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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 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εισαγωγή
Αυτό το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων 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
Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι εξελισσόμενος και περισσότερο αυτός του εκπαιδευτή ενηλίκων,
καθώς όλο και περισσότερο απαιτείται να έχουν διαφορετικό και ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων,
ειδικά στην ψηφιακή εποχή, για να καλύψουν τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων στον
21 αιώνα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ενηλίκων αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο την
ευθύνη για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δικών τους ικανοτήτων και την όλο και
μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης.
Υπάρχουν διάφορα πλαίσια, προγράμματα κατάρτισης και εργαλεία που περιγράφουν τις
ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών και τους βοηθούν να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους,
να προσδιορίσουν τις ανάγκες κατάρτισης και να προσφέρουν στοχευμένη κατάρτιση. Τα κύρια
πλαίσια εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
(DigiCompEdu) (1)
Αυτό το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικά σε
αυτούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων, την επίσημη και μη τυπική και την
επαγγελματική εκπαίδευση. Παρέχει ένα πλαίσιο ικανοτήτων που είναι «φιλικό προς τους
εκπαιδευτές» το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης εκπαιδευτών,
ιδρύματα και εκπαιδευτές για την ανάπτυξη μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων. Δεν
αποσκοπεί στην αντικατάσταση ή υπονόμευση των υφιστάμενων πλαισίων ικανότητας και
προγραμμάτων σπουδών για εκπαιδευτές. Αντίθετα, παρέχει ένα πλαίσιο που συμπληρώνει τα
υπάρχοντα, με ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικά εκείνους που εργάζονται
στον μη νομοθετικό τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, και ειδικότερα στην άτυπη εκπαίδευση.
Το πλαίσιο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων βασίζεται στο DigiCompEdu προσαρμόζοντάς το έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των ομάδων-στόχων των εκπαιδευτών
ενηλίκων και προσδιορίζοντας περαιτέρω τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που
συνδέονται με κάθε μία από τις ικανότητες από πλευράς γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και
αξιών που ο εκπαιδευτής ενηλίκων αναμένεται να έχει για να επιτρέψει στους
εκπαιδευόμενους του να αναπτύξουν τις απαιτούμενες ψηφιακές ικανότητες.
(1) (1) Το DigiCompEdu ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση σε πολλά ευρωπαϊκά
κράτη μέλη ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων ειδικά για το
επάγγελμά τους προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα των ψηφιακών τεχνολογιών για
την ενίσχυση και την καινοτομία στην εκπαίδευση.
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Πώς να χρησιμοποιηθεί το Πλαίσιο Ικανότητας
Το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων βασίζεται, προσαρμόζει και
επεκτείνει το DigiCompEDu για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτών
ενηλίκων και προσδιορίζει τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με κάθε
ικανότητα, από την άποψη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των αξιών και των στάσεων που οι
εκπαιδευτές ενηλίκων απαιτούν την υποστήριξη των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για την
ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων. Δείτε το διάγραμμα παρακάτω

Δομή και Περιεχόμενο
Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες για τη δομή και το περιεχόμενο κάθε δεξιότητας και
μαθησιακού αποτελέσματος. Κάθε δεξιότητα θα περιλαμβάνει:
• Περιοχή ικανότητας
• Στοιχείο ικανότητας (Competence Element)
• Δήλωση ικανότητας (Competence Statement)
• Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (Γνώσεις / Δεξιότητες / Στάσεις)
• ‘Ωρες Καθοδηγούμενης μάθησης

Το Δομικό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Εκπαιδευτές
Το πλαίσιο επικεντρώνεται στους τρεις κύριους τομείς ικανότητας που προσδιορίζονται στο
πλαίσιο του DigiCompEdu: Επαγγελματικές ικανότητες, παιδαγωγικές ικανότητες και ικανότητες
εκπαιδευομένων που συγκεντρώνονται σε 6 βασικούς τομείς ικανότητας που συνοψίζονται
στον παρακάτω πίνακα.

Σύνοψη Ικανότητας
Κάθε μία από τις 6 περιοχές ικανότητας χωρίζεται σε μια σειρά ικανοτήτων (βάσει του
DigiCompEdu) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα
Ικανότητα 1: Επαγγελματική δέσμευση
Οι ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών εκφράζονται στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν
ψηφιακές τεχνολογίες όχι μόνο για την ενίσχυση της διδασκαλίας αλλά και για τις
επαγγελματικές τους αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους, εκπαιδευόμενους, γονείς και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, για την ατομική επαγγελματική τους ανάπτυξη και για το συλλογικό καλό
και συνεχή καινοτομία στην οργάνωση και το επάγγελμα του εκπαιδευτή.
Ικανότητα 2: Ψηφιακοί πόροι
Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο έναν πλούτο ψηφιακών (εκπαιδευτικών)
πόρων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διδασκαλία. Μία από τις βασικές ικανότητες
που πρέπει να αναπτύξει κάθε εκπαιδευτής είναι να ανταποκριθεί σε αυτήν την ποικιλία, να
εντοπίσει αποτελεσματικά τους πόρους που ταιριάζουν καλύτερα στους μαθησιακούς στόχους,
την ομάδα εκπαιδευόμενων και το διδακτικό ύφος, να δομήσουν τον πλούτο των υλικών, να
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δημιουργήσουν συνδέσεις και να τροποποιήσουν, να αναπτύξουν ψηφιακούς πόρους για να
υποστηρίξουν τη διδασκαλία τους.
Ταυτόχρονα, πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται υπεύθυνα το
ψηφιακό περιεχόμενο. Πρέπει να σέβονται τους κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων όταν
χρησιμοποιούν, τροποποιούν και μοιράζονται πόρους και προστατεύουν ευαίσθητο
περιεχόμενο και δεδομένα, όπως ψηφιακές εξετάσεις ή βαθμούς εκπαιδευόμενων.
Ικανότητα 3: Διδασκαλία και μάθηση
Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις στρατηγικές
διδασκαλίας και μάθησης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την
επιλεγμένη παιδαγωγική στρατηγική ή προσέγγιση, η ειδική ψηφιακή ικανότητα του
εκπαιδευτή έγκειται στην αποτελεσματική οργάνωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών
στις διάφορες φάσεις και τις ρυθμίσεις της μαθησιακής διαδικασίας.
Ικανότητα 4: Στρατηγικές αξιολόγησης
Η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα διευκόλυνσης ή συμφόρησης στην καινοτομία
στην εκπαίδευση. Κατά την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση και τη
διδασκαλία, πρέπει να εξετάσουμε με ποιον τρόπο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
ενισχύσουν τις υφιστάμενες στρατηγικές αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να
εξετάσουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ή τη διευκόλυνση
καινοτόμων προσεγγίσεων αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτές με ψηφιακή ικανότητα θα πρέπει να
μπορούν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στην αξιολόγηση με αυτούς τους δύο
στόχους στο μυαλό.
Επιπλέον, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είτε για αξιολόγηση, μάθηση,
διοικητικούς ή άλλους σκοπούς, οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που είναι διαθέσιμα
για τη μαθησιακή συμπεριφορά κάθε εκπαιδευόμενου. Η ανάλυση και η ερμηνεία αυτών των
δεδομένων και η χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων καθίσταται όλο και πιο σημαντική συμπληρώνεται από την ανάλυση των συμβατικών στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά των
εκπαιδευόμενων.
Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην άμεση παρακολούθηση της
προόδου των εκπαιδευόμενων, στη διευκόλυνση της ανατροφοδότησης και στην παροχή
δυνατότητας στους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν και να προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές
στρατηγικές τους.
Ικανότητα 5: Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι η
δυνατότητα τους για την υποστήριξη παιδαγωγικών στρατηγικών με επίκεντρο τον
εκπαιδευόμενο και για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη
διαδικασία εκμάθησης και της κυριότητας τους. Έτσι, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, π.χ. όταν
εξερευνούν ένα θέμα, πειραματίζονται με διαφορετικές επιλογές ή λύσεις, κατανοούν τις
συνδέσεις, δημιουργούν δημιουργικές λύσεις ή δημιουργούν ένα αντικείμενο και
προβληματίζονται για αυτό.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην υποστήριξη της διαφοροποίησης
των τάξεων και της εξατομικευμένης εκπαίδευσης προσφέροντας μαθησιακές δραστηριότητες
προσαρμοσμένες στο επίπεδο ικανοτήτων, συμφερόντων και μαθησιακών αναγκών κάθε
Σ ε λ ί δ α | 14
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επιμέρους εκπαιδευόμενου. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να υπάρχει προσοχή ώστε να μην
επιδεινωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες (π.χ. στην πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες ή
ψηφιακές δεξιότητες) και να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα για όλους τους
εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ικανότητα 6: Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων
Η ψηφιακή ικανότητα είναι μία από τις εγκάρσιες ικανότητες που χρειάζονται οι εκπαιδευτές
για την ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων.
Ενώ η προώθηση άλλων εγκάρσιων ικανοτήτων αποτελεί μόνο μέρος των ψηφιακών
ικανοτήτων των εκπαιδευτών όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για
το σκοπό αυτό, η ικανότητα διευκόλυνσης των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών. Εξαιτίας αυτού,
αυτή η ικανότητα αξίζει μια ειδική περιοχή στο πλαίσιο του DigCompEdu.
Οι ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευομένων αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp). Έτσι, η περιοχή DigCompEdu ακολουθεί την
ίδια λογική και περιγράφει πέντε ικανότητες ευθυγραμμισμένες στο περιεχόμενο και την
περιγραφή με το DigComp. Οι τίτλοι, ωστόσο, έχουν προσαρμοστεί για να τονίσουν την
παιδαγωγική διάσταση και εστίαση σ’ αυτό το πλαίσιο.
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Ενότητα 3:
Ικανότητες και Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Περιοχή Ικανότητας 1:
Επαγγελματική δέσμευση
Γενική Περιγραφή
Χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες για επικοινωνία, συνεργασία και επαγγελματική
ανάπτυξη.
Ικανότητες:
1.1 Οργανωτική επικοινωνία
1.2 Επαγγελματική συνεργασία
1.3 Αντανακλαστική πρακτική
1.4 Ψηφιακή Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD)

