συνάφεια

2. Προσδιορίστε και προσκαλέστε βασικούς ομιλητές
3. Προσκαλέστε συμμετέχοντες, προωθήστε την εκδήλωση μέσω διαφορετικών
καναλιών όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
MeLDE πανό και φυλλάδια για να προωθήστε την εκδήλωση σας
4. Προετοιμάστε Παρουσιάσεις / Περιεχόμενο – Ανατρέξτε στο Ακαδημαϊκό Υλικό
MeLDE , για υποστηρικτικό υλικό
5. Προετοιμάστε Πιστοποιητικά
6. Εκτυπώστε την αφίσα MeLDE / Υλικό για χρήση / διαδώστε το στην εκδήλωση
7. Μετά την εκδήλωση:
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4.3. Κύπρος

•

Αποστείλετε συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

•

Δημοσιεύστε φωτογραφίες της εκδήλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να
ενημερώσετε τους ανθρώπους ότι εργάζεστε για θέματα σχετικά με τον γραμματισμό
των μέσων

•

Παρέχετε δυνατότητες στους συμμετέχοντες να κρατήσουν επαφή μεταξύ τους (αυτό
θα μπορούσε να γίνει μέσω της χρήσης μιας λίστας αλληλογραφίας στην οποία οι
συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν στην εκδήλωση ή ένα κοινό hashtag στο Twitter)

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πρότυπα για υποστήριξη στις παραπάνω δραστηριότητες,
μπορείτε να σαρώσετε αυτόν τον κωδικό:

4.4. Γερμανία

4.4. ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ - ΓΕΡΜΑΝΊΑ
4.4.1 Πώς να αναγνωρίσετε τις ανάγκες στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού
Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να γνωρίζουν ήδη τις απαιτήσεις,
τις ανάγκες ή τα κενά γνώσης των μαθητών τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
γενικά μαθήματα γραμματισμού των μέσων στη Γερμανία, τα επίπεδα μαθησιακής γνώσης
των μαθητών ενδέχεται να είναι άγνωστα στους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, όλοι οι μαθητές
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούνται ψηφιακοί ιθαγενείς, επομένως η χρήση μέσων
είναι ένα φυσικό μέρος της καθημερινής τους ζωής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τους
εκπαιδευτικούς να υποθέσουν λανθασμένα ότι οι μαθητές τους δεν χρειάζονται περαιτέρω
εκπαίδευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ψηφιακό γραμματισμό. Για να
κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών και να μετρήσουμε τα επίπεδα των
μέσων και του ψηφιακού γραμματισμού, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει την κλασική
Ανάλυση Αναγκών Κατάρτισης (Training Needs Analysis / TNA). Αυτά τα εργαλεία βοηθούν
τους εκπαιδευτικούς να συγκρίνουν το status quo (πως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή)

Ποιοι είναι
οι βασικοί
οργανωτικοί
στόχοι/σκοποί;

Σχηματισμός
εταιρικών
και ατομικών
σχεδίων
κατάρτισης;

Ποιες είναι
οι τρέχουσες
ικανότητες των
εργαζομένων;
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Τι ικανότητες
πρέπει να έχει ο
οργανισμός στο
μέλλον;

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πως θα
γνωρίζουμε ότι
έχουμε καλύψει
με επιτυχία
τα κενά στην
εκπαίδευση;

Τι μαθήματα είναι
διαθέσιμα για να
καλύψουν τα κενά
στην εκπαίδευση;

Ποιες ικανότητες
και δεξιότητες
απαιτούνται για
την επίτευξη
επιχειρησιακών
στόχων;
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με την επιθυμητή κατάσταση (πως πρέπει να είναι τα πράγματα). Το ΤΝΑ που εκτελούν οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να επικεντρωθεί στο τρέχον επίπεδο γραμματισμού των μέσων.
Ωστόσο, για να μάθει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες κατάρτισης των μαθητών, ο εκπαιδευτικός
μπορεί να κάνει χρήση πολλών άλλων μεθόδων, ανάλογα με το επίπεδο της ατομικής προσοχής
τους:
•
•
•

δημοσιογράφοι αποφοιτούν από ένα πανεπιστήμιο και ολοκληρώνουν μια διετή πρακτική άσκηση
που ονομάζεται «Volontariat» σε μια αίθουσα σύνταξης ειδήσεων ή ένα πρακτορείο.
•

Τοπικές συντακτικές ομάδες (editorial boards) για εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς,
τηλεοπτικά κανάλια ή διαδικτυακά περιοδικά (εάν υπάρχουν)

1. Συνεδριάσεις στην τάξη, σχεδιασμένες όμως σύμφωνα με τις παραδοσιακές
συνεδριάσεις των ομάδων έρευνας εστίασης (focus group).

