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Αποποίηση ευθυνών:
Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκτίθενται στην παρούσα έκθεση είναι αυτές του
συντάκτη(ων) και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε κανένα πρόσωπο που
ενεργεί εξ ονόματός τους μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σ’ αυτήν.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Εισαγωγή
Αυτό το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες παρήχθη ως ένα από τα πνευματικά
δικαιώματα του έργου DigiTrain – Ενίσχυση εγκάρσιων και ψηφιακών δεξιοτήτων για την
προώθηση καινοτόμων στρατηγικών κατάρτισης σε εκπαίδευση ενηλίκων, του προγράμματος
Erasmus plus στρατηγικής σύμπραξης, που υλοποιήθηκε από το 2017-2019.
Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών για
να τους επιτρέψει να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και σχετική κατάρτιση σε ψηφιακές
δεξιότητες, βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού εκπαιδευτών ενηλίκων,
διαμορφώνοντας πλαίσια ψηφιακής επάρκειας για ενηλίκους και εκπαιδευτές ενηλίκων και να
χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων ψηφιακής κατάρτισης,
πόρων εκμάθησης και εργαλείων.
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Η Κοινοπραξία αποτελείται από 6 οργανισμούς από 5 χώρες:
Futuretrend (Η.Β) παρέχει κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής, σχεδιασμό,

χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και επικεντρώνεται στην παροχή
βοήθειας στους πελάτες να προωθήσουν τις δεξιότητές τους είτε για επιχειρηματική είτε για
προσωπική επιτυχία. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δημοφιλή μαθήματα όπως Photoshop,
WordPress, Δοκιμές Λογισμικού, Ανάλυση Επιχειρήσεων, Χρηματιστήριο και Εκπαίδευση στις
Μετοχές & Επενδύσεις.

Futuro Digitale Association (Ιταλία) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Εξυπηρετεί τις
ανάγκες της τοπικής κοινότητας, όπως η ανεργία ή / και βασικές δεξιότητες, που απευθύνονται
σε μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως μετανάστες και μέλη μειονοτικών
ομάδων. Προωθεί την ενδυνάμωση μέσω της ανάπτυξης που συνδέεται με την ηλεκτρονική
μάθηση, την πρακτική εξάσκηση και τα εξατομικευμένα πρότυπα εργασίας. Είναι επίσης μια
υπηρεσία εργασίας που επικυρώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και βοηθά τις ομάδεςστόχους να γράψουν και να ενισχύσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και να
προσανατολίσουν την καριέρα τους μέσω εργαλείων μη τυπικής μάθησης.

Eurosuccess Consulting (Κύπρος) είναι ένας οργανισμός Συμβουλευτικής & Κατάρτισης στον
τομέα της διαχείρισης έργων, υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Ο
οργανισμός παρέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες των
διαφόρων ομάδων στόχων και οργανισμών όσον αφορά τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.

Action Synergy S.A. (Ελλάδα) είναι ένας οργανισμός εφαρμογών εκπαίδευσης, κατάρτισης

και γνώσης που συμμετέχει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, μεθόδων κατάρτισης
και ανάπτυξης μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της
εκπαίδευσης ενηλίκων και στην απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων για τους νέους και τους
ενήλικες. Βασικοί τομείς εμπειρογνωμοσύνης περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη μεθοδολογιών
μάθησης, μαθήματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών και μαθημάτων που χρησιμοποιούν
καινοτόμες μεθοδολογίες.

GO EUROPE (Ισπανία) Διαπολιτισμικός σύνδεσμος που στοχεύει στην προώθηση ενός

διεθνούς πνεύματος ευθυγραμμιζόμενου με τους κοινούς ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς στόχους
μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανταλλαγής γνώσεων και της ευαισθητοποίησης της
Ευρώπης μέσω της ενεργού συμμετοχής των νέων, των οργανώσεων και των εταιρειών σε
σχέδια που αφορούν την κινητικότητα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

Global Learning & Skills Partnership (GLaSP) (Η.Β) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
κατάρτισης και έρευνας που προωθεί την κατάρτιση και την ανάπτυξη σε ενήλικες και νέους,
ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή κοινωνικά αποκλεισμένοι. Ο
οργανισμός παρέχει εκπαίδευση και εργαστήρια σε δεξιότητες απασχόλησης, δεξιότητες
αναζήτησης εργασίας, προσωπική χρηματοδότηση, λειτουργικές δεξιότητες ζωής, ψηφιακές
δεξιότητες & ΤΠΕ, παγκόσμια διάσταση, διαπολιτισμική εκμάθηση και επικοινωνία,
ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και επιχειρηματικότητα.
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Ενότητα 2:
Πλαίσιο Ικανότητας
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Πλαίσιο και πεδίο εφαρμογής του Πλαισίου Ικανότητας
Μια ψηφιακή κοινωνία χρειάζεται ψηφιακά ικανούς πολίτες, πράγμα που σημαίνει ότι οι
πολίτες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες με σιγουριά και
ασφαλή τρόπο για διάφορους σκοπούς όπως εργασία, εύρεση εργασίας, μάθηση, online
αγορές, απόκτηση πληροφοριών και συμμετοχή σε ευρύτερες κοινωνικές δραστηριότητες όπως
εκμάθηση και κοινωνικοποίηση. Η επιτακτική ανάγκη για τους ενήλικες να αναπτύξουν
ψηφιακές ικανότητες απορρέει από μια σειρά εξελίξεων, τάσεων και προκλήσεων στη χρήση
των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείου για
συναλλαγές στις αγορές αγαθών, τη διάδοση και τη χρήση των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας
και ανταλλαγής πληροφοριών, την αυξανόμενη χρήση τραπεζικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
πληρωμών και ψηφιακού περιεχομένου, την έρευνα και την πρόσβαση σε δημόσιες
πληροφορίες και υπηρεσίες , την ηλεκτρονική μάθηση και την αυξανόμενη διαθεσιμότητα των
MOOCs (μαζικά ανοιχτά ηλεκτρονικά μαθήματα) και του εμπορίου καταναλωτών προς
καταναλωτές (C2C) χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης. Οι ενήλικες τώρα και
στο μέλλον θα χρειαστούν ψηφιακές ικανότητες για την καθημερινή ζωή καθώς διαπερνούν
όλες τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και πολιτειακής ζωής και
είναι απαραίτητο να συμμετέχουν πλήρως στην καθημερινή ζωή.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους
απευθύνεται είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη και η μείωση της
φτώχειας. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές αλλάζει γρήγορα μέσα από την ψηφιοποίηση της
κοινωνίας και την ταχεία άνοδο και την αυξανόμενη χρήση των κοινωνικών μέσων. Επομένως,
είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν οι πολίτες ψηφιακές ικανότητες ώστε να μπορούν να
συμμετέχουν πλήρως και να επωφελούνται από τις ψηφιακές ευκαιρίες - αλλά και να
μετριάζουν τους πιθανούς κινδύνους. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πιο πρόσφατες προτάσεις της υποβλήθηκαν
στην ανακοίνωση με τίτλο «Ένα νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες για την Ευρώπη:
Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της απασχολησιμότητας και της
ανταγωνιστικότητας».
Το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για ενήλικες που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία DigiTrain
είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων
βοηθώντας τους φορείς χάραξης πολιτικής, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους εκπαιδευτές
ενηλίκων να αναπτύξουν κατάλληλα μαθήματα που θα επιτρέψουν στους ενήλικες να
αναπτύξουν τις απαιτούμενες ψηφιακές ικανότητες. Αποτυπώνει τις βασικές ψηφιακές
ικανότητες που χρειάζονται οι ενήλικες για να πλοηγηθούν σε έναν όλο και περισσότερο
ψηφιοποιημένο κόσμο.
Το πλαίσιο βασίζεται και προσαρμόζει τα υφιστάμενα πλαίσια ψηφιακών προγραμμάτων και
προγραμμάτων σπουδών για τους ενήλικες και δανείζεται σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό
πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (1), , γνωστό ως Digicomp και το Πλαίσιο
Ικανοτήτων UNESCO ΤΠΕ για εκπαιδευτές (2) ως εργαλεία για τη βελτίωση των ψηφιακών
ικανοτήτων των πολιτών.
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(1) Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Υποθέσεων για τους Πολίτες, γνωστό και ως DigiComp,
προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών. Η DigiComp
δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2013 και έχει γίνει αναφορά για πολλές πρωτοβουλίες στον
τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών
μελών.
(2) Πλαίσιο Ικανοτήτων ΤΠΕ της UNESCO για τους Εκπαιδευτές, UNESCO, 2011
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Η Δομή του Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για ενήλικες βασίζεται, προσαρμόζει και επεκτείνει το
DigiComp για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες των ενηλίκων, ειδικά εκείνων που εργάζονται σε
μη τυπική εκπαίδευση που χρειάζεται να αναπτύξουν ψηφιακές ικανότητες. Το πλαίσιο
προσδιορίζει τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με κάθε ικανότητα,
από την άποψη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των αξιών και των στάσεων που απαιτούνται
από τους ψηφιακά ικανούς ενήλικες.
Το Πλαίσιο αποτελείται από Περιοχές Ικανότητας, οι οποίες είναι ευρείες κατηγορίες
ικανοτήτων που αναμένεται να αναπτύξουν οι ενήλικες. Κάθε τομέας αρμοδιότητας
συνοδεύεται από Δήλωση Ικανοτήτων που αποτελεί περιγραφή των ικανοτήτων που πρέπει να
αναπτύξουν οι ενήλικες, ακολουθούμενες από τα Μαθησιακά Αποτελέσματα που έχουν
διατυπωθεί και εκφραστεί από την άποψη των Γνώσεων, των Δεξιοτήτων, των Στάσεων και των
Αξιών για να αποδειχθεί η επίτευξή τους.