Σ ε λ ί δ α | 19

Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

1

Επαγγελματική Δέσμευση

Στοιχείο Ικανότητας
(Competence Element)

1.1

Οργανωτική επικοινωνία

Δήλωση Ικανότητας
(Competence
Statement)

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της οργανωτικής
επικοινωνίας με εκπαιδευόμενους, γονείς και τρίτους. Και να
συμβάλλουν από κοινού στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των
οργανωτικών επικοινωνιακών στρατηγικών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

1.1.1

Προσδιορίστε τα διάφορα κανάλια και εργαλεία ψηφιακής
επικοινωνίας, ανάλογα με το σκοπό και το πλαίσιο
επικοινωνίας.

Δεξιότητες

1.1.2

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να
επικοινωνήσετε τις οργανωτικές διαδικασίες με τους
εκπαιδευόμενους και τους γονείς (π.χ. κανόνες, ραντεβού,
εκδηλώσεις).

1.1.3

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να
επικοινωνήσετε με συναδέλφους μέσα στον ίδιο οργανισμό
και πέραν αυτού

1.1.4

Συμβάλλετε στη συνεργατική ανάπτυξη και βελτίωση των
οργανωτικών στρατηγικών επικοινωνίας.

1.1.5

Εκτιμήστε το ρόλο και τη σημασία της ψηφιακής
επικοινωνίας στη μάθηση, την καθημερινή ζωή και στην
οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.

1.1.6

Να έχετε επίγνωση της οργανωτικής πολιτικής και των
διαδικασιών επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους, τους
γονείς και τους ενδιαφερόμενους.

Στάσεις
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Περιοχή Ικανότητας

1

Επαγγελματική Δέσμευση

Στοιχείο Ικανότητας

1.2

Επαγγελματική συνεργασία

Δήλωση Ικανότητας

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες για να συνεργαστούν
με άλλους εκπαιδευτές, μοιράζοντας / ανταλλάσσοντας γνώσεις
και εμπειρίες, και συνεργατικά καινοτόμες παιδαγωγικές
πρακτικές.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

1.2.1

Προσδιορίστε τα επαγγελματικά δίκτυα και τα δίκτυα
υποστήριξης μέσα στην ίδια την οργάνωση και πέρα από
αυτήν (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και παγκοσμίως.

1.2.2

Προσδιορίστε και αξιολογήστε τα ψηφιακά εργαλεία που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνεργασία μέσα και
έξω από τον οργανισμό.

1.2.3

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να
συνεργαστείτε με άλλους εκπαιδευτές και για την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών πόρων.

1.2.4

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να μοιραστείτε,
να ανταλλάξετε γνώσεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές
σε παιδαγωγικές πρακτικές με συναδέλφους και ομοίους.

1.2.5

Χρησιμοποιήστε επαγγελματικά και συνεργατικά δίκτυα για
να εξερευνήσετε και να σκεφτείτε τις νέες παιδαγωγικές
πρακτικές και μεθόδους

1.2.6

Χρησιμοποιήστε τα επαγγελματικά δίκτυα ως πηγή
επαγγελματικής εξέλιξης.

1.2.7

Εκτιμήστε και αναγνωρίστε την αξία της επαγγελματικής
δικτύωσης και συνεργασίας.
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Περιοχή Ικανότητας

1

Επαγγελματική Δέσμευση

Στοιχείο Ικανότητας

1.3

Αντανακλαστική πρακτική

Δήλωση Ικανότητας

Αντανακλώντας, αξιολογώντας κριτικά, αναπτύσσοντας ενεργά
(μεμονωμένα και συλλογικά) τις δικές τους ψηφιακές
παιδαγωγικές πρακτικές και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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1.3.1

Συζητήστε εκπαιδευτικές πρακτικές και διαδικασίες στην
αντανακλαστική μάθηση.

1.3.2

Προσδιορίστε τις ικανότητες και τις περιοχές για βελτίωση

1.3.3

Αναλύστε τις δικές σας επαγγελματικές και ψηφιακές
πρακτικές και περιγράψτε τις πιθανές ευκαιρίες CPD.