•

Τοπικές υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων

•

Φοιτητές δημοσιογραφίας (πανεπιστημιουπόλεις)

2. Ψηφιακά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, έρευνες, κουΐζ, ίσως ακόμη και ως μέρος
μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής μάθησης

•

λεύθεροι δημοσιογράφοι και επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων

•

Πολίτες ή Κοινοτικοί Δημοσιογράφοι (συνήθως οργανωμένοι σε μη κερδοσκοπικές
τοπικές ομάδες)

•

Τοπικοί πολιτικοί και το προσωπικό τους

3. Συνεντεύξεις (διαδικτυακά ή πρόσωπο με πρόσωπο κ.λπ.)

Μετά την συλλογή πληροφοριών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένα κενά
γνώσεων. Το έργο MeLDE καλύπτει τα πιο σημαντικά θέματα ψηφιακού γραμματισμού κα μπορεί
να συμβάλει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία.
Δεδομένου ότι τα μέσα και ο ψηφιακός γραμματισμός συνδέονται στενά με την πρακτική εργασία,
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αρχίσουν να εντοπίζουν πιθανούς εξωσχολικούς συνεργάτες για
να υποστηρίξουν την τάξη τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού των
μαθητών τους.

4.4.2 Πώς να αναγνωρίσετε και να προσδιορίσετε πιθανούς εξωσχολικούς συνεργάτες
Δημοσιογραφία & Δημόσιες Σχέσεις (PR)
Στη Γερμανία, το τοπίο των μέσων είναι πολύ διαφοροποιημένο. Η επαγγελματική βιομηχανία
μέσων τείνει να δημιουργεί πολλές τεράστιες εταιρείες, καλύπτοντας ταυτόχρονα διαφορετικά
πεδία στον τομέα των μέσων. Πολλές περιοχές, για παράδειγμα, δεν έχουν πλέον τη δική τους
ατομική συντακτική ομάδα (editorial board) για μια τοπική εφημερίδα. Από την άλλη πλευρά,
όλο και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, μπλόγκερ ή εθελοντές φιλοξενούν
τους δικούς τους ισότοπους, διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις (podcasts) ή κανάλια βίντεο.
Η δουλειά τους είναι διαφορετικής ποιότητας, φυσικά, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν μια
μοναδική άποψη για τη σύγχρονη δουλεία των μέσων και είναι συνήθως είναι διαθέσιμοι για να
παρέχουν συμβουλές και ομιλίες στα σχολεία.
Ο όρος «δημοσιογράφος» δεν είναι επίσημος επαγγελματικός τίτλος στη Γερμανία, οπότε ο
καθένας μπορεί να αποκαλείται «δημοσιογράφος». Ωστόσο, οι περισσότεροι επαγγελματίες
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Σχεδιασμός & Τεχνολογία Πληροφοριών (IT)
Στη Γερμανία, ο Ψηφιακός Σχεδιασμός και η Τεχνολογία Πληροφοριών μπορούν είτε να μελετηθούν
σε πανεπιστήμια είτε να διδαχθούν κατά τη διάρκεια μιας τριετούς μαθητείας. Οι Σχεδιαστές
Πολυμέσων για Οπτικοακουστικές Παραγωγές και οι Σχεδιαστές Πολυμέσων για Ψηφιακή
Παραγωγή και Εκτύπωση είναι πολύ κοινοί και συνήθως κάνουν τη μαθητεία τους σε τοπικούς
οργανισμούς μέσων.
Οι επαγγελματίες της πληροφορικής θα μπορούσαν να είναι ιδανικοί συνεργάτες για τα σχολεία
για την προώθηση διαδικτυακών ζητημάτων στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας
δεδομένων. Συνήθως, τα γερμανικά σχολεία δεν έχουν τους δικούς τους, αφοσιωμένους
συνεργάτες πληροφορικής, αλλά ο δήμος θα πρέπει να είναι σε θέση να τους παρέχει με τις
κατάλληλες επαφές.
Ως εκ τούτου, οι ακόλουθοι οργανισμοί και άτομα θα μπορούσαν να είναι καλοί συνεργάτες για
τα σχολεία, για να παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη στα θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας και
ψηφιακού γραμματισμού:
•

