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Άξονες της παρουσίασης

• Βασικές παραδοχές
• Βασικές ψηφιακές δεξιότητες (Κύπρος – ΕΕ)
• Προτεραιότητες ΕΕ και ΥΠΠΑΝ
• Βασικές αρχές Ψηφιακής Εκπαίδευσης
• Δράσεις ΥΠΠΑΝ προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Βασικές παραδοχές
• Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα
παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους/ες τους
μαθητές/τριες.
• Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης
καθορίζεται από δύο πυλώνες: (α) την ανάπτυξη και
χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και (β) την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
(skills and competences) της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
• Το ΥΠΠΑΝ στοχεύει στην πρόσβαση και
αποτελεσματική αξιοποίηση των Ψηφιακών
Τεχνολογιών από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

• Η στρατηγική του ΥΠΠΑΝ εντάσσεται στη Ψηφιακή
Στρατηγική της Κύπρου και στην Εθνική Στρατηγική για
ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά και τους νέους.

• Η πολιτική για την ψηφιακή εκπαίδευση είναι
ευέλικτη και σε διαρκή αλλαγή και
εκσυγχρονισμό, με τη συνεισφορά όλων των
εμπλεκομένων.

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ευρώπη και στην Κύπρο

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80580
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Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες στην Ευρώπη και στην Κύπρο

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80580
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Προτεραιότητες Σχεδίου Δράσης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021 – 2027)
1. Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος
ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων
•

Υποδομές και εξοπλισμός

•

Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων

•

Εκπαιδευτικοί με πείρα και ψηφιακές ικανότητες

•

Υψηλής ποιότητας μαθησιακό περιεχόμενο, εύχρηστα εργαλεία και
ασφαλείς πλατφόρμες

2. Ενίσχυση ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό
•

Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες από μικρή ηλικία

•

Ενίσχυση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Βασικές αρχές Ψηφιακής Εκπαίδευσης (1)
Ο σχεδιασμός καθώς και οι δράσεις του ΥΠΠΑΝ για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχές:

• Ο μετασχηματισμός της εκπαίδευσης για την ψηφιακή εποχή είναι
ένα εγχείρημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.
• Η υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση
και κατάρτιση πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο όλων των
φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην
ψηφιακή εκπαίδευση λαμβάνοντας ρόλους δημιουργίας
εκπαιδευτικού περιεχομένου, σχεδιασμού, εφαρμογής και
αξιολόγησης δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης άλλων συναδέλφων,
διαμοιρασμού καλών πρακτικών.
• Το κάθε παιδί – ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, χώρα προέλευσης,
οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικό υπόβαθρο και πνευματικές
δυνατότητες – έχει δικαίωμα στη μάθηση. Η ψηφιακή εκπαίδευση θα
πρέπει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ισότητας
και της χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής. Οι κατάλληλες επενδύσεις
στη συνδεσιμότητα, τον εξοπλισμό, την οργανωτική ικανότητα και τις
δεξιότητες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε
ψηφιακή εκπαίδευση.

Βασικές αρχές Ψηφιακής Εκπαίδευσης (2)
Ο σχεδιασμός καθώς και οι δράσεις του ΥΠΠΑΝ για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχές:

• Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους
στη διδασκαλία και μάθηση αποτελούν αντικείμενο μάθησης,
αλλά και το μέσο και το εργαλείο για τη μάθηση.
• Η μάθηση προσεγγίζεται μέσα από μία συνεχή αναστοχαστική
διαδικασία αυτοβελτίωσης, όπου τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί,
αλλά και τα σχολεία ως οργανισμοί μάθησης, εντοπίζουν τις
ανάγκες μάθησής τους, ορίζουν στόχους και περιγράφουν
στρατηγική επίτευξής τους, καταρτούν σχέδιο δράσης και το
υλοποιούν, συλλέγουν τεκμήρια της μάθησής τους και
αναστοχάζονται.
• Η ψηφιακή ικανότητα θα πρέπει να αποτελεί βασική δεξιότητα
για όλους (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες) και η
ανάπτυξη της θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της
ψηφιακής εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν,
να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται σε έναν κόσμο, ο οποίος
κυριαρχείται, όλο και περισσότερο, από τις ψηφιακές
τεχνολογίες.