Πώς να χρησιμοποιηθεί το Πλαίσιο Ικανότητας
Το πλαίσιο ικανοτήτων προορίζεται για χρήση από ιδρύματα, εκπαιδευτικούς φορείς και
εκπαιδευτές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη μαθημάτων και
προγραμμάτων κατάρτισης για ενήλικες, διαπιστευμένα και μη διαπιστευμένα τόσο σε επίσημο
όσο και σε μη τυπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι ενήλικες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν
για να εντοπίσουν τα κενά των ψηφιακών ικανοτήτων τους, έτσι ώστε να μπορούν να
αναζητήσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης για να καλύψουν τα διαπιστωμένα κενά.
Το πλαίσιο ικανοτήτων δεν σχεδιάζεται ως ένα μάθημα και οι περιοχές ικανότητας δεν
προορίζονται να είναι μαθήματα ή μονάδες μαθήματος και μπορούν να συνδυαστούν με
οποιοδήποτε τρόπο προσαρμοσμένο στις ομάδες στόχους για τις οποίες αναπτύσσεται το
μάθημα. Το βασικό ζήτημα εδώ είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης που διευκολύνουν την
ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων. Κατά το σχεδιασμό ενός μαθήματος που βασίζεται
στο πλαίσιο ικανοτήτων, οι δηλώσεις ικανότητας δεν προορίζονται να αξιολογηθούν, καθώς δεν
αποτελούν μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά περιγραφές των ικανοτήτων. Τα μαθησιακά
αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και αξίες) πρέπει να αξιολογούνται για να
διαπιστωθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι σχετικές ικανότητες.

Δομή και Περιεχόμενο
Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες για τη δομή και το περιεχόμενο κάθε ικανότητας και
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Κάθε αρμοδιότητα θα περιλαμβάνει:
• Περιοχή ικανότητας
• Στοιχείο ικανότητας (Competence Element)
• Δήλωση ικανότητας (Competence Statement)
• Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (Γνώσεις / Δεξιότητες / Στάσεις
• ‘Ωρες καθοδηγούμενης μάθησης
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Σύνοψη Ικανότητας
Ικανότητα 1: Πληροφορίες και γνώση δεδομένων
Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα επισημάνουν, θα εντοπίσουν, θα λάβουν, θα
ανακτήσουν, θα αποθηκεύσουν, θα οργανώσουν και θα αναλύσουν ψηφιακές πληροφορίες,
αξιολογώντας τον σκοπό και τη συνάφεια τους.
Ικανότητα 2: Επικοινωνία και συνεργασία
Σε αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν την επικοινωνία σε ψηφιακά
περιβάλλοντα, θα μοιράζονται πόρους μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων, θα επικοινωνούν με
άλλους και θα συνεργάζονται χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, θα αλληλεπιδρούν και θα
συμμετέχουν σε κοινότητες και δίκτυα, και θα έχουν διαπολιτισμική συνείδηση.
Ικανότητα 3: Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν και θα επεξεργαστούν νέο ψηφιακό
περιεχόμενο, θα ενσωματώσουν και θα ξαναχτίσουν προηγούμενες γνώσεις και περιεχόμενο,
θα κάνουν καλλιτεχνικές παραγωγές, περιεχόμενο πολυμέσων και προγραμματισμό
ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα ξέρουν πώς να εφαρμόζουν δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και άδειες.
Ικανότητα 4: Ασφάλεια
Σε αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν την προστασία των προσωπικών
πληροφοριών και δεδομένων, την προστασία της ψηφιακής ταυτότητας, την ασφάλεια, την
ασφαλή και υπεύθυνη χρήση.
Ικανότητα 5: Επίλυση προβλήματος
Σε αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα προσδιορίσουν τις ανάγκες στη χρήση ψηφιακών
πόρων, θα λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα καταλληλότερα ψηφιακά εργαλεία
ανάλογα με το σκοπό ή την ανάγκη, θα επιλύσουν εννοιολογικά προβλήματα μέσω ψηφιακών
μέσων ή ψηφιακών εργαλείων, θα χρησιμοποιήσουν δημιουργικά την τεχνολογία, θα
επιλύσουν τεχνικά προβλήματα, θα αναβαθμίσουν την ικανότητα τους και αυτήν των άλλων.
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Ενότητα 3:
Ικανότητες και Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας 1:
Πληροφορίες και γνώση δεδομένων
Γενική Περιγραφή
Να επισημαίνει, να εντοπίζει, να λαμβάνει, να ανακτά, να αποθηκεύει, να οργανώνει και να
αναλύει ψηφιακές πληροφορίες, αξιολογώντας τον σκοπό και τη συνάφεια του.
Ικανότητες:
1.1 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού
περιεχομένου
1.2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

1

Πληροφορίες και Γνώση Δεδομένων

Στοιχείο Ικανότητας
(Competence Element)

1.1

Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

Δήλωση Ικανότητας
(Competence
Statement)

Διάρθρωση αναγκών πληροφόρησης, αναζήτηση δεδομένων,
πληροφοριών και περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα,
πρόσβαση και πλοήγηση μεταξύ τους και δημιουργία και
ενημέρωση προσωπικών στρατηγικών αναζήτησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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1.1.1

Να αναγνωρίσετε την ύπαρξη διαφορετικών μηχανών
αναζήτησης και που ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές
σας ανάγκες για την εύρεση δεδομένων, πληροφοριών και
περιεχομένου σε διαφορετικές συσκευές.

1.1.2

Να προσδιορίσετε απλές στρατηγικές σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης κατηγοριοποιούν τις
πληροφορίες.

1.1.3

Να επιλέξετε και χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες τεχνικές
αναζήτησης για να εντοπίσετε τις σχετικές πληροφορίες.

1.1.4

Να εφαρμόσετε και προσαρμόσετε απλές στρατηγικές
προσωπικής αναζήτησης βάσει συγκεκριμένων αναγκών
για να περιορίσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

1.1.5

Λήψη και αποθήκευση διαφόρων τύπων πληροφοριών από
το διαδίκτυο.

1.1.6

Να δείξετε μια προδραστική στάση απέναντι στην εύρεση
πληροφοριών.

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

1

Πληροφορίες και Γνώση Δεδομένων

Στοιχείο Ικανότητας

1.2

Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού
περιεχομένου

Δήλωση Ικανότητας

Ανάλυση, σύγκριση και κριτική αξιολόγηση της αξιοπιστίας και
εγκυρότητας των πηγών δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού
περιεχομένου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

1.2.1

Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάλυσης πληροφοριών που
λαμβάνονται για αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Δεξιότητες

1.2.2

Να συγκρίνετε και εφαρμόσετε πληροφορίες από
διαφορετικές πηγές που προκύπτουν από την έρευνα στο
διαδίκτυο.

1.2.3

Να αξιολογήστε τη χρησιμότητα, την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών, των δεδομένων και του
ψηφιακού περιεχομένου που βρέθηκαν μέσω των
αποτελεσμάτων της έρευνας στο διαδίκτυο.

1.2.4

Να διαχωρίσετε την αξιοπιστία των πληροφοριών, των
δεδομένων και του περιεχομένου από τα αποτελέσματα
της έρευνας στο διαδίκτυο.

1.2.5

Να χρησιμοποιήσετε κριτική και λογική σκέψη, για να
συγκρίνετε, αναλύσετε και αξιολογήσετε σωστά τις
διάφορες πηγές στο διαδίκτυο

Στάσεις
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Περιοχή Ικανότητας

1

Πληροφορίες και Γνώση Δεδομένων

Στοιχείο Ικανότητας

1.3

Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού
περιεχομένου

Δήλωση Ικανότητας

Οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, πληροφοριών
και περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να οργανωθούν και
να επεξεργαστούν σε ένα δομημένο περιβάλλον

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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1.3.1

Να προσδιορίστε διαφορετικές επιλογές αποθηκευτικών
μέσων και να επιλέξετε το καταλληλότερο για τον σκοπό
και την ανάγκη.

1.3.2

Να αναγνωρίζετε τον τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας
αρχείων σε ένα απλό δομημένο περιβάλλον.

1.3.3

Να χρησιμοποιήσετε διάφορες μεθόδους αποθήκευσης και
διαχείρισης ψηφιακών πόρων και πληροφοριών.

1.3.4

Να επιδείξτε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την
αποκατάσταση αρχείων και φακέλων.

1.3.5

Να έχετε επίγνωση των διαφορετικών συνεπειών της
διαχείρισης του περιεχομένου και των πληροφοριών
ιδιωτικά ή δημόσια.

1.3.6

Να έχετε επίγνωση της σημασίας των αντιγράφων
ασφαλείας.