1.3.4

Ανάλυση και παροχή κριτικής ανατροφοδότησης σχετικά με
τις ψηφιακές πολιτικές και πρακτικές σε οργανωτικό
επίπεδο και πρόταση ενδεχόμενων βελτιώσεων.

1.3.5

Να αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για επαγγελματική
ανάπτυξη (CPD), ειδικά για την επέκταση και την ενίσχυση
της σειράς ψηφιακών και παιδαγωγικών πρακτικών

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
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Περιοχή Ικανότητας

1

Επαγγελματική Δέσμευση

Στοιχείο Ικανότητας

1.4

Ψηφιακή Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD)

Δήλωση Ικανότητας

Χρησιμοποιώντας ψηφιακές πηγές και πόρους για συνεχή
επαγγελματική ανάπτυξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

1.4.1

Προσδιορίστε τις κατάλληλες ευκαιρίες επαγγελματικής
ανάπτυξης μέσω του διαδικτύου και των online μέσων
ενημέρωσης.

1.4.2

Προσδιορίστε τις σχετικές ευκαιρίες CPD στις ψηφιακές
τεχνολογίες μάθησης (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και σε
παγκόσμιο επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση).

1.4.3

Εφαρμόστε στρατηγικές αναζήτησης στο διαδίκτυο για να
εντοπίσετε τις δεξιότητες που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο θέμα και να εντοπίσετε νέες παιδαγωγικές
μεθόδους και στρατηγικές.

1.4.4

Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε τις ευκαιρίες κατάρτισης στο
διαδίκτυο (MOOC, βίντεο, webinars, σεμινάρια, κλπ.) Ως
πηγή Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

1.4.5

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες / περιβάλλοντα για
να προτείνετε και να παρέχετε ευκαιρίες κατάρτισης σε
συναδέλφους και ομοίους.

1.4.6

Αναγνώριση των διαθέσιμων ευκαιριών και οφελών της
ηλεκτρονικής μάθησης.
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Περιοχή Ικανότητας 2
Ψηφιακοί πόροι
Γενική Περιγραφή
Προμήθεια, δημιουργία και διανομή ψηφιακών πόρων.
Ικανότητες:
2.1 Επιλογή ψηφιακών πόρων
2.2 Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών πόρων
2.3 Διαχείριση, προστασία και ανταλλαγή ψηφιακών πόρων
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Περιοχή Ικανότητας

2

Ψηφιακοί πόροι

Στοιχείο Ικανότητας

2.1

Επιλογή ψηφιακών πόρων

Δήλωση Ικανότητας

Πόροι για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Να εξεταστεί ο
συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος, το πλαίσιο, η παιδαγωγική
προσέγγιση και η ομάδα εκπαιδευόμενων, κατά την επιλογή των
ψηφιακών πόρων και τον προγραμματισμό της χρήσης τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

2.1.1

Προσδιορίστε κατάλληλες στρατηγικές αναζήτησης για να
εντοπίσετε τους ψηφιακούς πόρους για τη διδασκαλία και
τη μάθηση.

2.1.2

Επιλέξτε και αξιολογεί τους κατάλληλους ψηφιακούς
πόρους για τη διδασκαλία και τη μάθηση λαμβάνοντας
υπόψη το πλαίσιο, τους μαθησιακούς στόχους και την
ομάδα-στόχο.

2.1.3

Συζητήστε ενδεχόμενους περιορισμούς στη χρήση
ψηφιακών πόρων (π.χ. πνευματικά δικαιώματα, τύποι
αρχείων, προσβασιμότητα).

2.1.4

Αναλύστε και συγκρίνετε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα
των ψηφιακών πόρων για δεδομένο σκοπό.

2.1.5

Προτείνετε τη χρήση των ψηφιακών πόρων κατάρτισης και
εκμάθησης με τον πιο παραγωγικό τρόπο προς
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.

2.1.6

Εμπιστευτική και ενθαρρυντική συμπεριφορά, όπως η
κριτική και ορθολογική σκέψη, προκειμένου να
εντοπιστούν και να επιλεγούν οι ψηφιακοί παιδαγωγικοί
πόροι για ενήλικες εκπαιδευόμενους

2.1.7

Έχοντας επίγνωση των παιδαγωγικών ψηφιακών πόρων για
ενήλικες εκπαιδευόμενους.
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Περιοχή Ικανότητας

2

Ψηφιακοί Πόροι

Στοιχείο Ικανότητας

2.2

Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών πόρων

Δήλωση Ικανότητας

Τροποποίηση και αξιοποίηση των υπαρχόντων αδειοδοτημένων
πόρων και άλλων πόρων όπου αυτό επιτρέπεται. Δημιουργία ή
προσαρμογή νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Λαμβάνοντας
υπόψη τον ειδικό μαθησιακό στόχο, το πλαίσιο, την παιδαγωγική
προσέγγιση και την ομάδα εκπαιδευόμενων, κατά το σχεδιασμό
ψηφιακών πόρων και τον προγραμματισμό της χρήσης τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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2.2.1

Προσδιορίστε και καθορίστε τον συγκεκριμένο μαθησιακό
στόχο, το πλαίσιο, το στυλ διδασκαλίας και την ομάδα
ενηλίκων εκπαιδευόμενων, κατά το σχεδιασμό ψηφιακής
κατάρτισης και μαθησιακών πόρων και τον
προγραμματισμό της χρήσης τους.

2.2.2

Προσδιορίστε τις διάφορες άδειες που αποδίδονται στους
ψηφιακούς πόρους και τις συνέπειες της
επαναχρησιμοποίησης

2.2.3

Συζητήστε ως ομάδα και δώστε παραδείγματα για την
επίτευξη μαθησιακών στόχων κατά τη δημιουργία και την
τροποποίηση ψηφιακών πόρων προς την ομάδα-στόχο.

2.2.4

Τροποποιήστε και συνδυάστε υπάρχοντες πόρους για να
δημιουργήσετε μαθησιακές δραστηριότητες
προσαρμοσμένες σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο
και ομάδα εκπαιδευόμενων.

2.2.5

Σχεδιάστε και αναπτύξτε νέους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς
πόρους προσαρμοσμένους σε μια συγκεκριμένη ομάδα
ενηλίκων.

2.2.6

Δημιουργική στάση και ενσυναίσθητη, ικανή να
προσδιορίσει τους στόχους και τις προσδοκίες από
διαφορετικούς εκπαιδευόμενους και να προσαρμοστεί σε
αυτές

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
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Περιοχή Ικανότητας

2

Ψηφιακοί Πόροι

Στοιχείο Ικανότητας

2.3

Διαχείριση, προστασία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων

Δήλωση Ικανότητας

Οργάνωση ψηφιακού περιεχομένου και διάθεση σε
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Προστασία ευαίσθητου
ψηφιακού περιεχομένου. Σεβασμός και Εφαρμογή κανόνων
απορρήτου, αδειοδότησης και πνευματικών δικαιωμάτων. Να
κατανοήσουν τη χρήση και τη δημιουργία ανοικτών αδειών και
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής
κατανομής τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

2.3.1

Περιγράψτε και διαχειριστείτε τους ανοικτούς
εκπαιδευτικούς πόρους και προσδιορίστε διαφορετικούς
τρόπους για να τους μοιραστείτε.