Βασικές αρχές Ψηφιακής Εκπαίδευσης (3)
Ο σχεδιασμός καθώς και οι δράσεις του ΥΠΠΑΝ για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχές:

• Η ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να σέβεται και να προστατεύει
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες
δεοντολογίας. Εξίσου, σημαντική κρίνεται η προώθηση της
κατανόησης της ασφαλούς και υπεύθυνης διαδικτυακής
συμπεριφοράς.
• Η δημιουργία ή εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ψηφιακού
εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι απαραίτητη για την
ενίσχυση της συνάφειας και της ποιότητας της ευρωπαϊκής
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για
την ενίσχυση της χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής σε αυτήν.
• Η ψηφιακή εκπαίδευση, θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη
την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής
ευεξίας και ενδυνάμωσης των παιδιών και των νέων,
υποστηρίζοντας συνήθειες που θα προάγουν ένα υγιεινό, θετικό
και ενεργό τρόπο ζωής.

Θεωρητικό πλαίσιο
DigCompOrg

DigCompEdu

DigComp

https://ec.europa.eu/jrc/en/DigCompOrg

https://ec.europa.eu/jrc/en/DigCompEdu

https://ec.europa.eu/jrc/en/DigComp

Ευρωπαϊκά πλαίσια Ψηφιακής Ικανότητας

Προτεραιότητες του ΥΠΠΑΝ
για τη ψηφιακή εκπαίδευση
Το ΥΠΠΑΝ θέτει τις δράσεις του κάτω από την
ομπρέλα για την ανάπτυξη ψηφιακών
ικανοτήτων και την αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία
και μάθηση, μέσα από το τρίπτυχο

• του Ψηφιακά Ικανού Σχολείου, στο
οποίο δραστηριοποιούνται
• Ψηφιακά Ικανοί Εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι ενισχύουν την ανάπτυξη
• των Ψηφιακά Ικανών Μαθητών,
αξιοποιώντας ευκαιρίες, δράσεις, προγράμματα,
εργαλεία και εκπαιδευτικό περιεχόμενο που
τους προσφέρονται στην Κύπρο, στην Ευρώπη
και διεθνώς.

Ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη
μαθησιακή διαδικασία - ΥΠΠΑΝ
Σκοπός: οι μαθητές και οι μαθήτριες
• να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις,
• να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και
• να διαμορφώσουν τις απαραίτητες στάσεις
για τη δημιουργική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών
για την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Η υλοποίηση των προτεραιοτήτων του ΥΠΠΑΝ για
την ψηφιακή εκπαίδευση αφορά στους εξής άξονες:

Ψηφιακά ικανό σχολείο
Ενίσχυση υλικοτεχνική υποδομής των
σχολείων:
• ενίσχυση και αύξηση της προσβασιμότητας στον
ψηφιακό εξοπλισμό
• αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο
• τεχνική υποστήριξη σχολείων
Σχεδιασμός σε συνεργασία με το ΥφΕΚΨΠ

Η υλοποίηση των προτεραιοτήτων του ΥΠΠΑΝ για
την ψηφιακή εκπαίδευση αφορά στους εξής άξονες:

Ψηφιακά ικανοί εκπαιδευτικοί
Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών:
• ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
• παιδαγωγικές προσεγγίσεις ενσωμάτωσης των
ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή
διαδικασία
Π.χ.:
• Προγράμματα επιμόρφωσης και δράσεις, σε σχολικές μονάδες, στη χρήση
και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση
(π.χ. Καινοτόμα σχολεία, Ασφάλεια στο διαδίκτυο, κ.ά.)
• Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής
Ικανότητας με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση και ενσωμάτωση των
ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