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας 2
Επικοινωνία και συνεργασία
Γενική Περιγραφή
Να επικοινωνείτε σε ψηφιακά περιβάλλοντα, να μοιράζεστε πόρους μέσω ηλεκτρονικών
εργαλείων, να επικοινωνείτε με άλλους και να συνεργάζεστε χρησιμοποιώντας ψηφιακά
εργαλεία, να αλληλεπιδράτε και συμμετέχετε σε κοινότητες και δίκτυα, διαπολιτισμική
συνείδηση.
Ικανότητες:
2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.2 Κοινή χρήση πληροφοριών και περιεχομένου
2.3 Συμμετοχή στην αγωγή του πολίτη μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.5 Νetiquette
2.6 Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

2

Επικοινωνία και Συνεργασία

Στοιχείο Ικανότητας

2.1

Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Δήλωση Ικανότητας

Να αλληλεπιδράσουν μια ποικιλία ψηφιακών συσκευών και
εφαρμογών, να κατανοήσουν τον τρόπο κατανομής, προβολής και
διαχείρισης της ψηφιακής επικοινωνίας, να κατανοήσουν τους
κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας μέσω ψηφιακών μέσων, να
αναφερθούν σε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, να
προσαρμόσουν τρόπους επικοινωνίας και στρατηγικές στο
συγκεκριμένο κοινό

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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2.1.1

Να περιγράψτε τη λειτουργικότητα πολλών λογισμικών
επικοινωνίας και / ή εφαρμογών για αλληλεπίδραση με
άλλους

2.1.2

Να προσδιορίστε και επιλέξετε κατάλληλα μέσα
επικοινωνίας για δεδομένο περιεχόμενο και παραλήπτες

2.1.3

Να επιδείξετε τα συνηθισμένα προγράμματα συνομιλίας
μέσω ενός smartphone ή μιας κινητής συσκευής

2.1.4

Να δημιουργήσετε, αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε και
απαντήσετε κατάλληλα στην επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ενός smartphone, μιας
κινητής συσκευής ή υπολογιστή

2.1.5

Σιγουριά για τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας

2.1.6

Προθυμία να ανακαλύψετε νέες τεχνολογίες στην
επικοινωνία

2.1.7

Έχοντας επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με την
ηλεκτρονική επικοινωνία

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

2

Επικοινωνία και Συνεργασία

Στοιχείο Ικανότητας

2.2

Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Δήλωση Ικανότητας

Να μοιράζονται με άλλους τη θέση και το περιεχόμενο των
πληροφοριών που βρέθηκαν, να είναι πρόθυμοι και ικανοί να
μοιράζονται γνώση, περιεχόμενο και πόρους, να γνωρίζουν την
πρακτική των παραπομπών και να ενσωματώνουν νέες
πληροφορίες σε ένα υπάρχον σώμα γνώσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

2.2.1

Να προσδιορίσετε και περιγράψετε την κατάλληλη
ψηφιακή τεχνολογία για την ανταλλαγή δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

2.2.2

Να διαχωρίσετε ποιο περιεχόμενο, γνώσεις ή πόρους
μπορούν να μοιραστούν δημόσια

2.2.3

Να δείξετε συμμετοχή σε ιστότοπους κοινωνικού δικτύου
για να μοιραστείτε τη γνώση, το περιεχόμενο και τις
πληροφορίες

2.2.4

Να χρησιμοποιήσετε συστήματα με βάση το cloud για
αποθήκευση και κοινή χρήση ψηφιακών δεδομένων και
περιεχομένου

2.2.5

Να δείξετε την κοινή χρήση αρχείων και περιεχομένου
διαφορετικών μέσων σε ψηφιακά μηνύματα (π.χ. εικόνες,
βίντεο, αρχεία ήχου)

2.2.6

Είστε σίγουροι ότι εφαρμόζετε τις απαιτήσεις πνευματικών
δικαιωμάτων όταν μοιράζεστε πληροφορίες και
περιεχόμενο
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Περιοχή Ικανότητας

2

Επικοινωνία και Συνεργασία

Στοιχείο Ικανότητας

2.3

Συμμετοχή στην αγωγή του πολίτη μέσω ψηφιακών
τεχνολογιών

Δήλωση Ικανότητας

Να συμμετάσχουν στην κοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής
δέσμευσης, να αναζητήσουν ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη και
ενδυνάμωση στη χρήση τεχνολογιών και ψηφιακού περιβάλλοντος,
να συνειδητοποιήσουν το δυναμικό των τεχνολογιών για τη
συμμετοχή των πολιτών

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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2.3.1

Να προσδιορίσετε και αναγνωρίσετε τις κατάλληλες
ψηφιακές υπηρεσίες για να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας
και να συμμετέχετε στην κοινωνία

2.3.2

Να μπορείτε να περιγράψετε και να συγκρίνετε μια σειρά
από κανάλια κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και πώς να τα
χρησιμοποιήσετε για να συμμετέχετε στην κοινωνία

2.3.3

Να μπορείτε να εντοπίσετε σχετικά blogs, βίντεο, ομάδες ή
γεγονότα των κοινωνικών μέσων που αντιστοιχούν σε
ενδιαφέροντα ή ανάγκες

2.3.4

Να μπορείτε να επιλέξετε και να συμμετέχετε σε
ηλεκτρονική συμμετοχή από μια επιλογή καναλιών
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με ένα κοινό που επιθυμεί

2.3.5

Να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά των online
υπηρεσιών για την αυτο-ενδυνάμωση

2.3.6

Να γνωρίζετε και εκτιμάτε τους πιθανούς κινδύνους στην
online επικοινωνία και τις online υπηρεσίες

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

2

Επικοινωνία και Συνεργασία

Στοιχείο Ικανότητας

2.4

Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Δήλωση Ικανότητας

Να χρησιμοποιούν τεχνολογίες και μέσα για την ομαδική εργασία,
συνεργατικές διαδικασίες και συν-κατασκευή και συν-δημιουργία
πόρων, γνώσεων και περιεχομένου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

2.4.1

Να προσδιορίσετε το σκοπό χρήσης συνεργατικών
τεχνολογιών και κοινωνικών δικτύων για τη δημιουργία
περιεχομένου και να καταγράψετε τα οφέλη και τους
περιορισμούς τους.

2.4.2

Να προσδιορίσετε και επιλέξετε τους καταλληλότερους
συνεργατικούς πόρους και τις υπηρεσίες μέσω διαδικτύου
για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό

2.4.3

Να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες συνεργασίας ενός
πακέτου λογισμικού ή / και υπηρεσίας μέσω διαδικτύου

2.4.4

Να επιλέξετε και προχωρήσετε από μια επιλογή από
κανάλια κοινωνικών μέσων με ένα κοινό που επιθυμεί να
δημιουργήσει μαζί σας πόρους και ανατροφοδότηση

2.4.5

Πρόθυμοι να μοιραστείτε και να συνεργαστείτε με άλλους
μέσω ψηφιακής τεχνολογίας

2.4.6

Να έχετε επίγνωση των πιθανών κινδύνων στη συνεργασία
μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
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Περιοχή Ικανότητας

2

Επικοινωνία και συνεργασία

Στοιχείο Ικανότητας

2.5

Netiquette

Δήλωση Ικανότητας

Να έχουν γνώση και τεχνογνωσία των κανόνων συμπεριφοράς στις
διαδικτυακές / εικονικές αλληλεπιδράσεις, να γνωρίζουν τις πτυχές
της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, να είναι σε θέση να
προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους από τους πιθανούς
κινδύνους σε απευθείας σύνδεση (π.χ. ηλεκτρονικός εκφοβισμός)

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

2.5.1

Να περιγράψετε και δώσετε παραδείγματα κανόνων
συμπεριφοράς και τεχνογνωσίας όταν χρησιμοποιείτε
ψηφιακή τεχνολογία και αλληλεπιδράτε σε ψηφιακό
περιβάλλον

2.5.2

Να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε και να εξετάσετε την
πολιτισμική πολυμορφία και τις συνέπειες της επικοινωνίας
και της ανταλλαγής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας

2.5.3

Να διαχωρίσετε την ακατάλληλη γλώσσα στα δίκτυα
κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους νόμους κατά
του Ηλεκτρονικού Εκφοβισμού και τις συνέπειες της
συμπεριφοράς σας

Δεξιότητες

2.5.4

Να δείξετε πώς να υπερασπίζεστε / προστατεύετε τον
εαυτό σας από τις online απειλές κατά τη χρήση της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της κοινωνικής δικτύωσης

Στάσεις

2.5.5

Να προσαρμόσετε με αυτοπεποίθηση την στρατηγική
επικοινωνίας κατάλληλα όπως απαιτείται

2.5.6

Να έχετε μια ασφαλή και λογική στάση στην
αλληλεπίδραση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον
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Περιοχή Ικανότητας

2

Επικοινωνία και Συνεργασία

Στοιχείο Ικανότητας

2.6

Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

Δήλωση Ικανότητας

Να δημιουργήσουν, να προσαρμόσουν και να διαχειριστούν μία ή
περισσότερες ψηφιακές ταυτότητες, να είναι σε θέση να
προστατεύουν την ηλεκτρονική φήμη κάποιου ατόμου, να
ασχοληθούν με τα δεδομένα που παράγονται μέσω διαφόρων
λογαριασμών και εφαρμογών

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Ικανότητες

Στάσεις

2.6.1

Να καθορίσετε ποια στοιχεία πηγαίνουν στη δημιουργία
μιας «Ψηφιακής Ταυτότητας»

2.6.2

Να κατηγοριοποιήσετε και περιγράψετε τις θετικές και
αρνητικές πτυχές μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας και τις
επιπτώσεις

2.6.3

Να δημιουργήσετε, τροποποιήσετε και διαχειριστείτε μία ή
περισσότερες ψηφιακές ταυτότητες σύμφωνα με το
πλαίσιο και το σκοπό

2.6.4

Να αποδείξετε την προστασία μιας ηλεκτρονικής φήμης και
να προσδιορίσετε το δικό σας ψηφιακό αποτύπωμα