2.3.2

Διαχωρίστε τους κανόνες ιδιωτικότητας και πνευματικών
δικαιωμάτων για την προστασία του ψηφιακού
περιεχομένου.

2.3.3

Επίδειξη της οργάνωσης ψηφιακού περιεχομένου και
διάθεσή του σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και άλλους
εκπαιδευτές μέσω διαφόρων μέσων (συνδέσμους,
συνημμένα, μεταφορτώσεις, κοινόχρηστα αρχεία, ιστολόγια
κ.λπ.).

2.3.4

Εφαρμόστε κατάλληλη αναφορά σε πηγές κατά την κοινή
χρήση ή τη δημοσίευση πόρων που υπόκεινται σε
πνευματικά δικαιώματα.

2.3.5

Εφαρμόστε μέτρα προστασίας των ευαίσθητων ψηφιακών
δεδομένων και πόρων.

2.3.6

Εκτιμήστε τη σημασία και τη χρησιμότητα της οργάνωσης,
της προστασίας και της διανομής των ψηφιακών πόρων σε
ένα ασφαλές περιβάλλον

2.3.7

Να έχετε επίγνωση και σεβασμό των κανόνων περί
απορρήτου και πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού
περιεχομένου.
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Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας 3
Διδασκαλία και Μάθηση
Γενική Περιγραφή
Διαχείριση και ενορχήστρωση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη
μάθηση.
Ικανότητες:
3.1 Διδασκαλία
3.2 Καθοδήγηση
3.3 Συνεργατική μάθηση
3.4 Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

3

Διδασκαλία και Μάθηση

Στοιχείο Ικανότητας

3.1

Διδασκαλία

Δήλωση Ικανότητας

Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών συσκευών και πόρων στη
διαδικασία διδασκαλίας και κατάλληλη διαχείριση ψηφιακών
στρατηγικών διδασκαλίας. Πειραματισμός και ανάπτυξη νέων
μορφών / μεθόδων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

3.1.1

Προσδιορίστε και ορίστε ψηφιακά εργαλεία κατάλληλα για
χρήση από διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους, πλαίσια
και ομάδες-στόχους.

3.1.2

Αναφέρετε πώς η ψηφιακή παρέμβαση υπό την
καθοδήγηση του εκπαιδευτή (πρόσωπο με πρόσωπο ή σε
ψηφιακό περιβάλλον) μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τον
μαθησιακό στόχο.

3.1.3

Εφαρμόστε διαφορετικές ψηφιακές συσκευές στη μάθηση
για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας και της μάθησης (π.χ. Διαδραστικός πίνακας,
κινητές συσκευές).

3.1.4

Συνδυάστε κατάλληλη χρήση ψηφιακού περιεχομένου (π.χ.
βίντεο, διαδραστικές δραστηριότητες) στη διαδικασία
διδασκαλίας και εκμάθησης.

3.1.5

Δημιουργήστε εκπαιδευτικές συναντήσεις, δραστηριότητες
και αλληλεπιδράσεις σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

3.1.6

Δημιουργήστε συνεργασία και αλληλεπίδραση τάξης /
ομάδας σε ψηφιακό περιβάλλον.

3.1.7

Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα και την
καταλληλότητα των ψηφιακών παιδαγωγικών στρατηγικών
που επιλέξατε.

3.1.8

Προθυμία να πειραματιστούν και να αναπτύξουν νέες
μορφές και μεθόδους ενσωμάτωσης της ψηφιακής
τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
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Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

3

Διδασκαλία και Μάθηση

Στοιχείο Ικανότητας

3.2

Καθοδήγηση

Δήλωση Ικανότητας

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους μέσα και έξω από τη
συνεδρία μάθησης και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την
παροχή έγκαιρης / στοχοθετημένης καθοδήγησης και βοήθειας.
Πειραματισμός νέων μορφών και σχημάτων για προσφορά
καθοδήγησης και υποστήριξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

3.2.1

Προσδιορίστε τα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας για την
υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και την παρακολούθηση
της απόδοσής τους.

Δεξιότητες

3.2.2

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να απαντήσετε
στις ερωτήσεις των εκπαιδευομένων ή για αμφιβολίες
σχετικά με τις εργασίες

3.2.3

Εφαρμογή μαθησιακών δραστηριοτήτων σε ψηφιακό
περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση των
εκπαιδευόμενων.

3.2.4

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να
παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως την πρόοδο των
εκπαιδευόμενων και επιτρέψτε στους καθηγητές να
παρεμβαίνουν και να σας προσφέρουν καθοδήγηση όταν
χρειάζεται.

3.2.5

Δείξτε την παροχή υποστήριξης, καθοδήγησης και έγκαιρης
ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους που
χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες

3.2.6

Αναγνωρίζοντας την αξία της καθοδήγησης

3.2.7

Δυνατότητα πειραματισμού και ανάπτυξης νέων μορφών
και σχημάτων για παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης με
τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Στάσεις
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

3

Διδασκαλία και Μάθηση

Στοιχείο Ικανότητας

3.3

Συνεργατική Μάθηση

Δήλωση Ικανότητας

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της συνεργασίας
των εκπαιδευόμενων. Ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων να
χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες ως μέρος συνεργατικών
εργασιών, ως μέσο για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της
συνεργασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

3.3.1

Προσδιορίστε τις σχετικές ψηφιακές τεχνολογίες για να
υποστηρίξετε τη συνεργατική μάθηση

3.3.2

Προσδιορίστε αξιόπιστες πηγές ψηφιακών εργαλείων
μάθησης

3.3.3

Σχεδιάστε και δημιουργήστε συνεργατικές δραστηριότητες
σε ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. blogs, Wikis, περιβάλλοντα
εικονικής μάθησης) για ομαδικά προγράμματα,
παρουσιάζοντας αποτελέσματα ή / και ανταλλαγή
γνώσεων.

3.3.4

Διαχείριση της παρακολούθησης και καθοδήγηση των
εκπαιδευόμενων στη συνεργατική μάθηση.

3.3.5

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να επιτρέψετε
στους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν γνώσεις και να
λάβουν ανατροφοδότηση από άλλους εκπαιδευόμενους.

3.3.6

Προθυμία να ενθαρρυνθεί η συνεργατική μάθηση μεταξύ
των εκπαιδευόμενων
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Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

3

Διδασκαλία και Μάθηση

Στοιχείο Ικανότητας

3.4

Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση

Δήλωση Ικανότητας

Χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες για να υποστηρίξει την
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση των εκπαιδευόμενων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

3.4.1

Προσδιορίστε και συγκρίνετε διαθέσιμες ψηφιακές
τεχνολογίες που είναι κατάλληλες για αυτοδιαχειριζόμενη
μάθηση

Δεξιότητες

3.4.2

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να επιτρέψετε
στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν τη μάθησή τους και
να συλλέξουν στοιχεία και να καταγράψουν την πρόοδο

3.4.3

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να επιτρέψετε
στους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν και να
προβάλουν το έργο τους (π.χ. ePortfolio, blogs κ.λπ.)

