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Εισαγωγή  

 

Εγχειρίδιο για τα κέντρα εκπαίδευσης, τη διοίκηση και τους υπαλλήλους 

Η πανδημία Covid-19 επηρέασε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Επίσης μία 

από τις κύριες επιπτώσεις ήταν στη σχολική διδασκαλία. Τα παιδιά, οι δάσκαλοι και οι γονείς 

έπρεπε να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης . Οι περισσότερες 

χώρες, αργά ή γρήγορα, στράφηκαν στην ηλεκτρονική μάθηση χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία 

και συστήματα ΤΠΕ. Φυσικά, υπήρχαν προβλήματα όπως ανεπαρκής εξοπλισμός σχολείων και 

νοικοκυριών για ένα τέτοιο σύστημα, ανεπαρκείς γνώσεις για τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και συχνά 

απροθυμία και απογοήτευση για τη νέα κατάσταση. Οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες έπρεπε 

επίσης να ανταποκριθούν και να κινητοποιήσουν κεφάλαια για να αγοράσουν νέο λογισμικό και 

προγράμματα για τα σχολεία, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό και να αγοράσουν τεχνολογία και 

εξοπλισμό όχι μόνο για τα σχολεία αλλά και για οικογένειες που δεν μπορούσαν να το αντέξουν 

οικονομικά, αλλά τα παιδιά εξακολουθούσαν να χρειάζονται εκπαίδευση. Αυτός ο οδηγός παρέχει 

συμβουλές και σεμινάρια για το πώς να αντιμετωπίσετε νέες καταστάσεις. 

Οι πόροι και τα υλικά που συλλέγονται από τους ακόλουθους 

εταίρους του έργου: 

ASPIRE – IGEN GROUP LIMITED - UK 
 

 

Innovation Frontiers IKE – GR 
 

 

PIXEL –  ASSOCIAZIONE CULTURALE – IT 
 

 

VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV – GE 
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1. Έρευνα - τα ερωτηματολόγια 
Το ερωτηματολόγιο προοριζόταν για διευθυντές και εκπαιδευτικούς επαγγελματικών σχολείων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικών σχολών. Στόχος ήταν η συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και μαθητές κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του Covid - 19. όσον αφορά τη διατήρηση της προσοχής / ελέγχου του 
μαθητή. 

 

1. Έχει υιοθετήσει το σχολείο σας ψηφιακή στρατηγική; Αν ναι, ποια; Παρακαλώ 

περιγράψτε τη. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το ίδρυμά τους δεν είχε ενσωματώσει μια επίσημη 
ψηφιακή στρατηγική, αλλά ότι ορισμένοι έλαβαν εκπαίδευση σε λογισμικό και διαδικτυακά 
εργαλεία στην αρχή της πανδημίας. Ορισμένοι δεν ασπάστηκαν καθόλου τη θέσπιση ψηφιακής 
στρατηγικής. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κέντρα ΕΕΚ και τα σχολεία χρησιμοποίησαν το Google Suite και 
άλλες πλατφόρμες (Zoom, Webex, Adobe Cloud). Ο κύριος λόγος ήταν η χρήση εργαλείων που 
επιτρέπουν μαθήματα βίντεο με κοινή χρήση περιεχομένου, πίνακα και διαδραστικά τεστ. Επίσης, 
για την εκτέλεση καθηκόντων και για την υποβολή δομημένων και ημιδομημένων 
ερωτηματολογίων, οι λειτουργίες που παρείχαν οι πλατφόρμες αυτές ήταν καθοριστικές. Σε μία 
περίπτωση, ήταν απαραίτητο να περιμένουμε την εκάστοτε περιοχή να καθορίσει ποια πλατφόρμα 
να χρησιμοποιήσει, οπότε χάθηκε πολύς χρόνος στην αρχή τόσο για την ενεργοποίηση όσο και για 
την εκπαίδευση σε μια πλατφόρμα που κανείς μας δεν γνώριζε (Webex). Εν τω μεταξύ, ωστόσο, το 
σχολείο έχει λάβει μέτρα για να εξοπλίσει όλους τους μαθητές με υλικό και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμα και με εργαλεία σύνδεσης. Η διδακτική ομάδα και όλο το σχολικό προσωπικό 
επαναπροσδιόρισε στόχους, στρατηγικές, παρακολουθούσε την παρουσία και τη συμπεριφορά των 
μαθητών στο διαδίκτυο. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Δύο ερωτηθέντες απάντησαν ότι τα ιδρύματα τους εισήγαγαν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό 
εργαλείο για τη διαχείριση και τη διοίκηση των σχολείων "EduPage" · ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
χρησιμοποιεί τη δική του αίθουσα μάθησης που περιέχει υλικό και δραστηριότητες για τους 
μαθητές. Δύο ιδρύματα εισήγαγαν νέα μέτρα όσον αφορά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών: στο 
πρώτο συγκρότησαν μια ομάδα καταρτισμένη στα μέσα ενημέρωσης που ασχολείται με το θέμα της 
ψηφιοποίησης και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη προηγμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης για 
το διδακτικό προσωπικό. Η στρατηγική του ιδρύματος βασίζεται σε τρεις πυλώνες: εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού, αναβάθμιση των εκπαιδευτών, ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων σε δραστηριότητες 
κατάρτισης και χρήση υπηρεσιών cloud. Το δεύτερο ίδρυμα έχει αναπτύξει μια έννοια των μέσων 
ενημέρωσης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας (Kultusministerium). Οι 
υπόλοιποι ερωτηθέντες ανέφεραν τη διεξαγωγή διαδικτυακών ή μικτών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων (κυρίως μέσω Zoom) και τη χρήση υπηρεσιών cloud για την ανταλλαγή 
εκπαιδευτικού υλικού. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν ότι το κέντρο ΕΕΚ έχει ενσωματώσει συγκεκριμένα 
ψηφιακά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιούνται υπολογιστές, φορητοί 
υπολογιστές και tablet και έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Χρησιμοποιούν, επίσης, 
έναν διαδραστικό πίνακα, τεστ αξιολόγησης μέσω φορμών google, προβολή παρουσιάσεων στην 
τηλεόραση, καταγραφή ενεργειών μαθητών σε βίντεο και παρακολούθηση τους αργότερα. Ωστόσο, 
υπήρξαν ,τρεις αρνητικές απαντήσεις στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. 

ΤΣΕΧΙΑ 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 

ολοκληρωμένες λύσεις από το Google (Google Meet, Φόρμες Google, Αίθουσες διδασκαλίας) στο 

σχολείο. Σε μία περίπτωση, το σχολείο χρησιμοποίησε το Microsoft Teams για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και σε μία περίπτωση ο εκπρόσωπος του σχολείου δήλωσε ότι δεν είχε συγκεκριμένη 

ψηφιακή στρατηγική, αλλά χρησιμοποίησε τα εργαλεία σύμφωνα με τη σύσταση του 

περιφερειακού συντονιστή. 

 

2. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία (διά ζώσης και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση); Παρακαλώ περιγράψτε. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ στα ίδια πλαίσια - μόνο σε περίπτωση 
κοινωνικού αποκλεισμού (lockdown) για εξ αποστάσεως. Μερικοί έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία 
όπως διαδραστικούς πίνακες καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά εργαλεία όπως το 
Microsoft Teams και το Zoom εισήχθησαν μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υπάρχει ένας 
μικρός αριθμός εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, όπως το Moodle, και μερικοί χρησιμοποιούν το 
YouTube και εφαρμογές όπως το Kahoot για να συμπληρώσουν τόσο  την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία όσο και τη διά ζώσης. Μερικοί ερωτηθέντες ανέφεραν ότι δεν τους παρασχέθηκαν 
αρκετοί πόροι ΤΠΕ για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως μάθησης. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Στη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, πριν από την πανδημία, η χρήση αυτών των εργαλείων 
αξιοποιήθηκε μόνο ανταλλαγή υλικού και σε περιορισμένο βαθμό. Η χρήση ΤΠΕ δεν ήταν αναγκαία 
ή αξιοποιούταν γιατί υπήρχε καλή εκπαίδευση στη χρήση τους. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
από την άλλη πλευρά, η χρήση όλων των ψηφιακών πόρων είναι πολύ πιο συχνή και σχεδόν 
καθολική , επίσης επειδή είμαστε «αναγκασμένοι» να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζουμε τους μαθητές. Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, ωστόσο, όλες οι 
πλατφόρμες χρησιμοποιούνταν ήδη κανονικά και συνεχώς, κατά τη διάρκεια κανονικών 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Google Classroom, όλα τα προγράμματα της Adobe κ.λπ.). Μετά 
του κοινωνικού αποκλεισμού (lockdown), σε μερικές περιπτώσεις, οι υπολογιστές και τα 
smartphones χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά για τη συμμετοχή των μαθητών στις 
δραστηριότητες και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από ολόκληρη την ομάδα διδασκαλίας. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Πολλοί ερωτηθέντες σημείωσαν ότι όταν τα ιδρύματα τους έκλεισαν λόγω lockdown, στράφηκαν 
πλήρως στις ΤΠΕ και χρησιμοποιούσαν καθημερινά πλατφόρμες και εφαρμογές (όπως zoom, Cloud, 
εφαρμογές εκμάθησης, συνεργατικές εφαρμογές κ.λπ.). Αφού επιτράπηκε ξανά η μάθηση εκτός 
σύνδεσης, τα εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιούνται πλέον ως επί το πλείστον ως 
συμπληρωματικά/υποστηρικτικά μέσα για την επανάληψη του υλικού και την εμβάθυνση της 
τεχνογνωσίας. Ένας ερωτώμενος ανέφερε τη χρήση της υπηρεσίας cloud ως προσθήκη στις 
δραστηριότητες κατάρτισης εκτός σύνδεσης (που χρησιμοποιούνται περίπου μία φορά την 
εβδομάδα). 

Πολλά ιδρύματα εξακολουθούν να μεταδίδουν τις δραστηριότητές τους εκτός σύνδεσης μέσω Zoom 
ή άλλου προγράμματος, έτσι ώστε οι μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν (λόγω 
καραντίνας, για παράδειγμα) να μπορούν  να είναι παρόντες. Ορισμένα ιδρύματα προσφέρουν 
επίσης βραχυπρόθεσμα (με διάρκεια αρκετών ωρών ή μία ημέρα κατ' ανώτατο όριο) διαδικτυακά 
σεμινάρια στο πλαίσιο των προηγμένων προγραμμάτων κατάρτισης. 