Τοπικές εταιρείες και πρακτορεία μέσων ενημέρωσης (παραγωγές τηλεόρασης, για
παράδειγμα) και οι μαθητευόμενοι τους

•

Τοπικές εταιρείες πληροφορικής ή το τμήμα πληροφορικής της πόλης

•

Τεχνικά πανεπιστήμια

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Γερμανία έχει πολλές ΜΚΟ που εργάζονται στους τομείς της
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πολιτικής συμμετοχής. Αυτοί οι οργανισμοί προωθούν συχνά την ψηφιακή ιθαγένεια. Μπορεί
να έχουν μια λίστα ομιλητών ή επαγγελματιών που να επικοινωνούν δωρεάν με τα σχολεία και
αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να αρχίσουν να
δημιουργούν συνεργασίες.

4.4.3 Πώς να εμπλέξετε εξωσχολικούς εταίρους στο σχολικό πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα
και πρόγραμμα σπουδών)
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα Γερμανικά σχολειά δεν διαθέτουν ειδικό προϋπολογισμό
για εξωτερική συμμετοχή στις τάξεις, επομένως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν οικονομικά
αποδοτικές ή ακόμη και δωρεάν λύσεις. Θα ήταν καλή ιδέα να απευθυνθούμε στην αστική ευθύνη
κάθε πολίτη. Εάν ένα τέτοια εξωτερικό άτομο εμπλακεί κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων
τάξεων, υποστηρίζει αυτόματα το μέλλον πολλών παιδιών ή νεαρών ενηλίκων ταυτόχρονα.
Επιπλέον, για εταιρείες που στέλνουν τα άτομα αυτά, αυτό μπορεί να τους προσφέρει μια μεγάλη
ευκαιρία για δημόσιες σχέσεις.

4.4. Γερμανία

ζωντανή και σχετική και για τις δύο πλευρές;
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να συνεχίσει το έργο με εξωτερικούς / εξωσχολικούς συνεργάτες.
Η χρήση εξωσχολικών συνεργατών δεν πρέπει να είναι μια εμπειρία της μιας φοράς, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να συμπληρώσει το περιεχόμενο και να προσπαθήσει να ενισχύσει τα τους επιτευχθέντες
μαθησιακούς στόχους, χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές μεθόδους όπως συμπληρωματικές
συζητήσεις, κουίζ και πρακτικές ασκήσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο εκπαιδευτικός να συλλέγει
σχόλια και να αξιολογεί την εμπειρία με τους μαθητές του μετά το γεγονός. Οι θετικές πτυχές θα
πρέπει να ενσωματωθούν σε μελλοντικά μαθήματα και νέα θέματα θα πρέπει να βασίζονται στις
προηγούμενες

Όταν ένας συνεργάτης είναι πρόθυμος να συμμετάσχει, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ποιος
μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενσωματωθούν οι γνώσεις τους στις κανονικές τάξεις.
Για παράδειγμα, ο συνεργάτης θα μπορούσε να συμμετάσχει στην τάξη και να κάνει μια μοναδική
ομιλία ως προσκεκλημένος ομιλητής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να είναι μέρος
μιας κανονικής τάξης, όπως Γερμανικών ή Πολιτικής. Ίσως να είναι απαραίτητο να τους δοθούν
εκ των προτέρων οδηγίες, ανάλογα με την παιδαγωγική κατάσταση των προηγούμενων τους
γνώσεων. Θα μπορούσαν να δώσουν μια ομιλία ή διάλεξη, θα μπορούσαν να είναι ανοιχτοί
για τυχόν ερωτήσεις ή να πραγματοποιήσουν ένα εργαστήριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως
να είναι καλή ιδέα η τάξη να επισκεφθεί τον συνεργάτη, αντί αυτός την τάξη. Οι μαθητές θα
μπορούσαν, για παράδειγμα, να παρακολουθήσουν κάποιους δημοσιογράφους για μια μέρα ή
να λάβουν μέρος σε μια πραγματική συνάντηση συντακτικής ομάδας ως μέρος μιας επίσκεψης
μελέτης. Στο τέλος, είναι σημαντικό να ληφθούν προς υπόψη οι μαθησιακοί στόχοι και στη
συνέχεια να αποφασιστεί ποια τοποθεσία και μέθοδος θα πρέπει να εφαρμοστεί.