2.6.5

Να αναγνωρίσετε τα οφέλη και τους κινδύνους που
σχετίζονται με την ταυτότητα στο διαδίκτυο
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Περιοχή Ικανότητας 3
Δημιουργία περιεχομένου
Γενική Περιγραφή
Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε νέο ψηφιακό περιεχόμενο, ενσωματώστε και
ανακατασκευάστε τις προηγούμενες γνώσεις και περιεχόμενο, κάντε καλλιτεχνικές παραγωγές,
περιεχόμενο πολυμέσων και προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, μάθετε πώς να
εφαρμόζετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειες.
Ικανότητες:
3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
3.2 Ολοκλήρωση και εκπόνηση ψηφιακού περιεχομένου
3.3 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες
3.4 Λογική σκέψη

Σ ε λ ί δ α | 30

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

3

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Στοιχείο Ικανότητας

3.1

Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου

Δήλωση Ικανότητας

Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου για
επικοινωνία με άλλους και υποστήριξη καθημερινής ρουτίνας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

3.1.1

Να περιγράψετε διαφορετικές μορφές και μέσα στα οποία
μπορούν να παραχθούν τα περιεχόμενα

3.1.2

Να προσδιορίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα / εφαρμογή
για τον τύπο περιεχομένου που πρέπει να δημιουργηθεί

3.1.3

Να χρησιμοποιήσετε βασικά πακέτα και εργαλεία για να
δημιουργήσετε περιεχόμενο σε διαφορετικές μορφές.

3.1.4

Να χρησιμοποιήσετε ένα ευρύ φάσμα μέσων / λογισμικού
για να εκφραστείτε δημιουργικά και να υποστηρίξετε
καθημερινές εργασίες (π.χ. κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο
κ.λπ.)

3.1.5

Να τροποποιήσετε και επεξεργαστείτε περιεχόμενο για να
βελτιώσετε το τελικό προϊόν.

3.1.6

Να λάβετε υπόψη ότι δεν είναι όλα τα ψηφιακά
περιεχόμενα αληθινά (ψεύτικα)

3.1.7

Προθυμία να εξερευνήσετε νέες μορφές και μορφές.
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Περιοχή Ικανότητας

3

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Στοιχείο Ικανότητας

3.2

Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού
περιεχομένου

Στοιχείο Ικανότητας

Συμβολή μέσω της τροποποίησης, της διύλισης, της βελτίωσης και
της αξιοποίησης του περιεχομένου για τη δημιουργία και τη
διανομή νέων και σχετικών περιεχομένων / γνώσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

3.2.1

Προσδιορισμός μεθόδων και χώρων συν-επεξεργασίας.

Δεξιότητες

3.2.2

Να δημιουργήσετε συνεισφορές σε δωρεάν και
προσβάσιμο ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

3.2.3

Να συνδυάσετε διάφορα υπάρχοντα περιεχόμενα / πόρους
από διαφορετικές πηγές για να δημιουργήσετε νέο
περιεχόμενο.

3.2.4

Να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες επεξεργασίας για να
τροποποιήσετε το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στο
σύστημα που βασίζεται σε cloud ή τοπικά.

3.2.5

Να δείξετε την αλληλεπίδραση σε κοινό χώρο επικοινωνίας
/ κανάλι / σε απευθείας σύνδεση συζήτηση για να
μοιραστείτε τις γνώσεις και τις συνεισφορές.

3.2.6

Αξιολογήστε τις συνεισφορές άλλων εκπαιδευομένων.

Στάσεις
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Περιοχή Ικανότητας

3

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Στοιχείο Ικανότητας

3.3

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες

Δήλωση Ικανότητας

Κοινή χρήση και εκμετάλλευση περιεχομένου / γνώσης: σεβασμός
της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

3.3.1

Να προσδιορίσετε τη ρύθμιση των αδειών χρήσης και των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τη χρήση και τη
δημοσίευση των πληροφοριών (επίσης στα κοινωνικά
μέσα).

3.3.2

Να καθορίσετε τους τρόπους χορήγησης άδειας για την
πνευματική ιδιοκτησία.

Δεξιότητες

3.3.3

Να εφαρμόσετε τις σωστές άδειες για τη δημιουργία και
την κοινή χρήση περιεχομένου

Στάσεις

3.3.4

Να πράξετε και αναλάβετε την ευθύνη για τις δικές σας
δράσεις και επιλογές.

3.3.5

Αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
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Περιοχή Ικανότητας

3

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Στοιχείο Ικανότητας

3.4

Λογική σκέψη

Δήλωση Ικανότητας

Κατανόηση των λειτουργιών του λογικού βασικού
προγραμματισμού (λογική σκέψη).

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

3.4.1

Να προσδιορίσετε τη λογική δομή των απλών ενεργειών /
ακολουθιών.

Δεξιότητες

3.4.2

Να εφαρμόσετε αλλαγές στις βασικές ρυθμίσεις των ήδη
αναπτυγμένων προγραμμάτων.

3.4.3

Να επιδείξετε την ικανότητα κωδικοποίησης και
προγραμματισμού ψηφιακών συσκευών.

3.4.4

Να αναγνωρίσετε / Εκτιμήσετε την ορθολογική σκέψη και
σχεδιασμό

Στάσεις
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Περιοχή Ικανότητας 4
Ασφάλεια
Γενική Περιγραφή
Προστασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων, προστασία της ψηφιακής ταυτότητας,
ασφάλεια, ασφαλής και υπεύθυνη χρήση.
Ικανότητες:
4.1 Προστασία συσκευών
4.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας
4.3 Προστασία της υγείας και της ευημερίας
4.4 Προστασία του περιβάλλοντος
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Περιοχή Ικανότητας

4

Ασφάλεια

Στοιχείο Ικανότητας

4.1

Προστασία συσκευών

Δήλωση Ικανότητας

Προστασία συσκευών και ψηφιακού περιεχομένου και κατανόηση
κινδύνων και απειλών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να γνωρίζετε τα
μέτρα ασφαλείας και ασφάλειας και να λαμβάνετε δεόντως υπόψη
την αξιοπιστία και την ιδιωτικότητα

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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4.1.1

Να προσδιορίσετε και διαφοροποιήσετε τους κινδύνους και
τις απειλές σε ψηφιακά περιβάλλοντα

4.1.2

Να προσδιορίσετε τους απλούς τρόπους προστασίας των
συσκευών και του ψηφιακού περιεχομένου, λαμβάνοντας
υπόψη την αξιοπιστία και την ιδιωτικότητα

4.1.3

Να επιλέξετε και εγκαταστήσετε μέτρα ασφάλειας και
προστασίας σε όλες τις ψηφιακές συσκευές

4.1.4

Να εφαρμόσετε τις κατάλληλες προφυλάξεις για να
διατηρήσετε την ασφάλεια των δεδομένων σε ψηφιακά
περιβάλλοντα (κωδικοί κ.λπ.)

4.1.5

Ρεαλιστική θετική στάση έναντι των οφελών και των
κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των διαδικτυακών
τεχνολογιών

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Ενήλικες
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

4

Ασφάλεια

Στοιχείο Ικανότητας

4.2

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας

Δήλωση Ικανότητας

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου σε
ψηφιακά περιβάλλοντα. Να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν
και να μοιράζονται προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες ενώ
μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους από
ζημιές. Να κατανοήσουν ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν
μια "Πολιτική απορρήτου" για να ενημερώσουν τον τρόπο χρήσης
των προσωπικών δεδομένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

4.2.1

Να διαχωρίσετε μεταξύ προστασίας και ασφάλειας
δεδομένων.

4.2.2

Να επιλέξετε απλούς τρόπους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε
ψηφιακά περιβάλλοντα

4.2.3

Να αναγνωρίσετε τους όρους χρήσης και τις συνθήκες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου να είστε σε
θέση να ενεργήσετε με σύνεση.

4.2.4

Να προσδιορίσετε το κατάλληλο ψηφιακό περιεχόμενο για
κοινή χρήση σε περιβάλλοντα σε απευθείας σύνδεση

4.2.5

Να επιλέξετε κατάλληλους τρόπους προστασίας των δικών
σας και άλλων προσωπικών δεδομένων κατά την κοινή
χρήση ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. εικόνας) στα
κοινωνικά μέσα.

4.2.6

Να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις απορρήτου κατά
την κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου

4.2.7

Να είστε ικανοί να διαχειριστείτε την ταυτότητά σας και το
ψηφιακό αποτύπωμα και να τροποποιήσετε τις
πληροφορίες.

4.2.8

Να νιώθετε ασφαλείς και σίγουροι για την αλληλεπίδραση
στο διαδίκτυο είτε για επικοινωνία είτε για υπηρεσίες σε
απευθείας σύνδεση
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Περιοχή Ικανότητας

4

Ασφάλεια

Στοιχείο Ικανότητας

4.3

Προστασία της υγείας και της ευημερίας

Δήλωση Ικανότητας

Να είναι σε θέση να αποφεύγουν τους κινδύνους για την υγεία και
τις απειλές για σωματική και ψυχική ευεξία κατά τη χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών. Να είναι σε θέση να προστατεύουν τον
εαυτό τους και τους άλλους από πιθανούς κινδύνους σε ψηφιακά
περιβάλλοντα (π.χ. ηλεκτρονικός εκφοβισμός). Να γνωρίζουν τις
ψηφιακές τεχνολογίες για την κοινωνική ευημερία και την
κοινωνική ένταξη

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

4.3.1

Να επιλέξετε και διαφοροποιήσετε τους απλούς τρόπους
για να αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις
απειλές για σωματική και ψυχολογική ευημερία κατά τη
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

4.3.2

Να αναγνωρίσετε τις συνέπειες για την υγεία και την
ασφάλεια από την παρατεταμένη χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας.