Μια εξαίρεση είναι μια τεχνική σχολή όπου εκπαιδεύονται μηχανικοί αυτοκινήτων και ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί – εκεί χρησιμοποιούνται ψηφιακές λύσεις και εργαλεία καθ' όλη τη διάρκεια της 
μαθησιακής διαδικασίας και σε τακτική βάση. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ εκτενώς στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αποτελούν βασικό εργαλείο εκπαίδευσης. Ένας συμμετέχων 
απάντησε ότι η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω μιας πλατφόρμας, ενώ σε μια άλλη 
απάντηση αναφέρθηκε ότι τα εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σχεδόν καθημερινά για να κάνουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τους προσωπικούς υπολογιστές των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών. Τέσσερις από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι τα εργαλεία ΤΠΕ 
χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά, μία ή δύο φορές, παράλληλα με τα εγχειρίδια, ή σχεδόν 
καθημερινά και με τη χρήση των tablets αντί για βιβλία. Επίσης, σύμφωνα με μια απάντηση, ένας 
υπολογιστής χρησιμοποιείται και στις δύο μορφές διδασκαλίας (ζωντανή και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση), ενώ στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται και ο διαδραστικός πίνακας. Τέλος, μόνο 
ένας συμμετέχων απάντησε ότι τα τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιούνται σε μικρό βαθμό. 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

 
Τα εργαλεία ΤΠΕ αξιοποιούνται ευρέως στη διδασκαλία, τόσο στο ρόλο των εργαλείων υποστήριξης 

στην παρούσα μάθηση όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου έχουν καταστεί 

αναντικατάστατα. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο τάξης, έναν 

υπολογιστή, έναν προβολέα δεδομένων, κοινή χρήση αρχείων και αναθέσεις εργασιών 

χρησιμοποιώντας MS Teams, Kahoot, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, tablet, διαδραστικούς 

πίνακες. Τα σχολεία χρησιμοποιούν επίσης την πρόσβαση σε διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές, οι 

οποίες επιδοτούνται από τις περιφέρειες ή τα ίδια τα σχολεία. 
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3. Ποια εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία; Παρακαλώ απαριθμήστε τα. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία στα σχολεία που ερωτήθηκαν είναι: 

Kahoot, Quizlet, Moodle, YouTube, Padlet, MS Teams, Zoom, διαδραστικό βιβλίο και Διαδραστικός 
πίνακας, Υπολογιστές ,Φορητοί Υπολογιστές , κινητά τηλέφωνα , Tablets, e-portfolios, Google Meet 

ΙΤΑΛΙΑ 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία στα σχολεία που ερωτήθηκαν είναι: 

ParoleOstili, Generazioni Connesse, ψηφιακά εργαλεία από εκδότες,Υπολογιστές,Προβολείς, κινητά 
τηλέφωνα , εκπαιδευτικά παιχνίδια, quizzes, εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης, Google Drive και 
Google Classroom,Googlemeet, Cisco Webex, Zoom, Adobe Cloud, διαδραστικές οθόνες, Μαζικά 
Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), πλατφόρμες για συγκεκριμένα μαθησιακά θέματα. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Όσον αφορά το υλικό, οι πιο κοινές απαντήσεις ήταν: υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, 
προβολέας , κάμερα εγγράφων, διαδραστικοί πίνακες , tablet, κινητά τηλέφωνα. Όσον αφορά τις 
λύσεις λογισμικού, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: 

Cloud services και δικές τους πλατφόρμες μάθησης 

• πλατφόρμα επικοινωνίας Zoom or Microsoft Teams  

• Internet 

• Επιστροφή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Επιστροφή στα περιεχόμενα" 

• Padlet, Paint, Power Point, Word, Mindmaster, Quizziz, Kahoot 

• Instagram 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Οι συμμετέχοντες έδωσαν μια ποικιλία απαντήσεων σχετικά με τα εργαλεία ΤΠΕ που 
χρησιμοποιούν: προσαρμοσμένη πλατφόρμα, bbb, Zoom , φόρμες Google, paddlet, PowerPoint, 
κινητό, τηλεόραση, διαδίκτυο, κάμερες, προβολείς, φορητούς υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, 
εργαλεία που επιτρέπουν την αναπαραγωγή ήχου και εικόνες για να κάνουν το μάθημα πιο 
κατανοητό και ενδιαφέρον, Υπολογιστές , Tablet. 

ΤΣΕΧΙΑ 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία στα σχολεία που ερωτήθηκαν είναι: 

ηλεκτρονικό βιβλίο τάξης, Υπολογιστές, προβολέας δεδομένων, εξειδικευμένο λογισμικό, 

αξιολόγηση, robotic bees , κλιπ εγγραφής, διαδραστικοί πίνακες, tablet, κινητά τηλέφωνα, MS 
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Teams, Kahoot, ηλεκτρονικές εφαρμογές στο Microsoft Cloud, κοινή χρήση εγγράφων και 

διαχείριση, προγράμματα παρουσίασης, Youtube, Geogebra, Symbolab, PHET, iTrivio. 

 

4. Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας εργαλεία 

ΤΠΕ, πώς επαληθεύετε ότι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία; 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες χρησιμοποίησαν αρχεία καταγραφής δραστηριότητας στο MS Teams 
για να παρακολουθήσουν τη συμμετοχή, με μερικούς να χρησιμοποιούν την εξειδικευμένη 
λειτουργία μητρώου παρουσιών. Άλλοι έλεγξαν την παρουσία των μαθητών ζητώντας τους να 
εμφανιστούν στην κάμερα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας , ωστόσο αυτό λέγεται ότι ήταν 
περιορισμένο λόγω της διασφάλισης των κανόνων και της πρόσβασης σε κάμερες κλπ. Ένας 
ερωτώμενος ανέφερε ότι πολλοί από τους μαθητές τους δεν είχαν το ιδανικό μαθησιακό 
περιβάλλον στο σπίτι, λόγω της πρόσβασης στο διαδίκτυο / της συσκευής και των οικογενειακών 
δεσμεύσεων, όπως οι ευθύνες φροντίδας. Ο/η εκπαιδευτικός επικεντρωνόταν λιγότερο στη 
«ζωντανή» φοίτηση και εξασφάλιζε ότι όλη η διδασκαλία καταγράφηκε και θα μπορούσε να 
προσεγγιστεί ευέλικτα για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή με τρόπο που να είναι κατάλληλος για τους 
μαθητές. Ένας άλλος ερωτώμενος προσπάθησε να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την 
εξατομικευμένη  υποστήριξη για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στα μαθήματα. 

 ΙΤΑΛΙΑ 

Όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν τα επίπεδα προσοχής μέσω της λειτουργίας 
καμερών και συνεχών παρεμβάσεων προς τους μαθητές. Όπως ανέφεραν πολλοί, η συνεχής 
παρακολούθηση της προόδου των μαθητών αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί , λοιπόν, 
παρενέβαιναν δοκιμάζοντας συχνά, μέσω μικρών τεστ, τι συζητήθηκε και εξασκήθηκε κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης, κάνοντας  ερωτήσεις online , θέτοντας απλές ερωτήσεις και 
ελέγχοντας συνεχώς τις δραστηριότητες που κάνουν. Μια άλλη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν η ανάθεση ασκήσεων που πρέπει να εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο ή ερωτήσεων που 
πρέπει να παραδοθούν στην  ηλεκτρονική τάξη google. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Πολλοί ερωτηθέντες σημείωσαν ότι ζητούσαν από τους μαθητές να ενεργοποιήσουν τις κάμερές 
τους κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκπαιδευτικών συνεδριών - εκτός από αυτό, οι μαθητές ήταν 
πιθανόν να κληθούν απευθείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ορισμένοι ερωτηθέντες 
χρησιμοποιούν την επιλογή των Συνεδρίων Breakout για να οργανώσουν εργασίες σε μικρές ομάδες 
(υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που μεταβαίνει από τη μία ομάδα στην άλλη). 

Ορισμένοι ερωτηθέντες μοιράζονταν εργασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν μέσω μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - αυτά έπρεπε να ολοκληρωθούν από τους μαθητές και να 
επιστραφούν στον εκπαιδευτή για αναθεώρηση.  Άλλοι απάντησαν ότι χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες 
cloud ή πλατφορμες μάθησης όπου είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών σε ορισμένα άτομα και ο 
έλεγχος της ολοκλήρωσής τους. 

Ορισμένοι εκπαιδευτές διεξάγουν επίσης μεμονωμένες συνομιλίες (βιντεοδιάσκεψη) με φοιτητές 
για να συζητήσουν την ακαδημαϊκή τους πρόοδο. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους για να 
επαληθεύσουν ότι οι μαθητές τους συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία. Μερικοί χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία, όπως κουίζ εντός εφαρμογής, κάμερες μαθητών και συνεδρίες ερωτήσεων και 
απαντήσεων, μέσω ενός διαχειριστή (host) που συνδέεται με τα tablet / λογαριασμούς των 
μαθητών, μέσω μιας ηλεκτρονικής παρουσίασης. Υπάρχουν επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί που 
ακολουθούν τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως η ολοκλήρωση των εργασιών τους και τη συνεχή 
υποβολή ερωτήσεων σχετικά με το μάθημα που διδάσκεται εκείνη την εποχή, μέσω ερωτήσεων 
προς κάθε συμμετέχοντα και με ενεργή συμμετοχή των μαθητών και υποχρεωτικές καθημερινές 
εργασίες. 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συνήθως έχουν ανοιχτές τις 

κάμερες τους, ολοκληρώνουν τις εξετάσεις και οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στην άμεση 

ανατροφοδότηση. Δίνουν στους μαθητές εργασίες, μερικοί προτιμούν να κάνουν ερωτήσεις ελέγχου 

στο τέλος της διδασκαλίας. Άλλοι δίνουν μια εργασία για να εργαστούν το πρωί και να ελέγξουν τις 

εργασίες τους το ίδιο απόγευμα, συζητώντας το θέμα που έχει ανατεθεί. Οι μαθητές υποβάλλουν 

εργασίες που αναπτύσσονται μέσω λογισμικού που χρησιμοποιείται από το σχολείο (Microsoft 

Teams, Google, Edookit κ.λπ.). Η προσωποποιημένη διδασκαλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αρκετά καλά, απαιτείται μια ενεργή προσέγγιση. Σε βιντεοκλήσεις, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να 

βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και να τους δίνουν χώρο για να μιλήσουν. Ωστόσο, 

δηλώνουν ότι η ενεργοποίηση των καμερών από τους μαθητές δεν είναι πάντα τόσο 

αποτελεσματική όσο θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί, μερικοί μαθητές απλά δεν ενεργοποιούν τις 

κάμερες. 

 

5. Πώς διατηρείτε επαφή με τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης; 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες χρησιμοποιούσαν τη βιντεοκλήση και  μερικοί  χρησιμοποιούσαν 
συνομιλία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο . Ένας άλλος ερωτώμενος χρησιμοποιούσε επίσης το 
Whatsapp και άλλους τύπους μηνυμάτων για να συνδεθεί εξατομικευμένα με μαθητές. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν περισσότερο τη συνομιλία για να 
επικοινωνήσουν με τους μαθητές και τις βιντεοκλήσεις, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Google 
Meet ως υποστηρικτικά εργαλεία. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Οι πιο κοινές απαντήσεις ήταν: 

1. Βιντεοκλήσεις 
2. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
3. Συνομιλίες, τσατ 

4. Τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο 
5. Υπηρεσίες cloud 
 

ΕΛΛΑΔΑ 

Σε αυτή την ερώτηση, οι περισσότερες απαντήσεις ήταν κοινές. Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν με 
τους μαθητές τους μέσω βιντεοκλήσης (7 απαντήσεις), συνομιλίας(chat) / ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (2 απαντήσεις) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (2 απαντήσεις). 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

 
Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τις βιντεοκλήσεις περισσότερο για να 

επικοινωνήσουν με τους μαθητές και τη συνομιλία (chat)  και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως 

υποστηρικτικά εργαλεία. 