4.4.4 Δημιουργία μιας βιώσιμης συνεργασίας και μαθησιακής εμπειρίας
Πώς να διασφαλίσετε ότι οι μαθητές σας θα αποκτήσουν μακροπρόθεσμο όφελος από τη
μαθησιακή τους εμπειρία με τον εξωσχολικό συνεργάτη; Πως να διατηρείτε τη συνεργασία
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5.1. Ιστοσελίδες / 5.2. Εκπαιδευτικά Βίντεο

5.1. Websiten

5. Άλλα καλά πρακτικά παραδείγματα

μάθησης σχετικά με τον γραμματισμό
των μέσων
5.1. Ιστοσελίδες ..........................................................................41
5.2. Εκπαιδευτικά βίντεο ........................................................41
5.3. Άλλα έργα .............................................................................43
5.4. Εφαρμογές για τον Ψηφιακό Γραμματισμό............45
Αυτό το τμήμα της Εργαλειοθήκης είναι αφιερωμένο στην συλλογή καλών
πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τους εκπαιδευτικούς
να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες κατά την υλοποίηση του
προγράμματος MeLDE.

•

Common Sense Education: είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην
οικοδόμηση ενός ψηφιακού κόσμου όπου τα παιδία μπορούν να ευδοκιμήσουν.
Εδώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθημάτων και πόρους για όλες τις
ηλικίες σχετικά με το θέμα της διαδικτυακής ασφάλειας (Πρόγραμμα Σπουδών Ψηφιακής
Ιθαγένειας), να σχεδιάσουν πόρους για την δραστική και αποτελεσματική υλοποίηση
μαθημάτων ψηφιακής ιθαγένειας στο σχολείο (Πρόγραμμα Σπουδών Ψηφιακής Ιθαγένειας:
Οδηγός Υλοποίησης) και ένα προσομοιωμένο περιβάλλον κοινωνικών μέσων, όπου οι
μαθητές μπορούν να προετοιμαστούν για πραγματικές διαδικτυακές εμπειρίες (Δοκιμή
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης).

•

InternetMatters είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στη στήριξη
των γονέων και των κηδεμόνων ώστε τα παιδία να είναι ασφαλή στον ψηφιακό κόσμο.
Στον ιστότοπο αυτό οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πληροφορίες και πόρους, όπως
καθοδήγηση για διάφορα διαδικτυακά ζητήματα, συμβουλές για κάθε ηλικία, πώς να
ρυθμίζουν γονικούς ελέγχους σε ψηφιακές συσκευές κ.λπ.

•

BadNews είναι ένα στοχαστικό διαδικτυακό σοβαρό παιχνίδι, το οποίο αναπτύχθηκε
από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το οποίο προκαλεί τους παίκτες να μάθουν για τις
«ψεύτικες ειδήσεις» μέσω δημιουργίας ψεύτικων ειδήσεων σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: για 8-11 ετών και για εφήβους και ενήλικες.