4.3.3

Να προσδιορίσετε τις μορφές και τα χαρακτηριστικά του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού.

Δεξιότητες

4.3.4

Να εφαρμόσετε προληπτικές ενέργειες για να αποφύγετε
την υγεία και τις απειλές για σωματική και ψυχολογική
ευημερία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Στάσεις

4.3.5

Να είστε σίγουροι ότι αποφεύγετε τους πιθανούς
κινδύνους και απειλές για σωματική και ψυχολογική
ευημερία, ενώ χρησιμοποιείτε ψηφιακές τεχνολογίες

4.3.6

Να αναγνωρίσετε την αξία της δικής σας συμπεριφοράς
που οδηγεί σε αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις διαταραχή εθισμού στο Διαδίκτυο – ηλεκτρονικός
εκφοβισμός και κοινωνικός αποκλεισμός
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Περιοχή Ικανότητας

4

Ασφάλεια

Στοιχείο Ικανότητας

4.4

Προστασία του Περιβάλλοντος

Δήλωση Ικανότητας

Να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών
τεχνολογιών και τη χρήση τους

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

4.4.1

Να αναγνωρίσετε τις απλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών συσκευών.

4.4.2

Να προσδιορίσετε κατάλληλες λύσεις για να αποφύγετε την
παραγωγή "eWaste" κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

Δεξιότητες

4.4.3

Να επιδείξετε τη χρήση του ψηφιακού εξοπλισμού
αποτελεσματικά όσον αφορά το κόστος και το χρόνο

Στάσεις

4.4.4

Να έχετε επίγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
σχετίζονται με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
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Περιοχή Ικανότητας 5
Επίλυση Προβλήματος
Γενική Περιγραφή
Προσδιορισμός των αναγκών στη χρήση ψηφιακών πόρων, λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων
για τα καταλληλότερα ψηφιακά εργαλεία ανάλογα με το σκοπό ή την ανάγκη, επίλυση
εννοιολογικών προβλημάτων μέσω ψηφιακών μέσων ή ψηφιακών εργαλείων, δημιουργική
χρήση της τεχνολογίας, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, αναβάθμιση των ικανοτήτων μου και
των άλλων .
Ικανότητες:
5.1 Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
5.2 Αναγνώριση αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
5.4 Αναγνώριση κενών ψηφιακής επάρκειας
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Περιοχή Ικανότητας

5

Επίλυση Προβλήματος

Στοιχείο Ικανότητας

5.1

Επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Δήλωση Ικανότητας

Να εντοπίζουν τεχνικά προβλήματα κατά τη λειτουργία συσκευών
και τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων και την εύρεση απλών
λύσεων (αντιμετώπιση προβλημάτων)

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

5.1.1

Αναγνώριση απλών τεχνικών προβλημάτων κατά τη
λειτουργία συσκευών και τη χρήση ψηφιακών
περιβαλλόντων.

5.1.2

Αναγνωρίστε πού να αναζητήσετε πηγές πληροφοριών για
την επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος.

Δεξιότητες

5.1.3

Χρησιμοποιήστε τους διαθέσιμους πόρους για να
απαντήσετε γρήγορα και κατάλληλα σε κοινά προβλήματα
συσκευών.

Στάσεις

5.1.4

Προθυμία να υιοθετήσετε μια ενεργή προσέγγιση στην
επίλυση προβλημάτων.

5.1.5

Ανθεκτικότητα στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα
πληροφορικής που μπορεί να προκύψουν
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Περιοχή Ικανότητας

5

Επίλυση Προβλήματος

Στοιχείο Ικανότητας

5.2

Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων

Δήλωση Ικανότητας

Αξιολόγηση των αναγκών και προσδιορισμός, αξιολόγηση, επιλογή
και χρήση ψηφιακών εργαλείων και πιθανών τεχνολογικών
απαντήσεων και επίλυσης αυτών. Προσαρμογή και εξατομίκευση
του ψηφιακού περιβάλλοντος σε προσωπικές ανάγκες (π.χ.
προσβασιμότητα)

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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5.2.1

Αναγνωρίστε τις διαθέσιμες απλές ψηφιακές τεχνολογίες
και κατανοήστε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς
τους.

5.2.2

Προσδιορίστε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της
τεχνολογίας και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν για να
υποστηρίξετε τους δικούς σας στόχους.

5.2.3

Επιδείξτε τρόπους ρουτίνας για να προσαρμόσετε και να
εξατομικεύσετε τα ψηφιακά περιβάλλοντα στις
προσωπικές ανάγκες.

5.2.4

Λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις για την επιλογή
ψηφιακών εργαλείων για την επίτευξη διαφόρων αναγκών.

5.2.5

Ανοικτότητα στην ανακάλυψη νέων ψηφιακών εργαλείων
για την επίλυση προσωπικών και άλλων μαθησιακών
αναγκών
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Περιοχή Ικανότητας

5

Επίλυση Προβλήματος

Στοιχείο Ικανότητας

5.3

Χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργικά

Δήλωση Ικανότητας

Να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για τη
δημιουργία γνώσεων και την καινοτομία διαδικασιών και
προϊόντων. Να ασχοληθούν μεμονωμένα και συλλογικά στη
γνωστική επεξεργασία για να κατανοήσουν και να επιλύσουν
εννοιολογικά προβλήματα και καταστάσεις προβλημάτων σε
ψηφιακά περιβάλλοντα

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

5.3.1

Προσδιορίστε και επιλέξτε απλά ψηφιακά εργαλεία και
τεχνολογίες για να βρείτε τις σχετικές γνώσεις για την
επίλυση των θεωρητικών προβλημάτων.

Δεξιότητες

5.3.2

Παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση πόρων κατά την
αναζήτηση λύσεων.

5.3.3

Επιδείξτε τη δέσμευση μεμονωμένα και συλλογικά για την
επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

5.3.4

Ανοικτότητα για την αναθεώρηση των ίδιων αξιών και
χαρακτηριστικών ανάλογα με την κατάσταση.

Στάσεις
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Περιοχή Ικανότητας

5

Επίλυση Προβλήματος

Στοιχείο Ικανότητας

5.4

Προσδιορισμός κενών ψηφιακών ικανοτήτων

Δήλωση Ικανότητας

Να κατανοήσουν πού πρέπει να βελτιωθεί ή να ενημερωθούν για
τη ψηφιακή ικανότητά τους. Να είναι σε θέση να υποστηρίξουν
άλλους με την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων τους. Να
αναζητήσουν ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη και να είναι ενήμεροι
με την ψηφιακή εξέλιξη

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

5.4.1

Να αναγνωρίζω πού πρέπει να βελτιωθώ ή να ενημερώσω
τις δικές μου ψηφιακές ικανότητες

5.4.2

Να προσδιορίστε πού να αναζητήσετε ευκαιρίες για αυτοανάπτυξη και να ενημερωθείτε για την ψηφιακή εξέλιξη

Δεξιότητες

5.4.3

Ανακαλύψτε ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη και
ενημερωθείτε για την ψηφιακή εξέλιξη