 

6. Ποια ήταν η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εσάς προσωπικά; 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Το 70% των ερωτηθέντων είχε αρνητική ανταπόκριση στη μετάβαση, με το 30% να αισθάνεται 
«ουδέτερο». Πολλοί ερωτηθέντες δεν αισθάνθηκαν προετοιμασμένοι, καθώς προσφέρθηκε 
ελάχιστη κατάρτιση στο προσωπικό και στη χρήση των πόρων ΤΠΕ, καθώς και ότι ήταν υπεύθυνοι  
να διδάξουν ταυτόχρονα στους μαθητές τους να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Λόγω των 
πολιτικών άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αμειβόμενος χρόνος εργασίας ορισμένων ερωτηθέντων 
μειώθηκε ώστε να περιλαμβάνει μόνο διδακτικές ώρες – πράγμα που σημαίνει ότι είχαν ελάχιστο 
αμειβόμενο χρόνο για να προετοιμάσουν μαθήματα και να τα προσφέρουν ένα προς ένα, εκτός των 
μαθημάτων. Πολλοί μαθητές δεν είχαν την κατάλληλη πρόσβαση σε συνδέσεις και συσκευές 
διαδικτύου. Οι ψηφιακές δεξιότητες ήταν μια ανησυχία τόσο για το διδακτικό προσωπικό όσο και 
για τους μαθητές – ιδιαίτερα για τα MS Teams , καθώς αυτό δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν. Από 
τους ερωτηθέντες που αισθάνθηκαν «ουδέτεροι» σχετικά με τη μετάβαση, όλοι τους το συνέδεσαν 
με τη χρήση πόρων ΤΠΕ πριν από την πανδημία, οπότε η προσαρμογή στην εξ αποστάσεως μάθηση 
ήταν ευκολότερη για αυτούς. Μερικοί ερωτηθέντες είχαν πολύ έντονα συναισθήματα για τη 
δυσκολία διδασκαλίας πρακτικών μαθημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι αισθάνθηκαν μπερδεμένοι, ανήσυχοι. Η σύγχυση 
πήγαζε από την αλλαγή προσέγγισης του μαθήματος και τον τρόπο κάλυψης των θεμάτων. 
Ορισμένοι ερωτηθέντες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αισθάνθηκαν πολύ θυμό και 
αποθάρρυνση δήλωσαν πως, σε μαθήματα όπως αυτά που περιλαμβάνουν πρακτική διδασκαλία, η 
διάλεξη μπορεί να είναι μόνο αυτοπροσώπως. Τα παιδιά χρειάζονται οπτική επαφή, πρέπει να 
συσχετιστούν, χρειάζονται ένα φυσικό περιβάλλον που είναι σχολείο, με κανόνες και πειθαρχία. 
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Πρέπει να αλληλεπιδρούν και να συζητούν πολύ μεταξύ τους και με τους δασκάλους, να έχουν την 
κίνηση να ξυπνήσουν νωρίς και να πάνε στην τάξη. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, πολλοί 
έχουν αυξήσει την εξοικείωση τους με τις πλατφόρμες και γίνονται ειδικοί των διαφόρων 
συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης λίγοι που δεν ένιωθαν μεγάλη διαφορά 
με το παρελθόν, καθώς είχαν από καιρό εφαρμόσει  τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα 
(MOOcs) στα μαθήματά τους. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί 
σημαντική πρόκληση. Οι λόγοι για αυτό θα μπορούσαν να είναι διαφορετικοί: για ορισμένους, η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση απαιτούσε ακόμη πιο εντατική επικοινωνία από ό, τι σε «κανονικές» 
συνθήκες. Επίσης, η μετάβαση έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε αρκετά περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτές θεώρησαν ότι δεν είχαν τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
οργανώσουν την ηλεκτρονική μάθηση. Οι ερωτηθέντες σημειώνουν, ωστόσο, ότι μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα το έχουν συνηθίσει και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται πλέον μια νέα 
κανονικότητα. 

Υπήρχαν ορισμένοι ερωτηθέντες που αρχικά ήταν αποφασισμένοι να προσφέρουν την καλύτερη 
δυνατή διαδικτυακή εκπαίδευση - για άλλους, ήταν λίγο πιο εύκολο επειδή είχαν συνηθίσει να 
διεξάγουν σύσκεψη μέσω Zoom ή χρησιμοποιώντας ορισμένα ψηφιακά εργαλεία. 

 

Στην ερώτηση αυτή συναντήσαμε αντίθετες απόψεις. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν 
απροετοίμαστοι και χωρίς πολλές επιλογές, νιώθοντας ανήσυχοι και απόλυτα εξαρτημένοι από το 
διαδίκτυο και το σήμα, και πιστεύοντας ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορούσε να 
αντικαταστήσει τη ζωντανή μάθηση. Σύμφωνα με μια άλλη απάντηση, το συναίσθημα ήταν 
παράξενο όχι τόσο για την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας, αλλά επειδή έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
οι εκπαιδευτικοί, τους μαθητές που περνούσαν μια δύσκολη περίοδο και επηρέασε αναγκαστικά τη 
διαδικασία μάθησης. Από εκεί, οι απαιτήσεις άλλαξαν καθώς η προετοιμασία διήρκεσε 
περισσότερο, έτσι ώστε το μάθημα να είναι πιο ενδιαφέροντα υπό τις νέες συνθήκες. Ωστόσο, δεν 
είναι δυνατή η 100% αντικατάσταση σε ορισμένους τομείς. Από την άλλη, υπήρχαν συμμετέχοντες 
που ένιωθαν σχεδόν έτοιμοι να ανταποκριθούν και προετοιμασμένοι για αυτή την αλλαγή. Τέλος, 
σύμφωνα με δύο απαντήσεις, στην αρχή ήταν δύσκολο και αμήχανο, αλλά οι δάσκαλοι βρήκαν έναν 
τρόπο να επιστρέψουν μέσω της τεχνολογίας και όλοι γνωρίστηκαν με αυτόν τον νέο τρόπο. 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Πρόκληση όσον αφορά την αλλαγή της στρατηγικής διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι 

η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως «απαίσια, 

στην πραγματικότητα αδύνατη», δύσκολη για «μη τεχνολογικούς τύπους». Οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκαν επίσης σε τεχνικά ζητήματα όπως η ταχύτητα του διαδικτύου, τα κορεσμένα δίκτυα, 

ειδικά στην αρχή. Άλλοι δεν είδαν πρόβλημα κατά τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Καλοδέχτηκαν την έναρξη του προγραμματισμού διαδικτυακών συναντήσεων, καθώς μόνο η 

ανάθεση εργασιών επικράτησε στην αρχή. Με την πάροδο του χρόνου, όλοι οι εμπλεκόμενοι 

ΕΛΛΑΔΑ 
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συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν και έμαθαν να εργάζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά 

ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι η παρούσα διδασκαλία είναι αναντικατάστατη. Για κάποιους, η 

μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν ήταν δυσάρεστη, είπαν ότι μετά από σύντομο 

χρονικό διάστημα όλα μπορούν να μάθουν καλά. Ειδικά όταν ήταν δυνατή η παρακολούθηση 

διαδικτυακών σεμιναρίων στα εργαλεία Google, με λέκτορα (περίπου 8x 1 ώρα). 

 

7. Κατά τη γνώμη σας, ποια ήταν η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 

τους μαθητές; 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Το 40% των ερωτηθέντων αισθάνθηκε ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν αρνητικά στην ψηφιακή 
μετάβαση, για διάφορους λόγους – κυρίως λόγω της πλήξης και της έλλειψης της κοινωνικής πτυχής 
της πρόσωπο με πρόσωπο μάθησης. Ένας ερωτώμενος είπε ότι η εξ αποστάσεως μάθηση δεν είναι 
κατάλληλη για τις "προσωπικές συνθήκες γενικά" των μαθητών, με κάποιους να αναφέρονται και 
πάλι σε φτωχά περιβάλλοντα μάθησης στο σπίτι. Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με ευάλωτους 
μαθητές σε μη ασφαλή σπίτια, οι οποίοι χρησιμοποιούν επίσης την κατ' ιδίαν μάθηση στα ιδρύματα 
ως «ασφαλή χώρο». Η εξ αποστάσεως μάθηση δεν ήταν επωφελής για την προστασία των 
αδυναμιών. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στη σχετικά καλύτερη χρήση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές, αλλά οι περισσότεροι είχαν κακή πρόσβαση σε συσκευές 
ή διαδίκτυο. Ένας ερωτώμενος είπε ότι ορισμένοι μαθητές προτιμούσαν την εξ αποστάσεως μάθηση 
και αύξησαν τη συμμετοχή τους, καθώς η μάθηση ήταν πιο προσιτή για αυτούς όταν δεν χρειαζόταν 
να είναι πρόσωπο με πρόσωπο, επικαλούμενοι προβλήματα ψυχικής υγείας και προβλήματα 
ύπνου. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Από ό, τι είπαν οι ερωτηθέντες , από προσωπική εμπειρία, και με την επιβεβαίωση πολλών 
συναδέλφων, οι μαθητές σε πρώιμο στάδιο είδαν το DAD ως ελάφρυνση του συνολικού φορτίου 
σπουδών και δέσμευσης, επειδή ήταν πολύ λιγότερο ελεγχόμενοι και ένιωθαν σε μικρότερο βαθμό 
το "βάρος" του σχολείου. Με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν να αισθάνονται την έλλειψη 
πραγματικής αντιπαράθεσης με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους, ήταν όλο και 
περισσότερο αμείλικτοι και ήθελαν να ξαναμπούν στην τάξη. Οι μαθητές φαίνονταν χαμένοι και 
μπερδεμένοι στην αρχή, μετά συνήθισαν τα ψηφιακά εργαλεία , κάποιοι το χρησιμοποιούσαν με 
τον σωστό τρόπο, κάποιοι για να κρυφτούν και να κάνουν κάτι άλλο. Μια ενδιαφέρουσα πτυχή που 
προέκυψε ήταν ότι, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, πολλοί μαθητές ένιωθαν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση λόγω του ότι η οθόνη ήταν σαν να συνιστούσε ψυχολογική προστασία. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες είχαν την ίδια άποψη ότι η μετάβαση στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση ήταν μια μεγάλη πρόκληση – χαρακτήρισαν κυρίως την κατάσταση των μαθητών τους 
ως «υπερφορτωμένη». Δεν μπορούσαν όλοι τους να εκπληρώσουν τις απαραίτητες τεχνικές 
απαιτήσεις για να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση· άλλοι είχαν μικρή εμπειρία με 
ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί το 
εκπαιδευτικό υλικό στις ρυθμίσεις online. 
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Άλλες απαντήσεις περιλάμβαναν χαρακτηριστικά όπως "ανασφαλής", "δειλός", "σε απόγνωση" και 
"μόνος" λόγω της έλλειψης δυνατότητας να συναντηθούμε αυτοπροσώπως. Ένας από τους 
ερωτηθέντες σημείωσε ότι η προσωπική επαφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές του που 
ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. 