3.4.4

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να επιτρέψετε
στους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν και να
αξιολογήσουν την πρόοδο της μάθησης μέσω
αυτοαξιολόγησης.

3.4.5

Αξιολογήστε την καταλληλότητα των ψηφιακών
στρατηγικών για την προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης
μάθησης.

3.4.6

Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν
ψηφιακές τεχνολογίες για να υποστηρίξουν τις ατομικές
μαθησιακές τους δραστηριότητες και αποστολές.

Στάσεις
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας 4
Αξιολόγηση
Γενική Περιγραφή
Χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και στρατηγικές για την ενίσχυση της αξιολόγησης.
Ικανότητες:
4.1 Στρατηγικές αξιολόγησης
4.2 Ανάλυση των τεκμηρίων
4.3 Ανατροφοδότηση και σχεδιασμός
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Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

4

Αξιολόγηση

Στοιχείο Ικανότητας

4.1

Στρατηγικές Αξιολόγησης

Δήλωση Ικανότητας

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη διαμορφωτική και την
αθροιστική αξιολόγηση. Βελτίωση της ποικιλομορφίας και της
καταλληλότητας των μορφών και προσεγγίσεων αξιολόγησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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4.1.1

Προσδιορίστε διαφορετικές ψηφιακές τεχνολογίες για
διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση για την
παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων.

4.1.2

Προσδιορίστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των
ψηφιακών τεχνολογιών και των παραδοσιακών
στρατηγικών αξιολόγησης

4.1.3

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσετε
τις διαμορφωτικές στρατηγικές αξιολόγησης (π.χ.
χρησιμοποιώντας συστήματα απόκρισης στην τάξη, κουίζ,
e-portfolios και παιχνίδια).

4.1.4

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της
αθροιστικής αξιολόγησης (π.χ. τεστ που βασίζονται σε
υπολογιστή, την εφαρμογή ήχου ή βίντεο, προσομοιώσεις).

4.1.5

Να επιδείξετε εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης για να
παρακολουθήσετε τη διαδικασία μάθησης και να
αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των
εκπαιδευόμενων

4.1.6

Αναλύστε την καταλληλότητα χρήσης προσεγγίσεων
ψηφιακής αξιολόγησης έναντι των μαθησιακών
αποτελεσμάτων και αναλόγως των στρατηγικών
προσαρμογής.

4.1.7

Αναγνωρίστε την αξία της χρήσης ψηφιακών εργαλείων
αξιολόγησης στη διαδικασία εκμάθησης

4.1.8

Προθυμία να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών ψηφιακής
αξιολόγησης

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

4

Αξιολόγηση

Στοιχείο Ικανότητας

4.2

Ανάλυση των τεκμηρίων

Δήλωση Ικανότητας

Δημιουργία, επιλογή, κριτική ανάλυση των ψηφιακών τεκμηρίων
σχετικά με τη δραστηριότητα, τις επιδόσεις και την πρόοδο των
εκπαιδευομένων για την ενημέρωση της διδασκαλίας και της
μάθησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

4.2.1

Προσδιορίστε τις μαθησιακές δραστηριότητες που
παράγουν δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα και την
απόδοση του εκπαιδευόμενου

4.2.2

Αναφέρετε τα βήματα της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών
για την καταγραφή και την αξιολόγηση δεδομένων

4.2.3

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να καταγράψετε
και να συγκρίνετε δεδομένα σχετικά με την πρόοδο των
εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

4.2.4

Αναλύστε και ερμηνεύστε τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με
τη δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου και την πρόοδο /
απόδοση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

4.2.5

Εκτιμήστε τη συμβολή των ψηφιακών αξιολογήσεων στην
παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου
ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο

4.2.6

Έχοντας επίγνωση ότι η δραστηριότητα των
εκπαιδευόμενων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να
παράγει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να
βοηθήσουν στην ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο και την
κατανόηση της διαδικασίας διδασκαλίας και εκμάθησης.
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Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

4

Αξιολόγηση

Στοιχείο Ικανότητας

4.3

Ανατροφοδότηση και Σχεδιασμός

Δήλωση Ικανότητας

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή στοχοθετημένης και
έγκαιρης ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους, προσαρμογή
των διδακτικών στρατηγικών και παροχή στοχοθετημένης
υποστήριξης. Διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων να κατανοήσουν
τα στοιχεία που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και να τα
χρησιμοποιήσουν για τη λήψη αποφάσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

4.3.1

Ταξινόμηση και περιγραφή των διαφόρων τρόπων με τους
οποίους οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παροχή ανατροφοδότησης και
σχεδιασμού

Δεξιότητες

4.3.2

Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να
παρακολουθήσετε την πρόοδο των εκπαιδευόμενων και να
παράσχετε υποστήριξη όταν χρειάζεται.

4.3.3

Χρησιμοποιήστε την ψηφιακή τεχνολογία για να
βαθμολογήσετε και να δώσετε ανατροφοδότηση σχετικά
με την ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη ανάθεση.

4.3.4

Παροχή προσωπικών σχολίων και προσφορά
διαφοροποιημένης υποστήριξης στους εκπαιδευόμενους,
με βάση τα δεδομένα που δημιουργούνται.

4.3.5

Βοηθήστε τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν και να
ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

4.3.6

Προθυμία προσαρμογής των πρακτικών διδασκαλίας και
αξιολόγησης με βάση τα δεδομένα που δημιουργούνται.

4.3.7

Εκτιμήστε τη συμβολή των ψηφιακών αξιολογήσεων στην
παροχή έγκαιρης ανατροφοδότησης

4.3.8

Εκτιμήστε τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών στη
βελτίωση τόσο της προόδου των εκπαιδευομένων όσο και
των εκπαιδευτικών στρατηγικών του εκπαιδευτή

Στάσεις
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Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας 5
Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων
Γενική Περιγραφή
Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της ένταξης, της εξατομίκευσης και της ενεργού
συμμετοχής των εκπαιδευόμενων.
Ικανότητες:
5.1 Προσβασιμότητα και ένταξη
5.2 Διαφοροποίηση και εξατομίκευση
5.3 Ενεργός συμμετοχή εκπαιδευόμενων
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Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
Έκδοση 1.3 - Απρίλιος 2019

Περιοχή Ικανότητας

5

Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων

Στοιχείο Ικανότητας

5.1

Προσβασιμότητα και ένταξη

Δήλωση Ικανότητας

Για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα στους μαθησιακούς
πόρους και δραστηριότητες, για όλους τους εκπαιδευόμενους,
συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ειδικές ανάγκες. Να εξετάσει
και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, τις ικανότητες, τις χρήσεις
και τις παρερμηνείες των εκπαιδευόμενων (ψηφιακές), καθώς και
τους περιορισμούς που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη σωματική
ή τη γνωστική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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5.1.1

Προσδιορίστε διαφορετικές ψηφιακές τεχνολογίες και
στρατηγικές για εκπαιδευόμενους που χρειάζονται ειδική
υποστήριξη (φυσικοί ή πνευματικοί περιορισμοί,
μαθησιακές διαταραχές κλπ.).