Στάσεις

5.4.4

Προθυμία να αναζητήσετε ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη και
να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα σχετικά με την
ψηφιακή εξέλιξη
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Ενότητα 4:
Αρμοδιότητες και Μαθησιακά Αποτελέσματα
Υποστήριξη και πόροι
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
Ορολογία των Στοιχείων Ικανότητας
Τα βασικά στοιχεία της ικανότητας που θα συζητηθούν στη δομή των Μαθησιακών
Αποτελεσμάτων του Πλαισίου DigiTrain είναι αυτά των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των
στάσεων
Γνώσεις
«Γνώσεις» σημαίνει το αποτέλεσμα της αφομοίωσης των πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι
γνώσεις είναι το σώμα γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο
εργασίας ή σπουδών. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, οι
γνώσεις περιγράφονται ως θεωρητικές ή / και πραγματολογικές. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
Συμβούλιο, 2008α)
Δεξιότητες
Ως «δεξιότητες» νοείται η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και η χρήση της τεχνογνωσίας για
την ολοκλήρωση των καθηκόντων και την επίλυση προβλημάτων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (που
περιλαμβάνουν τη χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) ή πρακτικές (που
περιλαμβάνουν τη χειρωνακτική δεξιοτεχνία και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και
εργαλείων). (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2008α)
Στην παρούσα έκθεση, οι πρακτικές δεξιότητες αναφέρονται ως «καθοριστικές δεξιότητες»,
πράγμα που σημαίνει ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τα μέσα και τα μέσα
είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη ή την εφαρμογή προηγμένων (γνωστικών)
δεξιοτήτων που βασίζονται στη χρήση αυτών των εργαλείων ή μέσων. Ο όρος «προηγμένες
δεξιότητες» χρησιμοποιείται στην έκθεση ως αναφορά στην εφαρμογή των καθοριστικών
ψηφιακών δεξιοτήτων για συγκεκριμένα καθήκοντα ή στρατηγικές.
Στάσεις
Οι «στάσεις» θεωρούνται ως τα κίνητρα της απόδοσης, η βάση για συνεχή ικανοποιητική
απόδοση. Περιλαμβάνουν ηθική, αξίες και προτεραιότητες. Μπορούν επίσης να
περιλαμβάνουν την ευθύνη και την αυτονομία.
Ικανότητα
Υπάρχουν δύο ελαφρώς διαφορετικοί ορισμοί της «ικανότητας» στις πρόσφατες ευρωπαϊκές
συστάσεις πολιτικής. Στη Σύσταση Βασικών Ικανοτήτων ο όρος «ικανότητα» ορίζεται ως ένας
συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατάλληλων για το πλαίσιο (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2006). Στη σύσταση για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων, η «ικανότητα» θεωρείται ως το πλέον προηγμένο στοιχείο των περιγραφικών
πλαισίων και ορίζεται ως αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και
προσωπικών, κοινωνικών και / ή μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε εργασιακές ή σπουδές
καταστάσεις και επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
Και οι δύο ορισμοί συμφωνούν ότι η ικανότητα είναι το στοιχείο του υψηλότερου επιπέδου,
συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων, των δεξιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο
εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα πλαίσια.
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Επομένως, δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ορισμών. Προκειμένου να
διατηρηθεί η συμβατότητα και με τα δύο, προτείνεται ο ακόλουθος ορισμός εργασίας:
«ικανότητα» είναι η ικανότητα χρήσης γνώσεων και δεξιοτήτων με ευθύνη, αυτονομία και
άλλες κατάλληλες συμπεριφορές στο πλαίσιο της εργασίας, του ελεύθερου χρόνου ή της
μάθησης.
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Υποστήριξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και καθοδήγηση
Βρείτε επιπλέον υποστήριξη και καθοδήγηση σχετικά με επιλεγμένα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ικανότητα 1: Πληροφορίες και Γνώση Δεδομένων
Διδακτική ενότητα 1.1
1.1.1 Ο εκπαιδευόμενος θα εντοπίσει τις διάφορες διαθέσιμες μηχανές αναζήτησης (google,
yahoo, κ.λπ.) και θα αναγνωρίσει ποιο ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες όταν
βρίσκουν πληροφορίες και περιεχόμενο βασισμένο σε διαφορετικές συσκευές (υπολογιστές,
tablet, τηλέφωνο, έξυπνη τηλεόραση-smart TV κ.λπ.).
1.1.2 Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εντοπίζουν διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης πόρων
μέσω μηχανών αναζήτησης (εικόνες / βίντεο, διατύπωση αναζήτησης) και τον τρόπο με τον
οποίο οι μηχανών αναζήτησης κατηγοριοποιούν πληροφορίες (αράχνες αναζήτησης με λέξεις
κλειδιά, τίτλους, περιγραφές σελίδων και ετικέτες εικόνας).
1.1.3 Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες επιλογές αναζήτησης, όπως τις
κατηγορίες αναζήτησης Google, μόνο σε σχετικές επιλογές εικόνας / βίντεο, αγορές και / ή
χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις αναζήτησης για ακριβή αναζήτηση λέξεων-κλειδιών λέξεων ή
φράσεων για τον εντοπισμό σχετικών πληροφοριών.
1.1.4 Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις στρατηγικές αναζήτησης ώστε
να μειώσουν τον αριθμό των αποτελεσμάτων για ένα συγκεκριμένο θέμα ή κριτήρια
(παράδειγμα: Προσθήκη τοποθεσίας κατά την αναζήτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για
τον εντοπισμό της αναζήτησης).
1.1.5 Ο εκπαιδευόμενος μπορεί με ασφάλεια να κατεβάσει και να αποθηκεύσει ηλεκτρονικά
διάφορους τύπους πληροφοριών (έγγραφα pdf, εικόνες, βίντεο κ.λπ.) σε έναν συγκεκριμένο
φάκελο σε υπολογιστή ή εξωτερικό δίσκο κ.λπ.
Διδακτική ενότητα 1.3
1.3.1 Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εντοπίσει διαφορετικές επιλογές αποθηκευτικών μέσων
(στικάκι USB, σκληρός δίσκος, συστήματα Cloud, CD κ.λπ.) και να επιλέξει το κατάλληλο για το
σκοπό και την ανάγκη (μέγεθος αρχείου, φορητό κ.λπ.).
1.3.2 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης
και επεξεργασίας αρχείων με δομημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας π.χ. ονόματα φακέλων για
διαφορετικά έργα, τύπους αρχείων, ημερομηνίες κ.λπ.
1.3.3 Ο εκπαιδευόμενος θα επιδείξει τη χρήση διαφόρων μεθόδων αποθήκευσης (στικάκι USB,
σκληρό δίσκο, συστήματα Cloud, CD, κ.λπ.) με βάση το περιεχόμενο (μέγεθος και τύπος
αρχείου, κλπ.) και τις απαιτήσεις (φορητή, πρόσβαση πολλαπλών προσώπων κ.λπ.).
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Ικανότητα 2: Επικοινωνία και Συνεργασία
Διδακτική ενότητα 2.1
2.1.1 Ο εκπαιδευόμενος θα περιγράψει τις διάφορες λειτουργίες πολλών λογισμικών
επικοινωνίας (Outlook, Skype, JoinMe κ.λπ.) ή / και εφαρμογών (WhatsApp, κλπ.) που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να αλληλεπιδράσουν με άλλους μέσω υπολογιστών, τηλεφώνων ή /
και συσκευών tablet.
2.1.2 Οι εκπαιδευόμενοι θα προσδιορίσουν και θα μπορέσουν να επιλέξουν τα καλύτερα
προσαρμοσμένα μέσα επικοινωνίας με βάση του με ποιον θα επικοινωνούσαν (φίλος,
συνάδελφος, δάσκαλος, επιχείρηση κτλ.), λόγο επικοινωνίας (ανταλλαγή νέων, επίσημη
επικοινωνία, καταγγελία, υποβολή εγγράφων) και τύπος επικοινωνίας (π.χ. μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επισυναπτόμενα αρχεία ή περιεχόμενο με μεγάλο χρονικό
διάστημα, WhatsApp ή μηνύματα κειμένου για γρήγορη, σύντομη, αμφίδρομη επικοινωνία,
Skype ή WhatsApp για κλήσεις βίντεο).
2.1.3 Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, να στέλνουν, να λαμβάνουν
μηνύματα μέσω προγραμμάτων συνομιλίας μέσω ενός smartphone ή μιας κινητής συσκευής
όπως WhatsApp ή Facebook messenger.
2.1.4 Οι εκπαιδευόμενοι θα στείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια επαφή,
θα λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα απαντήσουν στα ληφθέντα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης πεδίων αντιγράφου και
συνημμένων.
2.1.5 Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας μέσω
tablet ή υπολογιστή, όπως γράφοντας και σχολιάζοντας blogs και δημοσιεύσεις σε φόρουμ.
Διδακτική ενότητα 2.2
2.2.1 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίσει διαφορετικούς κατάλληλους πόρους
ψηφιακής τεχνολογίας για την ανταλλαγή δεδομένων όπως το googledrive, το OneDrive, το
Dropbox, το WeTransfer κλπ. και να περιγράψει τα διάφορα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και
τη διαφορά μεταξύ τους.
2.2.2 Οι εκπαιδευόμενοι θα δείξουν την κατανόηση της διάκρισης του περιεχομένου, της
γνώσης και / ή των πόρων που μπορούν να μοιραστούν δημόσια λαμβάνοντας υπόψη τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία δεδομένων κ.λπ..
2.2.3 Οι εκπαιδευόμενοι θα αποδείξουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινωνικά δίκτυα
όπως η δημοσίευση στο Facebook ή να στείλουν ένα tweet στο Twitter για να μοιραστούν τις
σκέψεις, πληροφορίες κ.λπ.
2.2.4 Οι εκπαιδευόμενοι θα μοιράζονται ψηφιακά δεδομένα σε ομάδες ή άτομα
χρησιμοποιώντας συστήματα κοινής χρήσης που βασίζονται σε cloud, όπως dropbox, onedrive,
googledrive, WeTransfer κ.λπ.
2.2.5 Οι εκπαιδευόμενοι θα αποδείξουν ότι μπορούν να στέλνουν αρχεία και περιεχόμενο σε
άλλους μέσω απλών τεχνολογικών μέσων όπως είναι τα συνημμένα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή μέσω προγράμματος messenger όπως το WhatsApp.
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Διδακτική ενότητα 2.3
2.3.1 Ο εκπαιδευόμενος θα προσδιορίσει διαφορετικές ψηφιακές υπηρεσίες όπως τα
κοινωνικά δίκτυα, τα φόρουμ κ.λπ. που είναι τα κατάλληλα για διαφορετικούς τύπους
συμμετοχής σε συζητήσεις και δραστηριότητες στο διαδίκτυο.
Οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν επίσης διαφορετικά ηλεκτρονικά συστήματα για να
ενδυναμώσουν τον εαυτό τους σε έναν ψηφιακό κόσμο για την πληρωμή λογαριασμών,
ηλεκτρονικής τράπεζα κλπ.
2.3.2 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να περιγράψει τον τρόπο χρήσης των ιστότοπων
κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Twitter κ.λπ. και τον τρόπο σύγκρισης για
διαφορετικές δραστηριότητες και χρήστες.
2.3.3 Ο εκπαιδευόμενος θα επιδείξει πώς και πού θα εντοπίσει σχετικά άρθρα κοινωνικής
δικτύωσης, blogs, ομάδες, εκδηλώσεις και βίντεο από το δικό τους ενδιαφέρον.
2.3.4 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει, να σχολιάσει και να εμπλακεί σε
διάφορα κανάλια κοινωνικών μέσων που έχουν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο κοινό.
2.3.5 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει διάφορες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να συμπληρώσει τις αιτήσεις συμμετοχής, να πληρώσει
λογαριασμούς ή / και ηλεκτρονική τράπεζα.
Διδακτική ενότητα 2.4
2.4.1 Ο εκπαιδευόμενος θα προσδιορίσει πότε ένα έργο ή μια ανάθεση θα επωφεληθεί και δεν
θα επωφεληθεί από μια συνεργατική διαδικασία
2.4.2 Ο εκπαιδευόμενος θα προσδιορίσει και θα επιλέξει τους διαθέσιμους πόρους και τις
διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (αρχεία καταγραφής πρόσβασης, κοινή χρήση, σχόλια
και ανατροφοδότηση) που ταιριάζουν καλύτερα σε ορισμένους τύπους έργων
2.4.3 Ο εκπαιδευόμενος θα επιδείξει τη χρήση των λειτουργιών (Πρόσβαση, φόρτωση / λήψη,
περιορισμοί, ανατροφοδότηση, κ.λπ.) διαφόρων πακέτων λογισμικού και υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου, όπως Wiki, googledrive, onedrive, πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. για
συνεργασία.
2.4.4 Ο εκπαιδευόμενος θα επιλέξει από μια επιλογή από κανάλια κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης για να συμμετάσχει σε ένα κοινό με τα σχόλια και την ανατροφοδότηση του
σχετικά με τη δημιουργία πόρων.
Διδακτική ενότητα 2.5
2.5.1 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να περιγράψει με παραδείγματα πώς να ενεργεί
ηλεκτρονικά μέσω της χρήσης γλώσσας και εικόνων σε όλους τους τύπους επικοινωνίας και να
γνωρίζει τι είναι ακατάλληλο και προσβλητικό.
2.5.2 Ο εκπαιδευόμενος θα αναγνωρίσει τον καλύτερο τρόπο να ενεργήσει με βάση τον
προβληματισμό σχετικά με ποιους επικοινωνούν (με τους φίλους, την οικογένεια, τους
συναδέλφους, το κοινό κ.λπ.), καθώς και τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και ηθικές συνέπειες.
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2.5.3 Ο εκπαιδευόμενος θα διακρίνει τι είναι ακατάλληλη γλώσσα όταν επικοινωνεί στα δίκτυα
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και θα προσδιορίζει τους νόμους κατά του ηλεκτρονικού
εκφοβισμού και τις εν λόγω συνέπειες της συμπεριφοράς του.
2.5.4 Ο εκπαιδευόμενος θα αποδείξει πώς μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον
εαυτό του από τις online απειλές με τη ρύθμιση των ρυθμίσεων απορρήτου και θα ξέρει πώς να
αναφέρει ζητήματα και να μπλοκάρει τους χρήστες.
2.5.5 Ο εκπαιδευόμενος δείχνει σιγουριά στην προσαρμογή του τρόπου επικοινωνίας με
διαφορετικούς ανθρώπους βάσει σχέσεων με αυτούς και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές,
θρησκευτικές και ηθικές πεποιθήσεις κλπ.
Διδακτική ενότητα 2.6
2.6.2 Ο εκπαιδευόμενος θα παρουσιάσει τις θετικές (παρουσιάστε τις δεξιότητές σας, την
επικοινωνία και την επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας κ.λπ.) και αρνητικές (αυτό
που πηγαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να παραμείνει στο διαδίκτυο, οι δυνητικοί εργοδότες
μπορούν να δουν τι έχετε βάλει, κλπ.) πτυχές της ύπαρξης μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας και θα
περιγράψει τις συνέπειες
2.6.3 Ο εκπαιδευόμενος θα δημιουργήσει έναν λογαριασμό κοινωνικών μέσων σε ένα ή
περισσότερα δίκτυα σύμφωνα με το σκοπό (δημοσίευση, βιογραφικό σημείωμα / προφίλ,
επικοινωνία) και θα μπορεί να τροποποιεί και να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του.
2.6.4 Ο εκπαιδευόμενος θα δείξει πώς μπορεί να προστατεύσει την ηλεκτρονική του φήμη
μέσω προσωπικών ρυθμίσεων σχετικά με το ποιος μπορεί να δει τι και να έχει πρόσβαση στα
δεδομένα του και να προσδιορίσει το δικό του ψηφιακό αποτύπωμα.
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Ικανότητα 3: Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου
Διδακτική ενότητα 3.1
3.1.1 Ο εκπαιδευόμενος θα περιγράψει μορφές και μέσα όπως αρχεία κειμένου, βίντεο, ήχο,
εικόνες κ.λπ. που μπορούν να παραχθούν.
3.1.2 Οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν το πρόγραμμα και / ή την εφαρμογή που είναι πιο
κατάλληλη για τη δημιουργία απαιτούμενου περιεχομένου (επεξεργαστές εικόνων / βίντεο,
λογισμικό παρουσίασης PowerPoint κ.λπ.).
3.1.3 Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν βασικά πακέτα (Microsoft) για τη δημιουργία
περιεχομένου σε διαφορετικές μορφές (PowerPoint, κλπ.).
3.1.4 Οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν υλικό (εικόνα, ήχο, βίντεο, κλπ.) χρησιμοποιώντας
διαφορετικά λογισμικά πολυμέσων (επεξεργασία φωτογραφιών / βίντεο κλπ.) για να
εκφραστούν δημιουργικά.
Διδακτική ενότητα 3.2
3.2.4 Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν επιλεγμένες λειτουργίες επεξεργασίας σε ένα
επιλεγμένο πρόγραμμα για να τροποποιήσουν το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε σε ένα
σύστημα cloud, όπως το Googledrive.
3.2.5 Οι εκπαιδευόμενοι θα επιδείξουν αλληλεπίδραση μέσω ενός κοινόχρηστου χώρου
επικοινωνίας ή μέσω διαδικτυακής συνομιλίας για να μοιραστούν τις γνώσεις, τις ιδέες και τα
σχόλια σχετικά με τους πόρους.
Διδακτική ενότητα 3.3
3.3.1 Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσδιορίσει τους κανονισμούς και τα πνευματικά
δικαιώματα για τη χρήση και τη δημοσίευση πληροφοριών και πόρων (βιβλία, βίντεο, μουσική
κλπ.) Και να μοιράζεται περιεχόμενο μέσω των κοινωνικών μέσων.
3.3.2 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να καθορίσει διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους μπορεί να χορηγήσει άδεια και να προστατεύσει την ιδιοκτησία που δημιούργησε.
Διδακτική ενότητα 3.4
3.4.1 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει μια λογική δομή απλών ενεργειών
και ακολουθιών βασικού προγραμματισμού.