Γενικά, οι ερωτηθέντες μοιράστηκαν την άποψη ότι οι μαθητές θα προτιμούσαν την εκπαίδευση 
πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα συνηθίστηκαν στη μορφή την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Οι μαθητές είχαν ποικίλα συναισθήματα. Στην αρχή πολλοί αντέδρασαν με καχυποψία και ίσως 
άρνηση. Πολλοί εκπαιδευόμενοι έπρεπε να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων που δεν είχαν 
χρησιμοποιήσει πριν, πολλοί δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά, καθώς δεν ήταν σε 
μια τάξη. Οι περισσότεροι από αυτούς φάνηκαν αναστατωμένοι και είχαν την αίσθηση ενός 
εύκολου μαθήματος στο μυαλό τους, κάτι που παρουσίαζε πολλές δυσκολίες και ειδικά μάθηση. 
Πολλοί αρχικά αισθάνθηκαν χαρά και ευχαρίστηση, αισθήματα τα οποία αργότερα 
αντικαταστάθηκαν από αδυναμία και φόβο, ειδικά όταν δεν τα πήγαν εξίσου καλά και δεν είχαν 
άμεση πρόσβαση στη βοήθεια του δασκάλου. Για άλλους ήταν το ίδιο, ενώ υπήρχαν πολλοί που 
ήταν πολύ χαρούμενοι καθώς ήταν πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 

ΤΣΕΧΙΑ 

Είναι πολύ εξατομικευμένο. Οι περισσότεροι από αυτούς το εκμεταλλεύτηκαν ως ευκαιρία για να 

αποφύγουν την εργασία, για μερικούς από τους μαθητές ήταν πιο κατάλληλο από την παρούσα 

μάθηση.  Μερικοί μαθητές προσαρμόστηκαν γρήγορα, μερικοί ήταν άνετοι με αυτή τη μορφή 

διδασκαλίας, άλλοι ήταν απολύτως μη ικανοποιητικοί (περίπου μισοί και μισοί). Οι μαθητές συχνά 

παρακολουθούσαν τα μαθήματα φορώντας τις πιτζάμες τους, αλλά αυτή ήταν μια πρόκληση που η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών κατέκτησε με επιτυχία. Η σημερινή νεολαία είναι τεχνικά 

ικανή, δεν ήταν πρόβλημα για αυτούς. Κάποιοι καλοδέχτηκαν το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να 

σηκωθούν νωρίς το πρωί και να μεταβούν στο σχολείο, ενώ άλλοι δεν είχαν αυτό, όπως και η 

προσωπική επαφή με συμμαθητές και δασκάλους. Για ορισμένους μαθητές, η μετάβαση στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ήταν διασκεδαστική, αλλά όχι για όλους. Το πλεονέκτημα ήταν ότι ακόμη 

και εκείνοι που ήταν άρρωστοι ή σε καραντίνα θα μπορούσαν να κάνουν μαθήματα. Με την πάροδο 

του χρόνου, ωστόσο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατέστη κουραστική, οι μαθητές έχαναν 

σταδιακά την κοινωνική επαφή. 

 

8. Το σχολείο σας είχε προβλήματα με την τεχνική παροχή εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης; Αν ναι, ποια; 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Το 42,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα σχολεία δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Το 28,6% δήλωσε ότι το πρόβλημα ήταν στο διαθέσιμο υλικό/ λογισμικό 
των μαθητών, στο 28,5% υπήρχε πρόβλημα στη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και στις ικανότητες 
του προσωπικού (εκπαιδευτικών). 
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Ένας ερωτώμενος είπε ότι το ίδρυμά τους δεν αντιμετώπισε προβλήματα με την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Όλοι οι άλλοι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον ένα ζήτημα - κυρίως σε 
διαθέσιμες συσκευές / λογισμικό. Ορισμένοι αναφέρθηκαν επίσης στην ικανότητα των εργαζομένων 
(εκπαιδευτικών) και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Από τους δέκα ερωτηθέντες, τρεις από αυτούς δήλωσαν ότι τα σχολεία δεν αντιμετώπισαν 
προβλήματα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δύο δήλωσαν ότι το πρόβλημα ήταν στο διαθέσιμο 
υλικό/λογισμικό των μαθητών, καθώς και στις ικανότητες του προσωπικού (καθηγητές). Ένας 
απάντησε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο.  Τέλος, ένας από τους ερωτηθέντες 
δήλωσε ότι πολλές οικογένειες δεν έχουν επαρκές περιβάλλον, μπορούσε να ακούσει φωνές μελών 
της οικογένειας που μοιράζονταν το ίδιο περιβάλλον. Οι μαθητές δεν απολάμβαναν να 
ενεργοποιήσουν την κάμερα. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Η συνηθέστερη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε ήταν η ικανότητα των εργαζομένων/διδακτικού 
προσωπικού (που σημειώθηκε από οκτώ ερωτηθέντες). Το δεύτερο πιο συχνό  πρόβλημα προς 
αντιμετώπιση, ήταν η σύνδεση στο Διαδίκτυο (αναφέρθηκε πέντε φορές). Τρεις ερωτηθέντες 
δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά το διαθέσιμο υλικό και λογισμικό. Μόνο δύο 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση «πήγε σχετικά καλά» ή 
«προχώρησε χωρίς προβλήματα». 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τα περισσότερα κέντρα ΕΕΚ αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 
ανταποκρίνονται σε νέες συνθήκες και με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με μία απάντηση, 
υπήρξε πρόβλημα με το διαθέσιμο υλικό / λογισμικό, ενώ σύμφωνα με τέσσερις απαντήσεις δεν 
υπήρχαν προβλήματα. 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

1. Το 42,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα σχολεία δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

2. Το 28,6% δήλωσε ότι το πρόβλημα ήταν στο διαθέσιμο υλικό / λογισμικό των μαθητών. 

3. Στο 28,5% υπήρξε πρόβλημα στη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και στις αρμοδιότητες του 

προσωπικού (εκπαιδευτικών). 
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9. Ποια ήταν τα κύρια οφέλη και προκλήσεις της ψηφιακής διδασκαλίας και 

μάθησης; Παρακαλώ περιγράψτε τα. 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Τα κύρια οφέλη που αναφέρθηκαν ήταν η ευκαιρία να μάθουν νέες δεξιότητες και ότι η μάθηση δεν 
διαταράχθηκε. Ορισμένοι ερωτηθέντες είχαν την ευκαιρία να είναι δημιουργικοί στην εξεύρεση 
τρόπου ώστε να κρατήσουν τους μαθητές αφοσιωμένους. Άλλοι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης την 
κακή ψυχική υγεία / ύπνο ορισμένων μαθητών και πώς η εξ αποστάσεως μάθηση σήμαινε ότι 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη μάθηση από πριν και να είναι σε θέση να 
εργαστούν ευέλικτα. Προκλήσεις στις οποίες επικεντρωθήκαμε ήταν η μείωση της παρακολούθησης 
και στο να μην μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εποπτεύουν τους μαθητές. Και πάλι, οι περισσότεροι 
μαθητές λέγεται ότι είχαν κακή σύνδεση στο διαδίκτυο και πρόσβαση σε συσκευές. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων, οι ερωτηθέντες ανέφεραν: τα σχολεία που δεν τα είχαν 
χρησιμοποιήσει ποτέ έπρεπε να εξοπλιστούν με συσκευές ΤΠΕ, η αυτοπεποίθηση και η εξοικείωση 
με τα νέα εργαλεία και λειτουργίες που διατίθενται από την τεχνολογία (πλατφόρμες όπως το 
Google Education, το Zoom, το Meet, το Webex) αυξήθηκαν, μερικά από τα οποία παρέμειναν ως 
εργαλεία προσωπικής χρήσης. 

Μεταξύ των προκλήσεων, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι κλήθηκαν: να επανεξετάσουν πλήρως τη 
δυναμική της διδασκαλίας, να κάνουν τους μαθητές να ενδιαφέρονται ακόμη και χωρίς τη σωματική 
παρουσία και τη χρήση του χώρου, της επαφής με τα μάτια και των ομαδικών σχέσεων που 
χάνονται από απόσταση. Αναφέρθηκε μεγάλη δυσκολία στην ομαδική εργασία και συνεχείς 
διακοπές λόγω προβλημάτων δικτύου, μικροφώνων κ.λπ. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το κύριο πλεονέκτημα της μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με πολλούς 
ερωτηθέντες, είναι ότι κατέστησε δυνατή τη συνέχιση των μελετών χωρίς παύσεις. Άλλα οφέλη που 
ανέφεραν οι ερωτηθέντες ήταν: οι ελαχιστοποιημένοι κίνδυνοι μόλυνσης, ικανότητα μάθησης σε 
δικό τους ρυθμό και ευελιξία, μάθηση σε οικείο περιβάλλον. Μια καλή λειτουργική ομάδα 
εκπαιδευτών που έδειξαν αφοσίωση και δημιουργικότητα, καθώς και σχετικά καλή τεχνική παροχή 
(φορητοί υπολογιστές που κατοχυρώθηκαν προσωρινά για τους μαθητές, διαδικτυακά μαθήματα 
για εκπαιδευτικούς που προσφέρονται από την κυβέρνηση) συνέβαλαν επίσης στην ομαλή 
μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, η αναδυόμενη πρόκληση ενθάρρυνε τους 
εκπαιδευτές να βελτιώσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους στον τομέα των ΤΠΕ. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση συνίστατο στην ανάγκη να παραμείνουν συνεχώς σε επαφή με τους 
μαθητές και να διατηρήσουν / υποστηρίξουν τα κίνητρά τους για να μάθουν στο διαδίκτυο, κάτι που 
περιλαμβάνει κάποιο βαθμό αυτοπειθαρχίας. Επιπλέον, η εκμάθηση από το σπίτι απαιτεί από τους 
μαθητές περισσότερη προσωπική ευθύνη, καθώς υπάρχουν περισσότεροι περισπασμοί στο σπίτι 
από ό, τι στο σχολείο. Ως αποτέλεσμα αυτού, ήταν μερικές φορές δύσκολο να προσεγγίσουν 
μερικούς από τους μαθητές, οι οποίοι μερικές φορές έχασαν τις συναντήσεις που είχαν 
προγραμματιστεί. 
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Μια άλλη πρόκληση ήταν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες τεχνικές συνθήκες – τόσο για τους 
εκπαιδευτές όσο και για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτές έπρεπε να βελτιώσουν τις ψηφιακές 
δεξιότητές τους αρκετά γρήγορα. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων, οι κανόνες 
επικοινωνίας έπρεπε να θεσπιστούν στην αρχή. 