5.1.2

Εξετάστε και απαντήστε σε πιθανά θέματα
προσβασιμότητας κατά την επιλογή, τη δημιουργία ή την
τροποποίηση ψηφιακών πόρων για την κάλυψη των
αναγκών των εκπαιδευόμενων (εναλλακτικά εργαλεία /
επιλογές / προσεγγίσεις για εκπαιδευόμενους με ειδικές
ανάγκες)

5.1.3

Επιλέξτε και δημιουργήστε στρατηγικές ψηφιακής
εκμάθησης που προσαρμόζονται στα ψηφιακά
περιβάλλοντα των εκπαιδευόμενων (τύποι συσκευών,
χρόνος χρήσης κ.λπ.)

5.1.4

Δημιουργήστε ένα εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης στην
εκμάθηση που προσαρμόζεται στις προσδοκίες των
εκπαιδευόμενων, τις ικανότητες, καθώς και τους
εννοιολογικούς, σωματικούς ή διανοητικούς περιορισμούς.

5.1.5

Προθυμία να εξετάζει συνεχώς την καταλληλότητα και να
προσαρμόζει τις στρατηγικές ανάλογα.

5.1.6

Γνωρίζοντας τις διαφορετικές ικανότητες μάθησης και
απαιτήσεις ειδικών αναγκών

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
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Περιοχή Ικανότητας

5

Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων

Στοιχείο Ικανότητας

5.2

Διαφοροποίηση και εξατομίκευση

Δήλωση Ικανότητας

Υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την αντιμετώπιση των
διαφορετικών μαθησιακών τους αναγκών, που τους επιτρέπουν
πρόοδο σε διαφορετικά επίπεδα και ταχύτητες

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

5.2.1

Προσδιορίστε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή
τεχνολογία για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των
μεμονωμένων εκπαιδευόμενων (π.χ. δυσλεξία, ΔΕΠΥ)

5.2.2

Επιλέξτε και προσδιορίστε διαφορετικές ψηφιακές
τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη
διαφοροποίηση και την εξατομίκευση της μάθησης.

5.2.3

Δημιουργήστε μεμονωμένα σχέδια μάθησης και
προσδιορίστε πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
υποστηρίξουν τις μαθησιακές τους ανάγκες.

5.2.4

Εφαρμόστε ψηφιακές δραστηριότητες (π.χ. κουίζ ή
παιχνίδι) που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να
προχωρούν με διαφορετικές ταχύτητες και επίπεδα
δυσκολίας.

5.2.5

Δημιουργήστε ψηφιακές αξιολογήσεις που ενσωματώνουν
διαφοροποίηση και εξατομίκευση.

5.2.6

Έχοντας επίγνωση της διαφορετικής ικανότητας μάθησης
και προθυμία να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες
για να υποστηρίξουν τη διαφοροποίηση της μάθησης.
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Περιοχή Ικανότητας

5

Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων

Στοιχείο Ικανότητας

5.3

Ενεργός συμμετοχή εκπαιδευόμενων

Δήλωση Ικανότητας

Υποστήριξη του χρήστη να έχει μια κριτική πρόσβαση στις
πληροφορίες δεδομένων, κατανοώντας τη σχέση μεταξύ του offline
και του online κόσμου

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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5.3.1

Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ψηφιακές τεχνολογίες για να
απεικονίσετε και να εξηγήσετε το περιεχόμενο με έναν
ελκυστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

5.3.2

Επιλέξτε τις κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες για την
κινητοποίηση της ενεργού μάθησης για έναν συγκεκριμένο
μαθησιακό στόχο.

5.3.3

Εφαρμογή ψηφιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να
παρακινήσουν και να εμπλέξουν εκπαιδευόμενους
(παιχνίδια / κουίζ)

5.3.4

Σχεδιάστε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας μια σειρά
ψηφιακών τεχνολογιών για να δημιουργήσετε ένα σχετικό
και αποτελεσματικό περιβάλλον ψηφιακής μάθησης.

5.3.5

Προθυμία να προσαρμοστεί το στυλ διδασκαλίας ώστε να
ενσωματωθούν νέες ψηφιακές δραστηριότητες για την
ανάμειξη διαφορετικών εκπαιδευόμενων.

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές
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Περιοχή Ικανότητας 6
Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων
Γενική Περιγραφή
Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να χρησιμοποιούν δημιουργικά και υπεύθυνα ψηφιακές
τεχνολογίες για πληροφορίες, επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου, ευεξία και επίλυση
προβλημάτων.
Ικανότητες:
6.1 Πληροφορίες και γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης
6.2 Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία
6.3 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
6.4 Υπεύθυνη χρήση
6.5 Επίλυση ψηφιακών προβλημάτων
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6

Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων

Στοιχείο Ικανότητας

6.1

Πληροφορίες και γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης

Δήλωση Ικανότητας

Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, αναθέσεων και
αξιολογήσεων που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να
αρθρώσουν τις ανάγκες πληροφόρησης. Εύρεση πληροφοριών και
πόρων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Οργάνωση, επεξεργασία,
ενημέρωση, σύγκριση και αξιολόγηση της ποιότητας των
πληροφοριών και των πηγών τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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6.1.1

Εξηγήστε στρατηγικές και προσεγγίσεις για την ανάλυση
και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας
των δεδομένων, των πληροφοριών, του ψηφιακού
περιεχομένου και των πηγών τους

6.1.2

Συγκρίνετε και αξιολογείτε κριτικά την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών τους

6.2.3

Αξιολογήστε διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης
δεδομένων, πληροφοριών, αποθήκευσης και ανάκτησης σε
ψηφιακό περιβάλλον.

6.2.4

Εφαρμόστε διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας,
αποθήκευσης, ανάκτησης και κοινής χρήσης δεδομένων και
πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον.

6.2.5

Χρησιμοποιήστε στρατηγικές για την ανάλυση δεδομένων,
πληροφοριών, ψηφιακού περιεχομένου και πηγών για την
αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την αλήθεια τους.

6.2.6

Σχεδιάστε στρατηγικές αναζήτησης και προσαρμόστε τις, με
βάση την ποιότητα των πληροφοριών που βρέθηκαν.

6.2.7

Έχοντας επίγνωση του φαινομένου των «ψεύτικων»
ειδήσεων και ότι οι πηγές πρέπει να ελέγχονται διαρκώς
για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους.
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6

Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων

Στοιχείο Ικανότητας

6.2

Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία

Δήλωση Ικανότητας

Να ενσωματωθούν μαθησιακές δραστηριότητες, εργασίες και
αξιολογήσεις που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και υπεύθυνα τις ψηφιακές
τεχνολογίες για επικοινωνία, συνεργασία και συμμετοχή των
πολιτών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

6.2.1

Προσδιορισμός και διάκριση μεταξύ των διαφόρων μέσων
επικοινωνίας για δεδομένο περιεχόμενο και κοινό στόχο

6.2.2

Προσδιορίστε και ορίστε κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία
για την ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και
ψηφιακού περιεχομένου με βάση το κοινό, το μέγεθος και
τη χρήση.