Ικανότητα 4: Ασφάλεια
Διδακτική ενότητα 4.1
4.1.1 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τους κινδύνους και τις απειλές σε
ένα ψηφιακό περιβάλλον (Ιός, ανεπιθύμητα μηνύματα, ηλεκτρονική πειρατεία κ.λπ.) και να
διαφοροποιήσει μεταξύ τους ποια είναι και τι κάνουν.
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4.1.2 Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εντοπίζουν διάφορους τρόπους προστασίας των
συσκευών (υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) και ψηφιακού περιεχομένου (αρχεία
και φάκελο) καθώς και την αξιοπιστία και την ιδιωτικότητά τους.
4.1.3 Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν και να ρυθμίζουν τα κατάλληλα μέτρα
ασφάλειας και προστασίας σε διαφορετικές ψηφιακές συσκευές από την προστασία του
λογισμικού για ιούς και κακόβουλο λογισμικό για την προστασία των κωδικών πρόσβασης και
πρόσβασης με κωδικό πρόσβασης.
4.1.4 Οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τις κατάλληλες προφυλάξεις για να διατηρήσουν την
ασφάλεια των δεδομένων (κωδικοί πρόσβασης, ερωτήσεις ασφαλείας, μέτρα ασφάλειας
κινητής τηλεφωνίας όπως σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων κ.λπ.) σε ψηφιακά
περιβάλλοντα.
Διδακτική ενότητα 4.2
4.2.2 Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν απλούς τρόπους για την προστασία
προσωπικών δεδομένων (κωδικός πρόσβασης, επιλεκτική ανταλλαγή πληροφοριών σε
απευθείας σύνδεση κ.λπ.) και χρήση της ιδιωτικής ζωής (αλλαγή της θέσης σε ιστότοπους
κοινωνικών μέσων) σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
4.2.3 Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη διατύπωση και το περιεχόμενο
σε ό, τι συμφωνούν ότι τα δεδομένα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όρους και συνθήκες
σε απευθείας σύνδεση και να ξέρουν πώς να ενεργούν με σύνεση σε ό, τι συμφωνούν.
4.2.4 Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν ποιο ψηφιακό περιεχόμενο είναι
κατάλληλο για να μοιραστούν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον και τι πρέπει να αποφύγουν
(παραδείγματα, φωτογραφίες με αναγνωριστικά σήματα τοποθεσιών κ.λπ.).
4.2.5 Οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέξουν τους κατάλληλους τρόπους προστασίας των
προσωπικών τους δεδομένων και των άλλων όταν μοιράζονται περιεχόμενο (φωτογραφίες,
βίντεο κ.λπ.) στα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων σχετικά με το
ποιοι μπορούν να δουν τι δημοσιεύουν και να διακόψουν την αντιγραφή του περιεχομένου
κ.λπ.
4.2.7 Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να διαχειρίζονται την ταυτότητά τους (λογαριασμούς
κοινωνικών μέσων κ.λπ.) και το ψηφιακό αποτύπωμα και να τροποποιούν τις ρυθμίσεις, το
προσωπικό περιεχόμενο, τις πληροφορίες και το δημοσιευμένο περιεχόμενο.
Διδακτική ενότητα 4.3
4.3.1 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να επιλέξει και να διαφοροποιήσει τους απλούς
τρόπους για την αποφυγή των κινδύνων για την υγεία (θέση καρέκλας, μαξιλαράκια κ.λπ.) και
απειλών για φυσική και ψυχολογική ευημερία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
4.3.2 Ο εκπαιδευόμενος θα αναγνωρίσει τις συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια από την
παρατεταμένη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η υπερβολική χρήση των οθονών στα
μάτια, ο πόνος των μυών και του σώματος από την τοποθέτηση του καρπού κατά την
πληκτρολόγηση και τη στάση από τα καθίσματα κ.λπ.
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Διδακτική ενότητα 4.4
4.4.2 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τις κατάλληλες λύσεις για να
αποφευχθεί η παραγωγή χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών ειδών που προορίζονται για
επαναχρησιμοποίηση, μεταπώληση, διάσωση, ανακύκλωση ή διάθεση, θεωρούνται επίσης
ηλεκτρονικά απόβλητα όταν χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες.