Τέλος, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιούργησε επιπλέον πίεση στα μάτια και το κιναισθητικό 
σύστημα λόγω της μακράς παραμονής στον υπολογιστή. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 
Τα οφέλη αυτού του τρόπου διδασκαλίας είναι πολλά: μεγαλύτερη ευελιξία, χρήση περισσότερων 
εργαλείων (μετά από αναζήτηση για να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα), 
αλλαγές στη μεθοδολογία διδασκαλίας, εύκολη πρόσβαση από οπουδήποτε, πλοήγηση σε άπειρο 
υλικό. 
Για ορισμένους μαθητές η εκπαιδευτική εμπειρία ήταν καλύτερη στην άνεση που παρέχει το σπίτι 
τους αλλά και στο γεγονός ότι υπήρχαν διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι 
εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει καλύτεροι στα 
ψηφιακά μέσα και έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να 
παρακολουθήσουν σεμινάρια ΤΠΕ. Είναι πλέον αρκετά δύσκολο να ακυρωθούν τα μαθήματα, 
καθώς υπάρχει και αυτός ο τρόπος, ο οποίος αποτελεί άμεση λύση σε οποιοδήποτε ζήτημα 
προκύψει στη ζωντανή εκπαίδευση.  
 
Αλλά υπήρχαν επίσης προκλήσεις, καθώς η αξιολόγηση δεν θα μπορούσε να είναι πολύ 
αντικειμενική. 
Είναι επίσης δύσκολο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ακόμη και εξ 
αποστάσεως. Η δια ζώσης αλληλεπίδραση χάνεται και απαιτείται περισσότερη οργάνωση, 
συντονισμός μαθήματος και ανταπόκριση των μαθητών. 
Αντικειμενικά, η διά ζώσης μάθηση δεν συγκρίνεται ούτε στο επίπεδο της ενσυναίσθησης ούτε στο 
επίπεδο της εκπαίδευσης και της μετάδοσης της γνώσης με την διδασκαλία από απόσταση, επειδή 
σίγουρα δημιουργούνται κενά και αποστάσεις. 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Μεταξύ των κύριων προκλήσεων, οι εκπαιδευτικοί συμπεριέλαβαν  την έναρξη συνεργασίας σε ένα 

εικονικό περιβάλλον, την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων σε εξειδικευμένο λογισμικό για μαθητές 

στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία, τη διατήρηση της προσοχής των μαθητών και το ότι η 

εξατομικευμένη προσέγγιση ενός θέματος ήταν ένα μικρό πρόβλημα. Μια άλλη πρόκληση ήταν η 

ενεργοποίηση των μαθητών και τα κίνητρά τους. Συχνά έβλεπαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως 

άδεια, ένιωθαν ότι δεν έπρεπε να ελέγχονται. Σύμφωνα με μία δήλωση , το πλεονέκτημα ειδικά στη 

διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ήταν ότι οι μαθητές δεν ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, εργάζονταν 

για 45 ολόκληρα λεπτά και ήταν ενεργοί, αυτή η μορφή διδασκαλίας δεν έβλαπτε τα αγγλικά. 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν βρήκαν ειδικά οφέλη, ίσως μόνο ότι υπήρξε μια αλλαγή, αλλά δεν 

ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. 
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10. Τι αντίκτυπο είχε η διαδικτυακή διδασκαλία στην πρακτική διδασκαλία; 

Περιγράψτε πώς διδάξατε πρακτικά μαθήματα μέσα από το διαδίκτυο. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Η εξ αποστάσεως μάθηση παρεμπόδισε τα πρακτικά μαθήματα που ανέφεραν οι περισσότεροι από 
τους ερωτηθέντες, αλλά ορισμένοι είπαν επίσης ότι αποτελούσε μια ευκαιρία να διδάξουν 
περισσότερη θεωρία, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερο χρόνο όταν η διά ζώσης 
διδασκαλία συνεχίστηκε για να μάθουν τα πρακτικά στοιχεία. Μερικοί ερωτηθέντες είπαν ότι οι 
μαθητές είχαν περισσότερα κίνητρα και ενημερώθηκαν όταν επέστρεφαν σε πρακτικά μαθήματα 
διά ζώσης, αν και κάποιοι είπαν ότι οι μαθητές ήταν λιγότερο συγκεντρωμένοι και πιο 
αποσυντονισμένοι όταν επέστρεψαν. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Ο αντίκτυπος στους ερωτηθέντες ποικίλλει ως προς τις απαντήσεις τους: ορισμένοι δήλωσαν ότι δεν 
είχαν αισθανθεί αρνητικό αντίκτυπο ως αποτέλεσμα της χρήσης των Μαζικών Ελεύθερων 
Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Άλλοι, ωστόσο, απάντησαν ότι αρχικά πραγματοποίησαν τις 
πρακτικές διδασκαλίες μέσω της εκπόνησης των εργασιών του έργου που θα αναπτυσσόταν εν 
μέρει με τον δάσκαλο και εν μέρει αυτόνομα για να παραδοθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στην 
αρχή, ορισμένες εργαστηριακές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και στη 
συνέχεια αποκαταστάθηκαν σε μειωμένη μορφή (με ένα σύστημα βαρδιών που επέτρεπε σε όλους 
ελάχιστο χρόνο στο εργαστήριο). Ή ενεργοποιώντας τεχνικές απομακρυσμένης πρακτικής, όπως η 
χρήση 2/3 φωτογραφικών μηχανών για την κινηματογράφηση βημάτων επεξεργασίας και άλλων 
σημαντικών διαδικασιών. Ωστόσο, άλλοι έχουν διαπιστώσει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στα 
επαγγελματικά μαθήματα ή σε εκείνα που παρέχουν εργαστήρια που δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
εργαστήρια έχουν παραμείνει κλειστά. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες συμμερίζονται την άποψη ότι η διδασκαλία πρακτικών 
μαθημάτων στο διαδίκτυο ήταν δυνατή μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Οι εκπαιδευτές 
προσπάθησαν να εισαγάγουν τα στοιχεία της πρακτικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια διαδικτυακών 
συναντήσεων (όπου ήταν δυνατόν). Μια άλλη επιλογή ήταν η χρήση βίντεο: οι εκπαιδευτές 
χρησιμοποίησαν ήδη διαθέσιμα βίντεο ή δημιούργησαν νέα (για παράδειγμα, σχετικά με το θέμα 
του μασάζ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαθητές ήταν επίσης υποχρεωμένοι να τραβήξουν βίντεο 
και να τα στείλουν στον επόπτη - με αυτόν τον τρόπο αξιολογήθηκαν οι πρακτικές δεξιότητές τους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εστάλησαν πρακτικές εργασίες στους μαθητές. Ωστόσο, σε αυτή την 
περίπτωση η εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν σχεδόν αδύνατη - οι εκπαιδευτές 
έλαβαν μόνο τελικά αποτελέσματα. Κατόπιν αιτήματος, παρασχέθηκαν διαβουλεύσεις. 

Γενικά, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
αξιολογήθηκαν διαφορετικά από τους μαθητές: μερικοί τα αξιολόγησαν ως σχετικά καλά, άλλοι - 
αρκετά χαμηλά. 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να διδάξουν πρακτικά 
μαθήματα είναι μέσω, διά ζώσης , συνεδριών ή τουλάχιστον μέσω μιας μικτή μορφή μάθησης. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι ήταν δύσκολο να διδάξουν στο διαδίκτυο πρακτικά 
μαθήματα. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να παρακολουθήσουν το βίντεο της 
διαδικασίας ενός πειράματος στο εργαστήριο, ή να χρησιμοποιήσουν πίνακες και σχέδια. 
Χρησιμοποιώντας μια κοινή οθόνη, οι μαθητές μπορούσαν να δουν απευθείας τα έγγραφα και να 
αντιγράψουν στο σημειωματάριό τους αυτό που χρειαζόταν για την πρακτική άσκηση. Το κλασικό 
θρανίο της τάξης αντικαταστάθηκε από την οθόνη του υπολογιστή. 
Ωστόσο, λόγω της απόστασης, τα πρακτικά μαθήματα μετατράπηκαν σε θεωρητικά. Πολλά από τα 
πρακτικά μαθήματα δεν μπορούσαν να γίνουν στο διαδίκτυο. 
 
Μόνο δύο συμμετέχοντες απάντησαν ότι υπήρξε θετικός αντίκτυπος. 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Μεμονωμένα αθλήματα προσφέρονταν σε μαθήματα τηλεόρασης και οι μαθητές ενθαρρύνονταν να 

αναζητήσουν κατάλληλες σωματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η διδασκαλία της τέχνης, της 

φυσικής ή της μουσικής εκπαίδευσης ως κατάρτιση λυκείου, δηλαδή βασικών μαθημάτων, ήταν 

δύσκολη, όχι εντελώς ικανοποιητική. Ωστόσο, οι μαθητές έλαβαν εργασίες ζωγραφικής, εξάσκησης 

και παιχνιδιού οργάνων, κινουμένων σχεδίων, δραματικής εκπαίδευσης. Στα αγγλικά, βρέθηκε μια 

λύση με τη μορφή της μαγειρικής απλών σνακ, τραγουδιού και δημιουργικής σύνθεσης.  

Μια συχνή παραγωγή ήταν ένα βίντεο που καταγράφηκε στο Youtube, στο οποίο οι μαθητές 

συμπεριέλαβαν τη μεθοδολογία και την ίδια τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

δημιούργησαν τη δική τους ιστοσελίδα, όπου ανέβασαν και έσωσαν βίντεο και άλλες εγγραφές. 

Άλλες απόψεις είναι τέτοιες που είναι πρακτικά αδύνατο να διδάξετε στο διαδίκτυο, επειδή το 

υλικό βρίσκεται στα εργαστήρια στο σχολείο. Υπάρχει έλλειψη άμεσου ελέγχου και βοήθειας σε 

πραγματικό χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν μόνο να επιδείξουν τη διαδικασία, να αναθέσουν 

μια εργασία, όπου εξηγούσαν τα βασικά βήματα της διαδικασίας και καθόριζαν με ακρίβεια τον 

στόχο της εργασίας. Υπήρχαν επίσης εκείνοι που περιέγραψαν την διαδικτυακή διδασκαλία 

πρακτικών μαθημάτων ως καταστροφική. Ορισμένα πεδία δεν προχώρησαν καθόλου στην πρακτική 

διαδικτυακά, οι μαθητές στερούνταν ενός έτους εμπειρίας. 

2. Έρευνα κάθε εταίρου σε σχετικά θέματα 

A) Πώς τα κέντρα ΕΕΚ διαχειρίζονται/την επιτυχή 

διαχείριση της ένταξης και των αλλαγών 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

«Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναπτύξουν εσωτερικό σχέδιο επικοινωνίας για την εξασφάλιση 

αποτελεσματικής επικοινωνίας με το προσωπικό τους. Η ηγεσία σε κάθε ίδρυμα θα πρέπει επίσης να έχει 
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ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κινδύνων. 

