
 

 

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου τον περασμένο 

Νοέμβριο στο Βερολίνο, που φιλοξένησε η Iberika ο εταίρος 

από τη Γερμανία, ποιος θα πίστευε ότι ο κόσμος θα ήταν εν 

μέσω μιας φρενίτιδας ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης! 

Από το ξέσπασμα του Covid 19 που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο 

τον κόσμο με ραγδαίο ρυθμό, πολλοί δάσκαλοι, εκπαιδευτές 

και εκπαιδευτικοί έπρεπε να ενσωματώσουν τη διαδικτυακή 

διδασκαλία και μάθηση. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική η 

τεχνολογία και οι ψηφιακές δεξιότητες για τους εκπαιδευτές. 

 

 Το έργο Shaping Digital Classes θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς: 

1. Αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης για παροχή σε εκπαιδευτές ψηφιακών δεξιοτήτων.. 

o Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής 

παιδαγωγικής 

o Προώθηση της ευρείας χρήσης του πλαισίου ψηφιακών δεξιοτήτων DigiCompEdu 

 

2. Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτών για την επέκταση και ανάπτυξη των 

ψηφιακών δεξιοτήτων τους στη διδασκαλία..  

o Αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

o Επισήμανση ελλείψεων στις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών στη διδακτική τους 

πρακτική. 

 

3. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (με ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία 

γλωσσών για μετανάστες.) 

o Χρήση καινοτόμου ψηφιακής εκπαίδευσης σε μαθήματα γλωσσών 
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Το έργο Shaping Digital Classes στοχεύει στην προώθηση και 
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών. 



 

 

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ένας επιπλέον στόχος του έργου είναι η προώθηση του πλαισίου δεξιοτήτων DigCompEdu 

μεταξύ των εκπαιδευτών, αξιολογώντας και βελτιώνοντας έτσι τις ψηφιακές τους ικανότητες 

σύμφωνα με τα κριτήρια του DigCompEdu. 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο δεξιοτήτων εδώ:  https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 

Το έργο θα: 

 

• Δημιουργήσει δωρεάν μαθήματα σε μια εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα 

• Καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές στην αξιολόγηση των ψηφιακών τους ικανοτήτων 

• Παρέχει συμβουλές και ιδέες για προσαρμογή ή δημιουργία νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  

• Στοχεύει σε εκπαιδευτές με περιορισμένες ή ενδιάμεσες ψηφιακές ικανότητες 

• Παρέχει σήματα και πιστοποιητικά για αποκτηθείσες δεξιότητες 

• Συμβάλει στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών μέσω της παροχής συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

Από την έναρξη του έργου, οι εταίροι δουλεύουν στην διαμόρφωση του περιεχομένου των 

διαδικτυακών σεμιναρίων, καθώς και τη διαμόρφωση της δομής της διαδικτυακής 

πλατφόρμας μάθησης. 

Το επόμενο βήμα είναι για τους εταίρους και τους εκπαιδευτές είναι να δοκιμάσουν ψηφιακές 

ευκαιρίες μάθησης σε ένα διαδικτυακό μάθημα 2-3 ημερών που φιλοξενείται από τον ισπανικό 
συνεργάτη μας IEDA. Τώρα περισσότερο από ποτέ οι εκπαιδευτές πρέπει να ακολουθήσουν 

καινοτόμες προσεγγίσεις για να συνεχίσουν να διδάσκουν τους μαθητές τους μέσω του διαδικτύου. 
 

Iberika education group gGmbH  

GERMANY 

www.iberika.de 

  Danmar Computers LLC 

  POLAND 

  www.danmar-computers.com.pl 

Community Action Dacorum  

(Dacorum Council For Voluntary Service Ltd) - UK 

www.communityactiondacorum.org.uk 

 

Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA) - SPAIN 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ieda/.  

 

Active Citizens Partnership – GREECE 

www.activecitizens.eu 
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