Η υλοποίηση των προτεραιοτήτων του ΥΠΠΑΝ για
την ψηφιακή εκπαίδευση αφορά στους εξής άξονες:

Ψηφιακά ικανοί μαθητές/μαθήτριες
Αναβάθμιση περιεχομένου παρεχόμενης
εκπαίδευσης ώστε οι μαθητές/ήτριες να αποκτούν
βασικές & προηγμένες ψηφιακές ικανότητες:
• ψηφιακός γραμματισμός
• εκπαίδευση στην πληροφορική
• εκπαίδευση στη χρήση διαθέσιμης υποστηρικτικής
τεχνολογίας
• καλή γνώση και κατανόηση των τεχνολογιών που βασίζονται
σε δεδομένα όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη
• προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που παράγουν
περισσότερους ειδικούς στον ψηφιακό τομέα και
διασφαλίζουν επίσης ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες νεαρής
ηλικίας εκπροσωπούνται ισότιμα.

Το ΥΠΠΑΝ υλοποιεί
δράσεις με στόχο τον
ψηφιακό μετασχηματισμό
της εκπαίδευσης:
• Ψηφιακές Τεχνολογίες στα Αναλυτικά
Προγράμματα (οριζόντια και σε μαθήματα)
• Ηλεκτρονικά αποθετήρια – Πηγές –
Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

• Προγράμματα – Δράσεις προς Σχολικές
Μονάδες, Εκπαιδευτικούς,
Μαθητές/Μαθήτριες
• Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης
• Κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών
• Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών ώστε να
έχουμε καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα (δεξιότητες και ικανότητες
μαθητών και εκπαιδευτικών).

Ενδεικτικά: αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση

Προγράμματα και Ευρωπαϊκά Έργα που προσφέρονται από το Π.Ι.
Ψηφιακά ικανό
σχολείο

Ψηφιακά ικανός
εκπαιδευτικός

Ψηφιακά ικανός
μαθητής

Καινοτόμα σχολεία και
Εκπαιδευτικοί πυρήνες

Καινοτόμα σχολεία και
Εκπαιδευτικοί πυρήνες

Μικροί εκπαιδευτές για το
Διαδίκτυο

SHERPA

Π.Ε.Ε.Α.Ψ.Ι.

Μαθητικό Διαδικτυακό
Ραδιόφωνο

Ασφαλές σχολείο για το
διαδίκτυο

Ασφαλές σχολείο για το
διαδίκτυο

Παραγωγή ντοκιμαντέρ
από μαθητές

eSafety Label

ATS STEM

Διαγωνισμός παραγωγής
βίντεο από μαθητές
ATS STEM

SELFIE

SELFIE for Teachers

DigCompOrg

DigCompEdu

DigComp

Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (Office365, Moodle), αποθετήρια με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (photodentro,
ats2020 resources), έρευνα, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εργαλεία, προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης,
υποστήριξη στη
σχολική μονάδα,
μοντέλα
μάθησης,του
εργαλεία
αυτοαξιολόγησης
και διαμορφωτικής
αξιολόγησης
Περισσότερες
πληροφορίες
στην ιστοσελίδα
Τομέα Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας:
https://tet.pi.ac.cy/
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Ασφαλής χρήση του διαδικτύου
– προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα
• Ασφάλεια στο διαδίκτυο –
συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα
• Εθνική Στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα
παιδιά στην Κύπρο
• Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου CYberSafety

• Κανόνες ορθής διαδικτυακής
συμπεριφοράς
• Οδηγοί και χρήσιμες συμβουλές για
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου – προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Χρήσιμες Συμβουλές (ΠΙ / CYberSafety)

Νομοθεσία και
κανονισμοί
• Ήδη, έχει θεσμοθετηθεί η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση σε περιόδους
κρίσεων.
• Θα προωθηθεί η πλήρης αξιοποίηση
της ψηφιακής εκπαίδευσης για την
βελτίωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, μέσω των αναγκαίων
ρυθμίσεων και με πλήρη σεβασμό στην
προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστώ πολύ!