6.2.3

Περιγράψτε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το
περιεχόμενο, τις γνώσεις και / ή τους πόρους όταν
μοιράζονται δημόσια.

6.2.4

Προσδιορίστε και διαχωρίστε τα διάφορα κανάλια
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και πώς συγκρίνουν τις
διάφορες δραστηριότητες, τις χρήσεις και το κοινό.

Δεξιότητες

6.2.5

Ορίστε μια ψηφιακή ταυτότητα και επιδείξτε τον τρόπο
δημιουργίας, τροποποίησης, διαχείρισης και προστασίας
ενός ψηφιακού αποτυπώματος.

Στάσεις

6.2.6

Ενθάρρυνση και προώθηση της κατάλληλης χρήσης των
εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας
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Περιοχή Ικανότητας

6

Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων

Στοιχείο Ικανότητας

6.3

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Δήλωση Ικανότητας

Να ενσωματωθούν μαθησιακές δραστηριότητες, εργασίες και
αξιολογήσεις που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να
εκφραστούν μέσω ψηφιακών μέσων και να τροποποιήσουν και να
δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο σε διαφορετικές μορφές.
Να διδάξετε στους εκπαιδευόμενους πώς ισχύουν τα πνευματικά
δικαιώματα και οι άδειες χρήσης για το ψηφιακό περιεχόμενο, πώς
να αναφέρονται οι πηγές και οι άδειες παραχώρησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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6.3.1

Προσδιορίστε και περιγράψτε τις μορφές και τα μέσα που
μπορούν να δημιουργηθούν και το κατάλληλο λογισμικό /
εφαρμογή για να το κάνετε.

6.3.2

Προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι
κανονισμοί των αδειών και των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιεχόμενο και καθορίστε τους
τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
αποκτήσουν και να εξασφαλίσουν την ψηφιακή ιδιοκτησία

6.3.3

Χρησιμοποιήστε βασικά πακέτα για να δημιουργήσετε, να
επεξεργαστείτε και να τροποποιήσετε ψηφιακές
δραστηριότητες / εργασίες για να ενσωματώσετε
διαφορετικές μορφές που επιτρέπουν στους
εκπαιδευόμενους να εκφραστούν μέσω ψηφιακών μέσων.

6.3.4

Συνδυάστε διαφορετικούς υπάρχοντες ψηφιακούς πόρους
που βρίσκονται από διαφορετικές πηγές για να
δημιουργήσετε νέο περιεχόμενο

6.3.5

Προθυμία να εξερευνήσετε και να ενσωματώσετε νέες
μορφές ψηφιακού περιεχομένου για να βελτιώσετε τη
μάθηση.

6.3.6

Προθυμία να ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να
εκφράζονται χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία.
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Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων

Στοιχείο Ικανότητας

6.4

Υπεύθυνη χρήση

Δήλωση Ικανότητας

Να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της σωματικής, ψυχολογικής
και κοινωνικής ευημερίας των εκπαιδευόμενων, ενώ
χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες. Ενίσχυση των
εκπαιδευόμενων για τη διαχείριση κινδύνων και τη χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις

6.4.1

Προσδιορίστε και διαφοροποιήστε τους κινδύνους και τις
απειλές και περιγράψτε τις κατάλληλες ενέργειες για την
προστασία των διαφόρων ψηφιακών συσκευών και
περιεχομένου.

6.4.2

Επιλέξτε τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων
και ρυθμίσεων απορρήτου κατά την κοινή χρήση ψηφιακού
περιεχομένου.

6.4.3

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

6.4.4

Προσδιορίστε τις μορφές και τα χαρακτηριστικά του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού και πώς να προστατεύσετε τον
εαυτό σας και τους άλλους.

6.4.5

Αναγνωρίστε τον απλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των
ψηφιακών συσκευών και προσδιορίστε τις πτυχές που
σχετίζονται με την ασφαλή διάθεση.

6.4.6

Εγκαταστήστε τα μέτρα ασφαλείας και εφαρμόστε τις
κατάλληλες προφυλάξεις για να διατηρήσετε την ασφάλεια
των δεδομένων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

6.4.7

Επιλέξτε κατάλληλους τρόπους για την προστασία ή των
προσωπικών δεδομένων (δικών σας και άλλων) και
εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις απορρήτου κατά την
κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα.

6.4.8

Θετική στάση απέναντι στους κινδύνους που συνδέονται με
τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και ευαισθητοποίηση
σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
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6.5

Επίλυση Ψηφιακού Προβλήματος

Δήλωση Ικανότητας

Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και
αξιολογήσεων, οι οποίες απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να
εντοπίζουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα ή να μεταφέρουν
δημιουργικά τις τεχνολογικές γνώσεις σε νέες καταστάσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις

Δεξιότητες

Στάσεις
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6.5.1

Προσδιορισμός τεχνικών προβλημάτων κατά τη λειτουργία
συσκευών και τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων (π.χ.
πλατφόρμα εκμάθησης)

6.5.2

Προσδιορίστε τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις πιθανές
τεχνολογικές απαντήσεις για την επίλυση συγκεκριμένης
εργασίας ή προβλήματος.

6.5.3

Ρυθμίστε και προσαρμόστε τα ψηφιακά περιβάλλοντα στις
προσωπικές ανάγκες

6.5.4

Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε τους διαθέσιμους ψηφιακούς
πόρους για να απαντήσετε και να λύσετε μια δεδομένη
εργασία ή πρόβλημα σε κοινές συσκευές

6.5.5

Χρησιμοποιήστε στρατηγικές για την προώθηση της
ψηφιακής επίλυσης προβλημάτων των εκπαιδευόμενων.

6.5.6

Προθυμία να αναζητήσουν ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη
και να ενημερώνονται για την ψηφιακή εξέλιξη

