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Περιεχόμενα 
παρουσίασης

• Εισαγωγή 

• Αναγκαιότητα 

• Μοντέλα για Ψηφιακές Δεξιότητες 

• Βασικοί Πυλώνες CARDET

• Ευκαιρίες – δράσεις – πρακτικές 

• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 
Κύπρο 

• Συμπεράσματα - Εισηγήσεις



Εισαγωγή



Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός

• Βασική προτεραιότητα της ΕΕ

• Προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή

• Συνεχής διαδικασία αλλαγής και εναρμόνισης 

• Αλλαγές στις υπάρχουσες δομές και διαδικασίες

• Χρήση τεχνολογίας και ψηφιακές δεξιότητες

• Δημιουργία περιβάλλοντος με λειτουργίες και 
υπηρεσίες για όλη την κοινωνία.

• Καινοτομία 

• Ασφάλεια 



Γιατί είναι 
αναγκαία; 

• 44% του πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να μην διαθέτει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
(Μοντέλο ψηφιακής πολιτότητας DIGCOMP)

• H Κύπρος στην 6η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη ετοιμότητας (Centre for European Policy 
Studies, 2019)

• Απαραίτητες οι ψηφιακές δεξιότητες για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα

• Προετοιμάζοντας τη γενιά του μέλλοντος

• Εκπαίδευση για όλους – πρόσβαση σε υπηρεσίες και μάθηση

• Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. COVID-19)

Πηγή:  ©CEPS (Beblavý, Baiocco, Kilhoffer, Akgüç & Jacquot, 2019) 

https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/11/Index-of-Readiness-for-Digital-Lifelong-Learning.pdf


Μοντέλα – Θεωρητικό πλαίσιο 



Επικοινωνία 

& 

Συνεργασία

Πληροφοριακός 

γραμματισμός -

ανάλυσης δεδομένων

Παραγωγή Ψηφιακού 

Περιεχομένου 

Επίλυση 

Προβλήματος 

Ασφάλεια

DigComp 

Framework

Πλαίσιο DigComp



Πλαίσιο DigCompEdu



Πλαίσιο DigCompOrg

• Υποδομή

• Συνεργασία και Δικτύωση

• Περιεχόμενο και Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών 

• Πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης

• Πρακτικές αξιολόγησης

• Επαγγελματική εξέλιξη

• Ηγεσία και κυβερνητικές πρακτικές
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Σχέδιο
Δράσης για 

την Ψηφιακή 
Εκπαίδευση 
(2021-2027)

Προώθηση της 
ανάπτυξης ενός 
οικοσυστήματος 

ψηφιακής 
εκπαίδευσης 

υψηλών επιδόσεων

Ενίσχυση των 
ψηφιακών 

δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων για τον 

ψηφιακό 
μετασχηματισμό



Βασικοί πυλώνες των δράσεων του CARDET



CARDET Θεματικές προτεραιότητες 2030



Πρόσβαση 
σε υλικό και 
υπηρεσίες 

Βελτίωση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης 

Ανάπτυξη 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων



Ευκαιρίες – Δράσεις 



Προς μια ψηφιακή αλλαγή – βασικές δράσεις  

Επαγγελματική 
Μάθηση 

Εκπαιδευτικών

Συνεργασία με 
σχολεία 

Κοινωνικές 
δράσεις

Εκπαιδευτικό 
υλικό 

Έρευνα -
Αξιολόγηση



Επαγγελματική Μάθηση 
Εκπαιδευτικών 

• Τεχνητή Νοημοσύνη

• Επαυξημένη Πραγματικότητα

• Εικονική Πραγματικότητα

• Εξ αποστάσεως Μάθηση και διδασκαλία 

• Εκπαίδευση STEM – STEAM

• Υπολογιστική Σκέψη

• Επικοινωνία και συνεργασία στο διαδίκτυο

• Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

• Ψυχική Ανθεκτικότητα 



Συνεργασία με σχολεία 



Κοινωνικές
δράσεις



Εκπαιδευτικό 
Υλικό 

• Αξιοποιήσιμο υλικό για εκπαιδευτικούς- μαθητές

• Καινοτομία

• Χρήσιμα εργαλεία 

• Εύκολη πρόσβαση

• Σχέδια μαθήματος

• Καλές πρακτικές και παραδείγματα 

• Προσαρμογή στα ΑΠ



Έρευνα

• Ετήσια έκθεση αναφοράς για 
την εκπαίδευση στην Κύπρο

• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
συνέδρια 

• Δημοσιεύσεις



Η Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο 



Ταυτότητα της έρευνας 

Βρασίδας, Χ., Κοσμάς Π., Νησιφόρου, Ε., & Μιχαήλ, Δ. (2020). Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα κυπριακά σχολεία. Λευκωσία: 
CARDET Press 