Ικανότητα 5: Επίλυση Προβλήματος
Διδακτική ενότητα 5.1
5.1.1 Ο εκπαιδευόμενος θα αναγνωρίσει απλά τεχνικά προβλήματα (υλικό / λογισμικό,
συνδέσεις κλπ.) που θα βρεθούν όταν λειτουργούν διαφορετικές συσκευές και χρησιμοποιούν
ψηφιακά περιβάλλοντα.
5.1.2 Οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν πού να ψάξουν / αναζητήσουν σχετικές πηγές
πληροφοριών είτε online είτε μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων λογισμικού στη συσκευή
για την επίλυση διαφορετικών τεχνικών προβλημάτων.
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Διδακτική ενότητα 5.2
5.2.3 Οι εκπαιδευόμενοι θα επιδείξουν συνήθεις τρόπους προσαρμογής και ρύθμισης των
ψηφιακών περιβαλλόντων (αλλαγή των ρυθμίσεων της επιφάνειας εργασίας, επίπεδα
ασφαλείας και δικαιώματα χρηστών, αναβαθμίσεις υλικού και απαιτήσεις λογισμικού) σε
προσωπικές ανάγκες.
Διδακτική ενότητα 5.3
5.3.1 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίσει και να επιλέξει απλά ψηφιακά εργαλεία
και τεχνολογίες (Βοήθεια των Windows, μηχανές αναζήτησης και φόρουμ) για να βρει σχετικές
γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων.
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Καθοδήγηση Αξιολόγησης
Παρακάτω παρατίθενται δείκτες του τύπου αποδείξεων αξιολόγησης που μπορούν να
παραχθούν στο χαρτοφυλάκιο των εκπαιδευομένων για να αποδείξουν την επίτευξή τους ως
προς την εκμάθηση.
• Περιοδικά για εκπαιδευόμενους, ημερολόγια.
• Φωτογραφίες, έργα τέχνης, οπτικοακουστικό υλικό.
• Ολοκλήρωση οπτικοακουστικών έργων ή πρακτικών εργασιών, εκθέσεις και παρουσιάσεις.
• Ατομική ή ομαδική μαρτυρία εκπαιδευόμενου.
• Δοκίμια, γραπτά ερωτήματα και απαντήσεις, φύλλα εργασίας.
• Αρχεία παρατήρησης εκπαιδευτών και λίστες ελέγχου.
Όλες οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να είναι έγκυρες, αξιόπιστες, κατάλληλες για τον σκοπό
και χωρίς αποκλεισμούς. Για να διευκρινιστεί τι εννοείται με αυτές τις απαιτήσεις:
‘Έγκυρες
Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να μετράνε τι πρέπει να μετρούν και τι είναι σημαντικό να
μετρήσουν για να καταδείξουν την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Αξιόπιστες
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης πρέπει να είναι επαναληπτικό και συνεπές είτε υπό
διαφορετικές περιστάσεις ή με διαφορετικό εκπαιδευτή.
Κατάλληλες για τον σκοπό
Οι μέθοδοι αξιολόγησης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη μορφή αξιολόγησης (για
παράδειγμα, διαγνωστική, διαμορφωτική, συνοπτική).
Περιεκτικές
Οι μέθοδοι αξιολόγησης δεν πρέπει να δημιουργούν άσκοπα εμπόδια στην επίδειξη των
επιτευγμάτων.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις απαιτήσεις απόδειξης στις ανάγκες των ατόμων ή των ομάδων
και τα τεκμήρια πρέπει να είναι πάντα ευέλικτα, ποικίλα και κατάλληλα. Ως εκ τούτου, ένας
εκπαιδευόμενος με σωματικές δυσκολίες μπορεί να παράσχει οπτικά ή προφορικά στοιχεία
(φωτογραφίες, βίντεο) αντί για σημειώσεις και δοκίμια που παράγονται από άλλους στην
ομάδα.
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Μέθοδοι Αξιολόγησης
Παρακάτω παρατίθενται διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης (αλλά όχι όλες), με συμβουλές σχετικά
με τη φύση του έργου που θα μπορούσε να καθοριστεί, τον τρόπο δομής και τον τύπο των
στοιχείων που θα συλλεχθούν.
Δοκίμιο
Μια γραπτή απάντηση σε μια ερώτηση ή μια δήλωση που περιλαμβάνει τον εκπαιδευόμενο
στην εύρεση και παρουσίαση πληροφοριών και απόψεων με δομημένο τρόπο, ο οποίος
συνήθως περιλαμβάνει μια εισαγωγή, τις πληροφορίες / απόψεις / αξιολόγηση / ανάλυση και
ένα συμπέρασμα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει την ανάκληση και την
κατανόηση.
Ομαδική συζήτηση
Συζήτηση ενός θέματος ή μιας κατάστασης που επιλέγεται από τον εκπαιδευτή ή από τον
εκπαιδευόμενο, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να μοιραστούν τη γνώση και τις σκέψεις
τους και να αξιολογήσουν τη μάθησή τους. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι σύντομη, δομημένη
και εποπτευόμενη.
Προφορικές ερωτήσεις και απαντήσεις
Ειδικές ανοικτές ή κλειστές ερωτήσεις για άμεση ανταπόκριση. Μπορεί να κυμαίνονται από
επίσημες ερωτήσεις σε πιο διαδραστικές μορφές, όπως ένα κουίζ. Αυτό επιτρέπει απαντήσεις
και ερωτήσεις από τους εκπαιδευόμενους και άμεση ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή.
Πρακτική επίδειξη
Μια πρακτική επίδειξη μιας ικανότητας / κατάστασης που επιλέγεται από τον εκπαιδευτή ή
από τον εκπαιδευόμενο, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ασκούν και να εφαρμόζουν
δεξιότητες και γνώσεις.
Έργο
Μια συγκεκριμένη εργασία που περιλαμβάνει ιδιωτική μελέτη και έρευνα για άτομα ή ομάδες.
Συνήθως, περιλαμβάνει επιλογή ενός θέματος, σχεδιασμό, εύρεση πληροφοριών και
παρουσίαση των αποτελεσμάτων προφορικά ή γραπτώς.
Ανακλαστικό ημερολόγιο ή ημερολόγιο
Μια περιγραφή, συνήθως γραπτώς, αλλά μπορεί να είναι προφορική, από τον εκπαιδευόμενο
που αντικατοπτρίζει το πώς και τι έχει μάθει. Συχνά ολοκληρώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, επιτρέποντας έτσι τη συζήτηση για
την προσωπική πρόοδο και τον τρόπο περαιτέρω μάθησης.
Αναφορά
Ένα αρχείο μιας δραστηριότητας ή / και μιας σύνοψης της έρευνας που παρουσιάζει
πληροφορίες με δομημένο τρόπο. Δεν περιλαμβάνει γνώμη, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει
ανάλυση ή αξιολόγηση. Μπορεί να παρουσιαστεί με γραπτή προφορική μορφή.
Αναπαραγωγή ρόλων / προσομοίωση
Χρήση μιας κατάστασης που επιλέγεται από τον εκπαιδευτή ή τον εκπαιδευόμενο, ώστε οι
εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ασκούν και να εφαρμόζουν δεξιότητες και να διερευνούν τις
συμπεριφορές. Αξιολογείται μέσω παρατήρησης εκπαιδευόμενου / ομοίου. Μάθημα ένας προς
ένα και αυτοαξιολόγηση.
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Γραπτή ερώτηση και απάντηση / Διαγώνισμα / εξέταση
Ειδικά, ανοιχτά και κλειστά ερωτήματα για άμεση ανταπόκριση από τον εκπαιδευτή, μπορεί να
κυμαίνονται από επίσημες εξετάσεις και διαγωνίσματα, σε ένα κουίζ.
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Πόροι Διδασκαλίας και Εκμάθησης
Έχουν δημιουργηθεί αρκετοί πόροι, όπως παραδείγματα σχεδίων μαθήματος, δραστηριότητες,
φύλλα εργασίας, ενημερωτικά δελτία κ.λπ., σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα των
περιοχών ικανότητα, για να σας καθοδηγήσουν στη χρήση αυτού του πλαισίου. Μπορείτε να
βρείτε αυτά για λήψη σε διάφορες γλώσσες στο www.digi-train.eu
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