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά.» 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Νοτιοδυτικό Κολλέγιο, Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 

Στην αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού, η ομάδα διαχείρισης SWC Covid-19 συμφώνησε σε ένα 

σύνολο αρχών που στηρίζουν τον σχεδιασμό για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών, του 

προσωπικού, των κοινοτήτων και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια και μετά από τον Covid-19. Οι 

αρχές σχεδιασμού περιλάμβαναν: 

1. Ασφάλεια, σωματική και συναισθηματική ευημερία των μαθητών και του προσωπικού. 

2. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης του προσωπικού, των φοιτητών και των ενδιαφερόμενων 

μερών, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν εκ των προτέρων. 

3. Ισότητα και πολυμορφία με ιδιαίτερη προσοχή για μαθητές από μειονεκτούντα 

περιβάλλοντα. 

4. Συνεχής συμβολή στις προσπάθειες και τη στρατηγική για την καταπολέμηση της 

εξάπλωσης του Covid-19. 

5. Μακροπρόθεσμη σταθερότητα του Κολλεγίου. 

Η ομάδα διαχείρισης covid-19 υποστηρίζεται από τρεις ομάδες εργασίας. Πρόγραμμα σπουδών, 

Άνθρωποι (Φοιτητής, Προσωπικό, Ενδιαφερόμενοι) και Κτήματα και Ασφάλεια 

Πανεπιστημιούπολης. Κάθε ομάδα εργασίας έχει ένα ειδικό πρόγραμμα εργασίας για τον Covid-19 

με συμφωνημένα αποτελέσματα, ηγετική θέση και δομές μελών. Το έργο τους επικεντρώνεται στην 

καθημερινή λειτουργία του Κολλεγίου και στη διαχείριση δραστηριοτήτων όπως η καθοδήγηση για 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εργασία, τα σχέδια επικοινωνίας για το 

προσωπικό και τους φοιτητές, ο σχεδιασμός του PPE και της κοινωνικής αποστασιοποίησης και η 

εικονική παράδοση εκδηλώσεων πρόσληψης και επαγωγής. Το Σώμα έχει επίσης ορίσει μια ομάδα 

Εποπτών Covid-19, ο ρόλος των οποίων είναι να συμβουλεύουν τους φοιτητές και το προσωπικό εάν 

έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Covid σχετικά με τα συμπτώματα, τις απαιτήσεις του 

PPE ή την υγεία και την ευημερία. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/how_are_vocational_institutions_innovating_evol

ving_and_changing_as_a_result_of_covid-19_report.pdf  

ΙΤΑΛΙΑ 

ITS ITC Piemonte (https://www.its-ictpiemonte.it/) 

Το Istituto Tecnico Superiore (ITS) Piemonte είναι ένα σχολείο με «υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση», 

που δημιουργήθηκε για να καλύψει την υψηλή ζήτηση των εταιρειών για νέες και υψηλές τεχνικές και 

τεχνολογικές δεξιότητες. Τα ενεργά μαθήματα είναι εντελώς δωρεάν και με υποχρεωτική φοίτηση, 

έχουν διάρκεια δύο ετών. Χωρίζονται σε τέσσερα εξάμηνα και περίπου το ένα τρίτο των συνολικών 

ωρών αφιερώνονται στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε εταιρείες, τόσο στην Ιταλία όσο και στο 

εξωτερικό, καθώς και σε εργαστηριακές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του ITS Piemonte, ένας ειδικός 

κλάδος εκπροσωπείται από το Ίδρυμα ΤΠΕ. 

 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/how_are_vocational_institutions_innovating_evolving_and_changing_as_a_result_of_covid-19_report.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/how_are_vocational_institutions_innovating_evolving_and_changing_as_a_result_of_covid-19_report.pdf
https://www.its-ictpiemonte.it/
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Καλές πρακτικές: 

Ήδη από το 2018, το Istituto Tecnico Superiore (ITS) Piemonte προετοιμαζόταν για την αλλαγή, 

καθώς το 100% των σταθμών εργασίας στην τάξη έχουν γίνει εικονικοί: τότε ήταν δυνατό για τους 

μαθητές να συνδεθούν με το ινστιτούτο απλά και με ασφάλεια από οπουδήποτε με σύνδεση και να 

χρησιμοποιήσουν την υπολογιστική ισχύ, το λογισμικό και τα έγγραφα ήταν σαν να ήταν στην τάξη. 

Για να διασφαλιστεί περαιτέρω το θεμελιώδες δικαίωμα σπουδών, έχουν αποκτηθεί 30 φορητοί 

υπολογιστές Google Chromebook, τους οποίους οι μαθητές μπορούν να δανειστούν ή να 

κατοχυρώσουν να το έχουν στο σπίτι τους δωρεάν, σε δανειακή βάση, σε περίπτωση που δεν 

διαθέτουν κατάλληλη συσκευή. 

Αντιδρώντας στην πανδημία COVID19 its itc Piemonte Foundation, έχει εφαρμόσει από τις 17 

Μαρτίου 2020 μια περαιτέρω πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή εφαρμόζοντας στρατηγική υψηλής 

τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με βάση τη χρήση του BlackBoard LMS. Ξεκινώντας 

από αυτό το λογισμικό, δημιούργησαν τη δική τους πλατφόρμα που ονομάζεται OpenLMS 

(προσβάσιμη με διαπιστευτήρια σύνδεσης) που είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα πραγματικό 

ψηφιακό περιβάλλον αφιερωμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όχι ένα απλό εργαλείο 

τηλεδιάσκεψης, αλλά ένα σύνολο καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών που, χάρη στις διαισθητικές 

ροές εργασίας και τις απλοποιημένες ενσωματώσεις, καθιστούν την ψηφιακή μάθηση πιο 

αποτελεσματική. Αυτές οι κύριες λειτουργίες του BlackBoard LMS ήταν θεμελιώδεις για να 

εγγυηθούν στους μαθητές τη συνέχεια της μάθησης κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας Covid-19. 

Από τη μία πλευρά, στην πραγματικότητα, το OpenLMS επέτρεψε τη δημιουργία ενός σχεδιασμού με 

επίκεντρο το χρήστη χρήσιμο για να κάνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα διαδικτυακά 

μαθήματά  τους. Από την άλλη, αυτό το διαισθητικό εργαλείο βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

οργανώσουν με σαφήνεια τα μαθήματα, χωρίς να ξοδεύουν χρόνο μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιούν 

την πλατφόρμα. 

Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα είναι: https://its.mrooms.net/  

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Έξυπνο εργοστάσιο 4.0 της τεχνικής σχολής Aalen 

http://smartfactory.ts-aalen.de/  

Η Τεχνική Σχολή του Aalen είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική σχολή στην περιφερειακή διοίκηση 

της Στουτγάρδης. Έχοντας περισσότερους από 3100 φοιτητές, 50 προγράμματα κατάρτισης και 150 

εκπαιδευτές, τα σχολεία χρησιμεύουν ως κέντρο εκπαίδευσης και ειδίκευσης για τις μικρές και 

https://its.mrooms.net/
http://smartfactory.ts-aalen.de/
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μεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής – συγκεκριμένα, στους τομείς της ηλεκτρολογίας, της 

μηχανοτρονικής και της κατασκευής μηχανημάτων.  

Για την ουσιαστική ψηφιακή εκπαίδευση, οι επαγγελματικές σχολές δεν χρειάζονται μόνο μια 

σύγχρονη και αποτελεσματική υποδομή πληροφορικής. Λόγω των, όλο και μικρότερων κύκλων 

καινοτομίας στη βιομηχανική παραγωγή, οι επαγγελματικές σχολές πρέπει να εξελιχθούν σε κέντρα 

καινοτομίας στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία με τις τελευταίες τεχνολογίες πρέπει ήδη 

να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της βασικής και προηγμένης κατάρτισης. Για να γίνει αυτό, η 

Τεχνική Σχολή της Aalen εισήγαγε την έννοια ενός έξυπνου εργοστασίου (Smart Factory) στις 

εγκαταστάσεις της. Το Smart Factory, βοηθά στη χαρτογράφηση νέων εξελίξεων στον τομέα της 

Βιομηχανίας 4.0 με την τάση προς ένα υψηλότερο επίπεδο πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα 

παραγωγής.  

Σε αντίθεση με ένα κλασικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, το Smart Factory επιτρέπει την διδασκαλία 

σύνθετου τεχνολογικού περιεχομένου με διδακτικό τρόπο. Μπορεί να παρασχεθεί εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο που κυμαίνεται από τα βασικά της επαγγελματικής σχολής έως το προηγμένο 

περιεχόμενο μιας τεχνικής σχολής και εξειδικευμένα μαθήματα συνεχούς εκπαίδευσης για την 

τοπική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Το Smart Factory παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για την 

ανάπτυξη περαιτέρω νέων τεχνολογιών, επίσης σε συνεργασία με πανεπιστήμια. 

Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του τεχνικού περιεχομένου, είναι απαραίτητη η χρήση 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Αυτό απαιτεί και προωθεί έναν υψηλό βαθμό διεπιστημονικών 

δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών – όπως ομαδική εργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, μεθοδολογικές 

δεξιότητες και την ικανότητα απόκτησης νέων γνώσεων με αυτό-οργανωμένο τρόπο. 

Για την υποστήριξη των σχολείων, αναπτύχθηκε ένας οδηγός εφαρμογής από το Κρατικό Ινστιτούτο 

Ανάπτυξης Σχολείων (Landesinstitut für Schulentwicklung). Αυτό το φυλλάδιο με υποδειγματικά 

σενάρια για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του περιεχομένου που σχετίζεται με τη 

βιομηχανία 4.0 δημιουργήθηκε με βάση τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών-πλαίσια που 

πρότεινε η συνέλευση των υπουργών Παιδείας στη Γερμανία. Η εφαρμογή όλου του σχετικού 

περιεχομένου στο Industry 4.0 πραγματοποιείται σε μια παιδαγωγική έννοια τριών σταδίων με τις 

αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για το πρόγραμμα σπουδών. 

Ο οδηγός είναι επίσης η βάση για ένα κρατικό, τυποποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης 

εκπαιδευτικών. Σε διάφορες ενότητες κατάρτισης, μερικές από τις οποίες βασίζονται η μία στην 

άλλη, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε πρακτική κατάρτιση σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο 

γνώσεων και τις μελλοντικές διδακτικές τους εργασίες. Τα αρχικά επιτυχημένα μέτρα κατάρτισης 

ενισχύουν αυτή την έννοια και αναδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα της υπέρβασης των κενών 

μεταξύ των επαγγελματικών τομέων της μεταλλουργίας και της ηλεκτρολογίας και διδάσκουν από 

κοινού το θέμα της βιομηχανίας 4.0. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση στη σελίδα του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στο facebook 
 
Το κέντρο ΕΕΚ διοργάνωσε μια ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με το ελληνικό διάσημο μουσικό 
συγκρότημα, Τις Μέλισσες, για να μιλήσουν για την εμπειρία τους στη φωτογραφία! 
Περιέγραψαν την εμπειρία τους από τη φωτογράφιση και τα συναισθήματά τους όταν οι ίδιοι 
αναλαμβάνουν το ρόλο του φωτογράφου. 
Ήταν μια φωτογραφική και όχι ζωντανή μουσική, όπου οι μαθητές γνώρισαν αυτούς τους 
καλλιτέχνες καλύτερα με πολλαπλά επίπεδα γνώσης. 
Μίλησαν για τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ τους, για την αξία του φωτός, για το βάρος της 
λήψης. 
Οι μαθητές ανακάλυψαν ότι αυτή η εταιρεία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη σχετικά με την εικόνα, 
είτε πρόκειται για φωτογραφία είτε για βίντεο. Είτε συνεργάζονται με επαγγελματίες της εικόνας, 
είτε δημιουργώντας οι ίδιοι εικόνες, και οι τρεις βρίσκονται στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. 
Οι μαθητές έμειναν έκπληκτοι από τις ατομικές οπτικές τους γνώσεις και τον μαγικό τρόπο με τον 
οποίο συνδυάζονται στα έργα τους. 
 