2020 2021





Πρακτικές που αξιοποιήθηκαν 

Βρασίδας, Χ., Κοσμάς Π., Νησιφόρου, Ε., & Μιχαήλ, Δ. (2020). Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα κυπριακά σχολεία. Λευκωσία: 
CARDET Press 



Δημιουργία 
δραστηριοτήτων για 
συνεργασία 
μαθητών 
διαδικτυακά.

Παροχή 
εξατομικευμένης 
ενισχυτικής 
διδασκαλίας και 
βοήθειας σε 
μαθητές

Δημιουργία χώρου 
ασύγχρονης 
επικοινωνίας σε 
απογευματινό 
χρόνο μέσω 
chat/συζητήσεων

Χρήση της 
τεχνολογίας για 
επικοινωνία με 
γονείς/κηδεμόνες

Πρακτικές/ Μεθόδοι της εξΑΕ που συνεχίζουν να αξιοποιούνται 



Click to edit Master title style

Δράσεις για αποτελεσματική εφαρμογή της ΕξΑΕ
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10.6%

10.6%
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11.48%Σύνδεση επιμορφωτικών δράσεων με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Επιμόρφωση γονέων/κηδεμόνων

Δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών

Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών στην εκπαίδευση

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

Θεσμοθέτηση τρόπων αξιολόγησης των μαθητών

Αναθεώρηση Αναλυτικών Προγραμμάτων και διδακτέας ύλης.

Υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικών προσεγγίσεων

Χάραξη κοινής πολιτικής

Ετοιμασία στρατηγικού πλάνου

Υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακών εργαλείων μάθησης

Επιμόρφωση μαθητών για αποτελεσματική συμμετοχή

Δημιουργία τράπεζας υλικού, εφαρμογών και εργαλείων

Υποχρεωτική παρουσία των μαθητών

Αξιολόγηση αναγκών για τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή στο σπίτι

Πολύ σημαντικό Μερικώς σημαντικό Καθόλου σημαντικό/Δεν χρειάζεται

Βρασίδας, Χ., Κοσμάς Π., Νησιφόρου, Ε., & Μιχαήλ, Δ. (2020). Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα κυπριακά σχολεία. Λευκωσία: 
CARDET Press 



Κυριότερα ευρήματα 

Περιεχόμενο 
διαδικτυακού 

μαθήματος
Αξιολόγηση 

Συνεργασία 
εκπαιδευτικών 

Τεχνικά 
θέματα 

Επιμόρφωση

Βρασίδας, Χ., Κοσμάς Π., Νησιφόρου, Ε., & Μιχαήλ, Δ. (2020). Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα κυπριακά σχολεία. Λευκωσία: 
CARDET Press 



Συμπεράσματα – Εισηγήσεις 



Συμπεράσματα - Εισηγήσεις 
Σχεδιασμός για έναν Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην εκπαίδευση 

Συστημική προσέγγιση 

• Συλλογικός στρατηγικός 
σχεδιασμός

• Ομάδα συντονισμού 
δράσεων 

• Συνεχής έρευνα και 
αξιολόγηση 

Επιμόρφωση 

• Στοχευμένη υποχρεωτική 
επιμόρφωση στις ψηφιακές 
δεξιότητες 

• Πλάνο προετοιμασίας που 
να περιλαμβάνει όλους

Διδασκαλία και μάθηση

• Αναλυτικό Πρόγραμμα

• Συνεργασία και 
διαμοιρασμός 

• Σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις

• Σχολείο για όλους  

ΕΡΕΥΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
Δρ. Παναγιώτης Κοσμάς

Panagiotis.kosmas@cardet.org  