5.2. Εκπαιδευτικά Βίντεο
BBC Bitesize Digital Literacy https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxs2xsg/revision/1 ,
είναι ένα σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει 12 μαθήματα: Τι είναι ο ψηφιακός γραμματισμός;, Παγκόσμιες δεξιότητες
ψηφιακού γραμματισμού, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης –Προώθηση μια επιχείρησης,
Διαδικασία προώθησης, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Προώθηση του εαυτού σας,
Επιτυχημένα προφίλ, Τα μειονεκτήματα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Βλάβη της
φήμης; Έλλειψη απόρρητου, Ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, Δυνατότητα για εθισμό
και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ο Νόμος. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει παραδείγματα,
βίντεο και δοκιμές που επιτρέπουν στους μαθητές να ενοποιήσουν τις δεξιότητες τους στον
ψηφιακό γραμματισμό. Υπάρχουν βίντεο και δοκιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
εκπαιδευτικούς στην τάξη για την υποστήριξη της εκμάθησης των μαθητών.
Northstar Digital Literacy https://www.digitalliteracyassessment.org σας βοηθά να δοκιμάσετε
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τις ψηφιακές σας δεξιότητες. Οι αξιολογήσεις είναι πολύ εύχρηστες. Απλώς προχωρήστε προς
το κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε μια αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις χωρίζονται
σε τρείς κύριες κατηγορίες: Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής, Βασικές Δεξιότητες Λογισμικού
και Χρήση Τεχνολογίας στη Καθημερινή Ζωή. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε
επιπλέον πόρους που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ή να βελτιώσετε τις δεξιότητες
ψηφιακού γραμματισμού σας στη διεύθυνση https://www.digitalliteracyassessment.org/external-resources
Teach from Anywhere https://teachfromanywhere.google/intl/en/#for-teachers είναι μια
πλατφόρμα που υποστηρίζεται από την Google, την UNESCO και την ISTE, και στοχεύει στο
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να υποστηρίξουν τους μαθητές να μάθουν
μέσω συμβουλών και πρόσβασης σε μια σειρά ψηφιακών εργαλείων. Σε αυτόν το ιστότοπο
θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, σχολεία
και οικογένειες. Θα βρείτε μαθήματα για το πώς να διδάξετε εξ αποστάσεως, να προβάλετε
ζωντανά τα μαθήματα σας, να δημιουργήσετε την πρώτη σας εργασία στο Google Classroom, να δομήσετε το μάθημα σας με το Google Slides, να χρησιμοποιήσετε υποτίτλους, να
υποστηρίξετε συζητήσεις μαθητών ή να μοιραστείτε πόρους διδασκαλίας στο διαδίκτυο, και
πολλά άλλα.
ACUE - Online Teaching Toolkit http://acue.org/online-teaching-toolkit/#sec3 παρέχει πόρους
και προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως από εκπαιδευτικούς και δασκάλους.
Πλήρες με χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικά βίντεο βήμα προς βήμα (μερικά από αυτά σε
μορφή με δυνατότητα λήψης), ο ιστότοπος προσφέρει υποστήριξη με τη δημιουργία ενός βίντεο
καλωσορίσματος και την καταγραφή συντόμων διαλέξεων για να προσέλκυση των μαθητών
σας, γα διαχείριση της διαδικτυακής σας παρουσίας και για οργάνωση των μαθημάτων σας. Ο
ιστότοπος προσφέρει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης γα εκπαιδευτικούς.
Ο πιο κάτω ιστότοπος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για το πώς να
χρησιμοποιήσετε το Zoom με τους μαθητές σας και να δημιουργήσετε μια ασφαλή κοινότητα
τάξης: https://it.umn.edu/services-technologies/how-tos/zoom-teach-online-class-sessions
Αυτό είναι ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό βίντεο του έργου MeLDE, σχετικά με τον τρόπο χρήσης
των Google Jamboard, Padlet, Mindmeister και EdPuzzl στα μαθήματα σας: www.youtube.com/
watch?v=zuzzlF7ro1A
Ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό βίντεο του έργου MeLDE, σχετικά με τον τρόπο εγγραφής
οποιασδήποτε ανατροφοδότησης μέσω του Zoom και την ενσωμάτωση του σε ένα έγγραφο
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Microsoft Word: https://www.youtube.com/watch?v=WB9Rc-gzvOw. Περισσότερα εκπαιδευτικά
βίντεο βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και ενσωμάτωσης ηχητικών
ανατροφοδοτήσεων στο Google Doc μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις:
•

www.youtube.com/watch?v=JhE_Zc7X6BQ

•

www.youtube.com/watch?v=-P_4R8Uq6q4

(OSX)

•

www.youtube.com/watch?v=iGXzBpKxdgk

(Windows XP)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια χρήσιμη περιπτωσιολογική μελέτη, σχετικά με τον τρόπο
εγγραφής και χρήσης ηχητικών ανατροφοδοτήσεων στη διδασκαλία σας από το COFA Australian Learning & Teaching Council (Αυστραλέζικο Συμβούλιο Διδασκαλίας & Εκπαίδευσης):
www.youtube.com/watch?v=s0d-fzUmZ28
Ένα καλό βίντεο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση του ScreenCapture
για τη παροχή ανατροφοδότησης σε δοκίμια: https://www.youtube.com/watch?v=BldBDtdTIlM