 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Κέντρο ΕΕΚ και πρακτικό σχολείο Brno  

www.oupslomena.cz 

Είναι ένα γυμνάσιο που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση σε άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει 

τη βασική εκπαίδευση. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ένα άλλο επίπεδο μέτρων 

στήριξης έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν κατάλογο μαθητείας εδώ. 

Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές για θέσεις εργασίας στις κατασκευές, τη βιομηχανία και τις 

υπηρεσίες. 

Το σχολείο ξεκίνησε το 2011 την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από τη Διαδραστική Διδασκαλία». Έκτοτε, το σχολείο 

χρησιμοποιεί συνεχώς τις ευκαιρίες των περιφερειακών χρηματοδοτικών μέσων για να 

επικεντρωθεί στη «Διαδραστική Διδασκαλία» σε διάφορα έργα.  

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W0JDYJE8/www.oupslomena.cz
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Καλή πρακτική: το σχολείο δίνει έμφαση στην πρακτική εμπειρία και την ατομική προσέγγιση των 

μαθητών. Με έμφαση στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, μπορούν να εργαστούν με μικρές τάξεις, 

δέκα μαθητές σε μια τάξη. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο για το σχολείο να οργανώσει 

μεμονωμένα μαθήματα σε εξαιρετικές καταστάσεις, π.χ. περιορισμούς πανδημίας. 

Το σχολείο χρησιμοποιεί υπάρχοντες πόρους και οικονομικά μέσα για να αγοράσει επαγγελματικό 

εξοπλισμό για να επιτρέψει στους μαθητές να εργαστούν πρακτικά.  

 

Tτο σχολείο χρησιμοποιεί το σχολικό σύστημα πληροφοριών Edookit, το σύστημα που αναπτύχθηκε 

σε συνεργασία με τα σχολεία και τα σχολεία χρειάζονται εξατομικευμένες προσαρμογές. 

Τα μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

αποτελούν μέρος του Edookit. 

https://edookit.com/cs/about-us 

Για περισσότερες ορθές πρακτικές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ανατρέξτε 

στην ιστοσελίδα του DIGMYVET εδώ: www.digmyvet.com 

 
 

B) Πανευρωπαϊκά προγράμματα καθοδήγησης 

ΕΕΚ/αμοιβαία συνεργατικής επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

«Η Εσθονία συνεργάστηκε με ιδιωτικές υπηρεσίες για την παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού περιεχομένου 

δωρεάν στους μαθητές κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων.»  

Πέρα από την εμπειρία συναλλακτικής μάθησης, αυτοί οι φοιτητές χάνουν επίσης άλλα οφέλη της 

διεθνούς κινητικότητας, όπως η διεθνής έκθεση, η πρόσβαση σε μια ξένη αγορά εργασίας και η 

https://edookit.com/cs/about-us
http://www.digmyvet.com/
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δικτύωση. Μια έρευνα των φοιτητών της ΕΕ που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι 

οι κύριοι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό ήταν να διευρύνουν τους 

ορίζοντές τους ή να βιώσουν άλλους πολιτισμούς, να βελτιώσουν τις προοπτικές τους στην αγορά 

εργασίας και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην αγγλική γλώσσα (Δύση, 2000). Ομοίως, η 

ευκαιρία να ζήσουν στο εξωτερικό, να μάθουν ή να βελτιώσουν μια ξένη γλώσσα και να γνωρίσουν 

νέα άτομα, ήταν μεταξύ των τριών κορυφαίων λόγων που αναφέρθηκαν από φοιτητές που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΕ-ERASMUS (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και των 

εταίρων. Τα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης κυμαίνονταν από εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο 

οι μαθητές μπορούσαν να εξερευνήσουν κατά την κρίση τους και τυποποιημένα προγράμματα 

μάθησης που διεξάγονται με το δικό τους ρυθμό, έως μαθήματα σε πραγματικό χρόνο με 

επικεφαλής τους δασκάλους τους χρησιμοποιώντας εικονικές πλατφόρμες συσκέψεων. Για 

παράδειγμα, η Εσθονία συνεργάστηκε με ιδιωτικές υπηρεσίες για να παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο δωρεάν στους μαθητές κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων. Στη Γαλλία, το 

ήδη υπάρχον πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "Ma classe à la maison" (Τα μαθήματά μου 

στο σπίτι) έγινε διαθέσιμο για όλους τους μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, 2020[28]). Στην 

Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν εικονικά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο σε 

συνδυασμό με άλλα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2020· 

Schleicher και Reimers, 2020).  

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-

education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf 

ΙΤΑΛΙΑ 

 
Scuola Centrale Formazione, Βενετία\Μπολόνια. (http://www.scformazione.org/) 

Η Scuola Centrale Formazione είναι μια ένωση που λειτουργεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον 

τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της μετάβασης στην εργασία με στόχο την προώθηση της 

ανταλλαγής εμπειριών και την καταλληλότητα των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου ιδρυμάτων 

μελών της, την πρόταση πειραμάτων και την παροχή υπηρεσιών ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που 

προσδιορίζονται από τα ιδρύματα μέλη. 

Καλές πρακτικές: Ο σύνδεσμος συμμετείχε στο έργο IDiVET (Βελτίωση της Ψηφιακής Μάθησης στην 

ΕΕΚ), το οποίο εδραιώθηκε τον Ιούνιο του 2021, και αποσκοπεί στην υποστήριξη της υιοθέτησης 

καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στα ιδρύματα ΕΕΚ. 

Η SCF συμμετείχε στο έργο μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους (κέντρα και ιδρύματα ΕΕΚ) από τη 

Γαλλία, την Ισπανία και τη Φινλανδία. Το διεθνές δίκτυο κέντρων ΕΕΚ, που συνεργάζονται 

αναζητώντας μεθόδους και ορθές πρακτικές για κοινή χρήση, είναι το πιο σημαντικό σημείο του 

έργου. 

Οι περιορισμοί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού πολλαπλασιάστηκαν σε όλο τον 

κόσμο και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του IeFP έπρεπε να βρουν γρήγορες λύσεις για τη διατήρηση 

https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf
https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf
http://www.scformazione.org/
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των προσφορών κατάρτισης. Το έργο, το οποίο αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις, θα αναλύσει και θα 

μοιραστεί πρώτα τις ψηφιακές και υβριδικές πρακτικές που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές στις τέσσερις χώρες-εταίρους από την αρχή της πανδημίας, ώστε να διασφαλιστεί η 

παιδαγωγική συνέχεια και να δημοσιεύσει ένα ρεπερτόριο συγκεκριμένων παραδειγμάτων ορθών 

πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.  Στη συνέχεια, θα εργαστεί για την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων συστάσεων σχετικά με τις παιδαγωγικές αρχές που είναι εγγενείς σε ένα ποιοτικό 

ψηφιακό και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σύστημα και θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

INNOVET – «Διαμόρφωση του μέλλοντος – καινοτομίες για άριστη επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση» 

https://innovet.teiemt.gr/about/ 

Το INNOVET είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο συμμετέχουν τρεις Ευρωπαίοι εταίροι, το 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Ελλάδα, το 

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung GmbH από τη Γερμανία και ο Σύνδεσμος Εκπαίδευσης και 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Ρουμανία, καθώς και εκπρόσωποι της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. 

Το INNOVET στοχεύει στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υιοθέτηση ενός καινοτόμου αρθρωτού 

εργαλείου πληροφορικής ΕΕΚ. Αυτό το αρθρωτό εργαλείο πληροφορικής ΕΕΚ περιλαμβάνει 

μοντελοποίηση και προσομοιώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών και πραγματικών επιχειρήσεων 

στα προγράμματα κατάρτισης των σχολείων ΕΕΚ. 

Το INNOVET είναι ένα καινοτόμο αρθρωτό διπλό σύστημα που βασίζεται σε επιχειρηματικές 

διαδικασίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

προσανατολισμένη στην εταιρεία.  

Ο κύριος στόχος του INNOVET είναι η προώθηση της ανοικτής και καινοτόμου εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και εργασίας των νέων με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υιοθέτηση ενός 

καινοτόμου αρθρωτού εργαλείου πληροφορικής στα ιδρύματα ΕΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει τη 

μοντελοποίηση και προσομοίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών των πραγματικών 

επιχειρήσεων στα προγράμματα κατάρτισης των σχολών ΕΕΚ. 

https://innovet.teiemt.gr/about/
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Το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας των ΕΕΚ με βάση την εργασία. Με την 

επιλογή, την επανεξέταση και τη δημοσίευση μεθόδων και μέσων για την εφαρμογή μιας ΕΕΚ που 

σχετίζεται με την εταιρεία και προσανατολισμένη στην πρακτική, το έργο βελτιώνει τις ικανότητες 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών να συμμετέχουν και να προωθούν τις διαδικασίες 

περιφερειακής μεταρρύθμισης της ΕΕΚ. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

1. Κέντρο ΕΕΚ του Δήμου Βόλου 

Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ομότιμοι για την Ισότητα» Κινητικότητα των Νέων, 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

  

Το δεκαήμερο από τις 6 έως τις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο μέρος του 

ευρωπαϊκού προγράμματος «Peers for Equality» κινητικότητα των νέων εργαζομένων, με τη 

συμμετοχή 2 εργαζομένων του κέντρου ΕΕΚ. 

Λόγω των συνθηκών, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας εργαλεία 

νέας τεχνολογίας καθώς και προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης - κατάρτισης. 