6.5.7

Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να χρησιμοποιούν
ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση προβλημάτων.
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Ενότητα 4:
Υποστήριξη Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
και Πόροι
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 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. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 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. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο 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: Επαγγελματική Δέσμευση
Διδακτική Ενότητα 1.1
1.1.1 Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να προσδιορίσει και να επιλέξει τα καταλληλότερα
κανάλια και εργαλεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογή, ιστότοπο, δημοσίευση) ανάλογα
με το σκοπό και το πλαίσιο της επικοινωνίας (γενικές πληροφορίες για όλους, προσωπικό
μήνυμα προς εκπαιδευόμενους / γονείς, συναδέλφους ή κυβερνήτες κλπ. .).
1.1.2 Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με εκπαιδευόμενους και γονείς
οργανωτικές διαδικασίες όπως κανόνες, ραντεβού, εκδηλώσεις κ.λπ., μέσω της χρήσης
διαφόρων μέσων ψηφιακών τεχνολογιών (εφαρμογές, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
γραπτό μήνυμα κ.λπ.)
Διδακτική Ενότητα 1.2
1.2.1 Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να εντοπίσει τα επαγγελματικά και υποστηρικτικά δίκτυα
εντός του ίδιου του οργανισμού, καθώς και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο και διαδικτυακά.
Διδακτική Ενότητα 1.3
1.3.3 Αναλύστε τις δικές σας επαγγελματικές και ψηφιακές πρακτικές και περιγράψτε τις
πιθανές ευκαιρίες CPD στις οποίες θα μπορούσατε να βελτιώσετε για να ενισχύσετε τη
διδασκαλία και τη μάθηση.
Διδακτική Ενότητα 1.4
1.4.2 Προσδιορίστε τις σχετικές ευκαιρίες CPD στις τεχνολογίες ψηφιακής εκμάθησης που
μπορούν να βρεθούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο με τη μορφή που
είναι κατάλληλη για τη δική σας μάθηση.
1.4.4 Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική εκπαίδευση όπως MOOCs, βίντεο, webinars,
σεμινάρια, κλπ. ως πηγή Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Ικανότητα 2: Ψηφιακοί πόροι
Διδακτική Ενότητα 2.3
2.3.3 Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιδείξει την οργάνωση ψηφιακού περιεχομένου και να το
διαθέσει σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και άλλους εκπαιδευτές μέσω διαφόρων μέσων
συνδέσμων, συνημμένων, μεταφορτώσεων, κοινή χρήση αρχείων, blogs κλπ.
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Ικανότητα 3: Διδασκαλία και μάθηση
Διδακτική Ενότητα 3.1
3.1.1 Προσδιορίστε και ορίστε ψηφιακά εργαλεία (Moodle, Smartboards, κινητές συσκευές
κ.λπ.) κατάλληλα για χρήση από διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους, πλαίσια και ομάδεςστόχους.
3.1.3 Εφαρμόστε διαφορετικές ψηφιακές συσκευές (π.χ. διαδραστικό πίνακα, κινητές
συσκευές) για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης.
3.1.4 Συνδυάστε την κατάλληλη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. βίντεο, διαδραστικές
δραστηριότητες) στη διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης σε δραστηριότητες στην τάξη ή
στη μελέτη εξ αποστάσεως.
Διδακτική Ενότητα 3.2
3.2.1 Προσδιορίστε τα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας (Moodle, διαδραστικοί πίνακες,
εφαρμογές ιστού) για την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και την παρακολούθηση της
απόδοσής τους.
3.2.2 Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες (Moodle, Φόρουμ, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία,
εφαρμογές τηλεφώνου) για να απαντήσετε στις ερωτήσεις ή τις αμφιβολίες των
εκπαιδευομένων σχετικά με τις εργασίες.
3.2.3 Εφαρμογή μαθησιακών δραστηριοτήτων σε ψηφιακό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τη
διαφοροποίηση των εκπαιδευόμενων. Για παράδειγμα, χρήση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εκμάθησης (Moodle) για την παροχή διαφορετικών μαθησιακών δραστηριοτήτων σε
επιλεγμένες ομάδες βάσει επιπέδων, ταχύτητας, ικανοτήτων κλπ.
Διδακτική Ενότητα 3.3
3.3.5 Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες (Εικονικό περιβάλλον εκμάθησης, Κοινωνικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης, Δημοσιεύσεις στο φόρουμ) για να επιτρέψετε στους εκπαιδευόμενους να
μοιράζονται πληροφορίες και να λαμβάνουν σχόλια από τους άλλους εκπαιδευόμενους.
Διδακτική Ενότητα 3.4
3.4.3 Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν και να
παρουσιάσουν το έργο τους μέσω ψηφιακών τεχνολογιών όπως το ePortfolio, τα blogs κλπ.
Ικανότητα 4: Ασφάλεια
Διδακτική Ενότητα 4.1
4.1.3 Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσετε τις διαμορφωτικές στρατηγικές
αξιολόγησης, π.χ. χρησιμοποιώντας συστήματα απόκρισης στην τάξη, κουίζ, e-portfolios και
παιχνίδια.
4.1.4 Χρησιμοποιήστε ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσετε τις αθροιστικές αξιολογήσεις,
π.χ. διαγωνίσματα βασισμένα σε υπολογιστή, εφαρμογή ήχου ή βίντεο, προσομοιώσεις.
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4.1.5 Παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης για την παρακολούθηση της μαθησιακής
διαδικασίας και λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευόμενων, π.χ.
Δραστηριότητες Moodle και αρχεία καταγραφής χρηστών
Ικανότητα 5: Ενδυνάμωση εκπαιδευόμενων
Διδακτική Ενότητα 5.1
5.1.1 Ο εκπαιδευτής μπορεί να προσδιορίσει διαφορετικές ψηφιακές τεχνολογίες και
στρατηγικές για εκπαιδευόμενους που χρειάζονται ειδική υποστήριξη για φυσικούς ή ψυχικούς
περιορισμούς, μαθησιακές διαταραχές κλπ.
5.1.2 Εξετάστε και απαντήστε σε ζητήματα δυνητικής προσβασιμότητας όταν επιλέγετε,
δημιουργείτε ή τροποποιείτε ψηφιακούς πόρους για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των
εκπαιδευόμενων με εναλλακτικά εργαλεία, επιλογές και προσεγγίσεις για εκπαιδευόμενους με
ειδικές ανάγκες.
5.1.3 Επιλέξτε και δημιουργήστε ψηφιακές στρατηγικές μάθησης που προσαρμόζουν στους
εκπαιδευόμενους τους τύπους των ψηφιακών συσκευών, το χρόνο χρήσης, κλπ.
Διδακτική Ενότητα 5.2
5.2.1 Προσδιορίστε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση
των ειδικών αναγκών των μεμονωμένων εκπαιδευόμενων με δυσλεξία, ΔΕΠΥ κλπ.
5.2.4 Εφαρμόστε ψηφιακές δραστηριότητες όπως κουίζ ή παιχνίδι που επιτρέπουν στους
εκπαιδευόμενους να προχωρούν με διαφορετικές ταχύτητες και επίπεδα δυσκολίας
5.2.5 Δημιουργήστε ψηφιακές αξιολογήσεις που ενσωματώνουν τη διαφοροποίηση (επίπεδα,
ταχύτητα, ικανότητα, κ.λπ.) και εξατομίκευση (ενδιαφέροντα και χόμπι).

Ικανότητα 6: Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων
Διδακτική Ενότητα 6.2
6.2.1 Προσδιορίστε και διαχωρίστε τα διαφορετικά μέσα επικοινωνίας (ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, φόρουμ, εφαρμογή, WhatsApp, μήνυμα κ.λπ.) για δεδομένο περιεχόμενο
(μήνυμα, αρχείο κ.λπ.) και στοχευμένο κοινό (γονέας, συνάδελφος, εκπαιδευόμενοι κλπ).
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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 μετρούν αυτό που είναι σημαντικό να μετρηθεί για να καταδείξει
την επίτευξη του μαθησιακού στόχου.
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 δυσκολεύουν άσκοπα την παρουσίαση των
επιτευγμάτων.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις απαιτήσεις αξιολόγησης στις ανάγκες των ατόμων ή των
ομάδων και οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι πάντα ευέλικτες, ποικίλες και κατάλληλες. Ως εκ
τούτου, ένας εκπαιδευόμενος με σωματικές δυσκολίες να 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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