5.3. Άλλα έργα
Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη διαδικτυακής κατάρτισης στη Γερμανία που απευθύνεται σε
νέους και είναι ειδικά επικεντρωμένη στην ψηφιακή ιθαγένεια, η CGE (Culture Goes Europe) από
την Ερφούρτη μαζί με τον Arbeitskreis Ostviertel και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχουν
πραγματοποιήσει ένα έργο (2017 – 2019) με την ονομασία DC4JOBS (Digital Competences for
New Jobs – young people with fewer opportunities fight unemployment / Ψηφιακές Δεξιότητες
για Νέα Εργοδότηση – νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, καταπολέμηση ανεργίας). Η κοινοπραξία
του έργου στόχευε στη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των νέων προκειμένου να
βελτιώσει τις πιθανότητες τους να βρουν εργασία σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας
(https://dc4jobs.eu/). Στην αναφορά που δημοσιεύτηκε στο τέλος του πρώτου Αποτελέσματος ,
οι συγγραφείς έγραψαν: (https://dc4jobs.eu/).
«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η ανάγκη όλοι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται
με τους νέους να είναι συνδεδεμένοι και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεξιότητες όπως είναι
η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η κριτική σκέψη πρέπει να αναπτύσσονται
παράλληλα με τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητες. Τα μαθησιακά περιβάλλοντα βρίσκονται
σε πειραματική φάση, ενώ ακόμη και τα παιδία της προσχολικής ηλικίας διδάσκονται πώς
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να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες.
Είναι σημαντικό για τους νέους να μάθουν
αυτές τις δεξιότητες, όχι μόνο ανεξάρτητα,
αλλά και ως μέρος μιας ολοένα και πιο
συνδεδεμένης συλλογικής. Αν και αυτό το
έργο αφορά την αξιολόγηση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των νέων, ο στόχος δεν είναι σε
καμιά περίπτωση να υποδηλώσουμε ότι η
ψηφιακή ικανότητα είναι το μόνο σύνολο
δεξιοτήτων που απαιτείται σήμερα. Παρόλο
που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας
ολόκληρος πίνακας δεξιοτήτων που παίζει
ρόλο κατά την διαδικασία αξιολόγησης της
απασχολησιμότητας ενός ατόμου, συχνά η
μεγαλύτερη έλλειψη βρίσκεται στον τομέα
των ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των
νέων που είχαν λιγότερες εκπαιδευτικές
ευκαιρίες.»
Η αναφορά βασίστηκε σε μια έρευνα που
σχεδιάστηκε για νέους μεταξύ 16 και 24 ετών.
Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το επίπεδο δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας το DigComp 2.1. Μετά
από μια εις βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών, η κοινοπραξία παρατήρησε ότι η
επικοινωνία και η συνεργασία ήταν ο ασθενέστερος τομέας ικανοτήτων: «Οι νέοι δεν φαίνεται
να έχουν τη γνώση και την ευαισθητοποίηση για να σημειώσουν υψηλότερη βαθμολογία καθώς
δεν διαθέτουν τη γνώση της τήρησης πρωτοκόλλου, και επίσης πολλοί από αυτούς δεν είναι
ικανοί να διαχειριστούν τη δική τους ψηφιακή ταυτότητα. Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου:
οι νέοι έδειξαν ότι δεν κατείχαν πολλές δεξιότητες στον τομέα του προγραμματισμού και πολύ
λίγοι από αυτούς διάβασαν τις συμφωνίες άδειας πνευματικών δικαιωμάτων πριν συμφωνήσουν
σε αυτές. Αν και αυτό μπορεί να μην είναι πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να
αντιμετωπιστεί εάν οι νέοι θέλουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ψηφιακές δεξιότητες
τους σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Οι νέοι εδώ επέδειξαν συνολικές δεξιότητες στο Επίπεδο
2. Ασφάλεια: Οι νέοι έδειξαν έλλειψη κατανόησης σχετικά με τη σημασία της ασφάλειας των
πληροφοριών μέσω προστασίας με ποιοτικό κωδικό πρόσβασης και κάποιοι κοινοποιούσαν
πληροφορίες πολύ ελεύθερα». Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα Moodle1. Οι
νέοι και όσοι εργάζονται με νέα άτομα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή
1 http://dc4jobs.eu/outputs/io4/
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να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στον τομέα των ψηφιακών ικανοτήτων2. Χάρη σε αυτά τα
εργαλεία τελικής αξιολόγησης οι χρήστες μπορούν να λάβουν διάφορα badges (δημιουργήθηκαν
επίσης για τις ανάγκες του έργου – Σύστημα Open Badges).

5.4. Εφαρμογές για τον Ψηφιακό Γραμματισμό
Εφαρμογή: Digital Citizenship Guidebook For Kids (Android)

Αυτή η εφαρμογή βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής ιθαγένειας στα παιδία
με έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Είναι φιλική προς τον χρήστη,
σχεδιασμένη για παιδία ηλικίας 9-12 ετών, που περιέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά
με την εκπαίδευση για τη βελτίωση της ικανότητας χρήσης του Διαδικτύου με ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα και βασικές λύσεις για την προστασία των παιδιών από
κινδύνους στον κυβερνοχώρο.
Εφαρμογή: MY Digizen - The Digital Citizen (Android)

Αυτή η εφαρμογή αναπτύχθηκε για να εκπαιδεύσει τους χρήστες σχετικά με το πώς να
παραμείνουν ασφαλείς κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο και να παρέχει πρόσβαση σε οποιονδήποτε ανεξάρτητα από την ηλικία
του.
Εφαρμογή: DRC – Digital Heroes (iOS)

Η εφαρμογή Digital - Responsible Citizenship (DRC) Heroes διδάσκει στους μαθητές
του δημοτικού σχολείου τις βασικές αρχές της ψηφιακής ιθαγένειας μέσω μιας σειράς
διλημμάτων που έχουν τη μορφή μίνι-παιχνιδιών. Η εφαρμογή διαθέτει πέντε θέματα
με πέντε αντίστοιχα μίνι-παιχνίδια. Αυτά συνδέονται με τους πέντε τομείς ψηφιακών
ικανοτήτων του πλαισίου DigComp: Ασφάλεια / Δημιουργικότητα / Επικοινωνία /
Πληροφόρηση / Επίλυση Προβλημάτων. Κάθε μίνι-παιχνίδι αποτελείται από μια ποικιλία
από διλήμματα για τη διδασκαλία ασφαλών διαδικτυακών πρακτικών που προάγουν
την κριτική σκέψη και καλλιεργούν υπεύθυνους, ηθικούς και παγκόσμιους πολίτες σε
έναν πολύ συνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο.

2 http://dc4jobs.eu/outputs/io5/
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Εφαρμογή: Learning Upgrade (iOS)

Οι μαθητές όλως των ηλικιών και ικανοτήτων μπορούν να βελτιώσουν με επιτυχία
και να μάθουν δεξιότητες Μαθηματικών, Αγγλικών, ανάγνωσης και ψηφιακού
γραμματισμού με την εφαρμογή Learning Upgrade. Η εφαρμογή Learning Upgrade περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 μαθήματα με σειρά. Το μάθημα Digital Literacy (Ψηφιακός Γραμματισμός), περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με
τη δημιουργία περιεχομένου, τα μηνύματα, τα δεδομένα, το απόρρητο, την
ασφάλεια και τη ψηφιακή ιθαγένεια. Το πρόγραμμα σπουδών Learning Upgrade
(Αναβάθμιση Εκμάθησης), περιλαμβάνει ελκυστικά τραγούδια, βίντεο, παιχνίδια
και ανταμοιβές που ενθαρρύνουν όλου τους μαθητές να αποκτήσουν άρτια
μάθηση. Κάθε μάθημα παρέχει προβλήματα πρακτικής που συνοδεύονται από
άμεση παρέμβαση κα αποκατάσταση με υποστήριξη πολυμέσων. Οι μαθητές
μπορούν να επαναλάβουν τα μαθήματα έως ότου κατακτήσουν τις έννοιες και
τις πρακτικές που παρουσιάζονται, κερδίζοντας ένα χρυσό πιστοποιητικό όταν
γίνουν ικανοί σε κάθε ένα από τα σημεία αναφοράς του προτύπου.

„No matter what the source,
information is only powerful if
students know what to do with it.
As students are inundated with
media messages, the challenge is
not to amass more information,
but to access, organize, and
evaluate useful information from
a variety of print and electronic
sources.”
Kathleen Tyner, 1998
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