Το πρόγραμμα ενσωματώνει εργασιακές πρακτικές μέσω των οποίων οι ομότιμοι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να αλλάξουν τη νοοτροπία των νέων για να κατανοήσουν τη σημασία της ισότητας των 

φύλων. 

https://www.diek.gr/blog_article.php?id=404&lang=el 

 

 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Έργο «Τα τετράδια - ταξιδιώτες» - διεθνές έργο ακόμη και στον Covid 

Ανώτερη Επαγγελματική Ιατρική Σχολή και Δευτεροβάθμια Ιατρική Σχολή Ústí nad Labem 

https://www.szsvzs.cz/ 

Ακόμη και η πανδημία δεν σταμάτησε τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των σχολείων. Ένα ωραίο 

παράδειγμα είναι η Ανώτερη Επαγγελματική Ιατρική Σχολή και η Δευτεροβάθμια Ιατρική Σχολή στο 

Ústí nad Labem, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα «Τα τετράδια- ταξιδιώτες » (The Travelling 

Notebooks) . Το έργο περιλαμβάνει σχολεία και μαθητές από όλο τον κόσμο. Η Τσεχική Δημοκρατία 

ανήκει σε μια ομάδα των πέντε, άλλα μέλη αυτής της ομάδας είναι σχολεία από την Αλγερία, τη 

https://www.diek.gr/blog_article.php?id=404&lang=el
https://www.szsvzs.cz/
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Μαλαισία, την Κιργιζία και τη Χιλή, δηλαδή για τους μαθητές μας πολύ μακρινές και ενδιαφέρουσες 

χώρες στις οποίες συνήθως δεν ταξιδεύουν τόσο συχνά. 

Σε αυτό το έργο, χρησιμοποιούμε σημειωματάρια ως μέσο για τους μαθητές να συνεργάζονται ως 

ομάδα ή τάξη. Μπορούν να ανταλλάξουν και να μοιραστούν τους πολιτισμούς τους στα 

σημειωματάρια (Notebooks). Τα σημειωματάρια περιστρέφονται με συγκεκριμένη σειρά. Καθώς τα 

σημειωματάρια ταξιδεύουν, περισσότερες πληροφορίες από κάθε χώρα προστίθενται σε αυτά. Στο 

τέλος, οι μαθητές θα λάβουν διαφορετικές πληροφορίες γραμμένες στα σημειωματάριά τους από 

διαφορετικές χώρες. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να τα διατηρήσουν ως μνήμη ή να τα 

επεκτείνουν σε άλλα έργα. 

Η Ανώτατη Ιατρική Σχολή και η Δευτεροβάθμια Ιατρική Σχολή έστειλαν το σημειωματάριο στην 

Κιργιζία και το πήραν πίσω από τη Μαλαισία. Στο τέλος του σχολικού έτους, το αρχικό 

σημειωματάριο γεμάτο σημειώσεις και φωτογραφίες συνεργατών επέστρεψε σε αυτά. Το σχολείο 

βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις συνεργαζόμενες τάξεις και στέλνουν ο ένας στον άλλο 

φωτογραφίες της δουλειάς τους. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού και του κλεισίματος των 

σχολείων, οι μαθητές ασχολήθηκαν με μεμονωμένες καταχωρήσεις σημειωματαρίων μέσω 

βιντεοκλήσεων, επειδή δεν μπορούσαν να συναντηθούν στο σχολείο. Συμφώνησαν σε τι άλλο να 

γράψουν στο σημειωματάριο και επιλεγμένους αντιπροσώπους για να κρατήσουν σημειώσεις και 

να προσθέσουν φωτογραφίες. Εκτός από το πρόγραμμα, ξεκίνησαν πολλές φιλίες μεταξύ Τσέχων 

φοιτητών και φοιτητριών από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι μαθητές κράτησαν επαφή κυρίως μέσω 

κοινωνικών δικτύων και μεμονωμένων βιντεοκλήσεων. 
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C) Χρηματοδότηση της ενσωμάτωσης των εργαλείων 

ΤΠΕ σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για 

τα κέντρα ΕΕΚ 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

«Σε ενήλικες χωρίς επίπεδο Α ή ισοδύναμο θα προσφέρεται δωρεάν, πλήρως χρηματοδοτούμενο 

κολεγιακό μάθημα (πληρωμένο μέσω του Εθνικού Ταμείου Δεξιοτήτων). 16 έως 19 το Ταμείο 

Υποτροφιών είναι υπεύθυνο για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους σπουδαστές ώστε να 

ξεπεράσουν συγκεκριμένα οικονομικά εμπόδια ως προς τη συμμετοχή, ώστε να μπορέσουν να 

παραμείνουν στην εκπαίδευση.»  

Αυτή η προσφορά θα είναι διαθέσιμη από τον Απρίλιο στην Αγγλία και θα πληρωθεί μέσω του 

Εθνικού Ταμείου Δεξιοτήτων. Σύντομα θα καθοριστεί πλήρης κατάλογος των διαθέσιμων 

μαθημάτων. Τα δάνεια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν επίσης πιο ευέλικτα, 

επιτρέποντας στους ενήλικες και τους νέους να διαχωρίζουν τις σπουδές τους καθ' όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους, να παρακολουθούν πιο υψηλής ποιότητας επαγγελματικά μαθήματα σε κολέγια και 

πανεπιστήμια περαιτέρω εκπαίδευσης και να στηρίζουν τους ανθρώπους να επανεκπαιδευτούν για 

θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα υποστηρίζονται από συνεχείς 

επενδύσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις κολεγίων – συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1,5 

δισεκατομμυρίων λιρών στερλίνες σε χρηματοδότηση κεφαλαίου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα 

εκτεθούν σε ένα νέο λευκό χαρτί, για την εκπαίδευση αργότερα αυτό το έτος. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/487971608326640355-

0090022020/original/ExternalWBEDUResponsetoCOVIDDec15FINAL.pdf 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Η έκκληση-πρόταση της Emilia-Romagna. Σύνδεσμος προς την περιφερειακή πρόσκληση: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/formazione-12-milioni-di-euro-per-

la-modernizzazione-degli-enti-accreditati 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η στήριξη των διαπιστευμένων φορέων κατάρτισης της Emilia-

Romagna στην πορεία εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία έχει καταστεί 

επείγουσα λόγω της πανδημίας και των βαθιών οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών που 

συνδέονται με τις τεχνολογικές αλλαγές, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ειδική πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων τον Ιούλιο του 2021. 

Η πρόσκληση αυτή διαθέτει 10 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της αλλαγής του 

περιφερειακού συστήματος κατάρτισης. Επιπλέον, με άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ από το Περιφερειακό 

Ταμείο Αναπηρίας, η Περιφέρεια αποφάσισε να στηρίξει το σύστημα κατάρτισης για τη διασφάλιση 

της πρόσβασης και της χρήσης των ευκαιριών κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία, αξιοποιώντας 

στο έπακρο όλα τα διαθέσιμα σε μια λογική πλήρους ένταξης, στήριξης και συγχρηματοδότησης 

στοχευμένων επενδυτικών δαπανών. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/487971608326640355-0090022020/original/ExternalWBEDUResponsetoCOVIDDec15FINAL.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/487971608326640355-0090022020/original/ExternalWBEDUResponsetoCOVIDDec15FINAL.pdf
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/formazione-12-milioni-di-euro-per-la-modernizzazione-degli-enti-accreditati
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/formazione-12-milioni-di-euro-per-la-modernizzazione-degli-enti-accreditati
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Οι κύριες ενέργειες της πρόσκλησης είναι οι εξής: 

• Το πρώτο μέτρο συνοδεύει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη διαδικασία του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, με σκοπό την παροχή εργαλείων κατάρτισης προσαρμογής στα 

μεταβαλλόμενα σενάρια, με στόχο τη μεγαλύτερη πιστοποίηση των δραστηριοτήτων 

κατάρτισης, τόσο όσον αφορά τόσο τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτών όσο και τις 

τεχνολογικές συσκευές σύμφωνα με την εποχή. 

• Το δεύτερο μέτρο αφορά στη στρατηγική ενίσχυση των φορέων κατάρτισης, μέσω 

διαδικασιών πιστοποίησης και εξορθολογισμού όσον αφορά το προσωπικό, τις τεχνολογίες 

και τις δομές. 

• Η τρίτη δράση αποσκοπεί σε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και επέκταση των κτιριακών 

δομών των ιδρυμάτων κατάρτισης, όπου οι δράσεις κατάρτισης υλοποιούνται ως 

επιχειρησιακά κεντρικά γραφεία και εργαστήρια.  

• Η τέταρτη δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη 

διαρθρωτική, οργανωτική και οργανική προσαρμογή υπέρ της διδασκαλίας χωρίς 

αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρίες. 

Από τις δημοσιονομικές προοπτικές, στις οντότητες θα χορηγείται μη επιστρεπτέα συνεισφορά έως 

και 70% των δαπανών που θεωρούνται επιλέξιμες για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη δράση και 

έως το 80% των δαπανών που θεωρούνται επιλέξιμες για την τέταρτη. Οι αιτήσεις πρέπει να 

υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω τηλεματικής, μέσω συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής 

προσβάσιμης μόνο με διαπιστευτήρια (https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-

finanziamenti-tramite-sfinge-2020). 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Ειδικό Πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση σε Διεταιρικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» 

(Sonderprogramm ÜBS-Digitalisierung) 

https://www.bibb.de/de/36913.php  https://www.bibb.de/de/36913.php 

https://bmbf.bmbfcluster.de/upload_filestore/pub/Ueberbetriebliche_Ausbildung.pdf  

https://bmbf.bmbfcluster.de/upload_filestore/pub/Ueberbetriebliche_Ausbildung.pdf 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://www.bibb.de/de/36913.php
https://bmbf.bmbfcluster.de/upload_filestore/pub/Ueberbetriebliche_Ausbildung.pdf
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Source: BIBB 

Το 2016, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Bundesinstitut 

für Berufsbildung, BIBB) τους υποστήριξε με το ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση της 

ψηφιοποίησης σε διεταιρικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και κέντρα ικανοτήτων που 

χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, BMBF). Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ακόλουθες γραμμές δραστηριοτήτων: 
• Η δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: η παροχή κατάρτισης τελευταίας 

τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει μείζονα πρόκληση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

ιδίως. Ως αποτέλεσμα, συχνά δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση. Τα διεταιρικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης 

(Überbetriebliche Berufsbildungsstätten, ÜBS) στηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

στην παροχή επικαιροποιημένης κατάρτισης σε ειδικευμένους εργαζόμενους. Συμπληρώνουν 

την επαγγελματική κατάρτιση με ψηφιακό περιεχόμενο εάν οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να 

την παράσχουν οι ίδιες. Η μάθηση στο ÜBS γίνεται επίσης όλο και πιο ψηφιοποιημένη. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο η ÜBS πρέπει να αποκτά καινοτόμο τεχνολογία και να αναπτύσσει 

συνεχώς μαθησιακό περιεχόμενο.  
• Ανάπτυξη διαδικτυακών προσφορών επαγγελματικής κατάρτισης: προκειμένου να 

προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός στο ÜBS, παρέχεται επίσης χρηματοδότηση για έργα που 

αναπτύσσουν λύσεις διαδικτυακής κατάρτισης. Μέχρι στιγμής, οκτώ σχέδια σε κέντρα 

ικανοτήτων έχουν αναπτύξει και δοκιμάσει νέα μαθήματα κατάρτισης και έννοιες. Μετά την 

επέκταση του προγράμματος, έχουν ήδη δρομολογηθεί 17 νέα έργα. Τα νέα έργα αφορούν την 

ÜBS στους ακόλουθους τομείς: ειδικευμένα επαγγέλματα, κατασκευές, γεωργία, βιομηχανία 

και εμπόριο. Σε ορισμένα από τα έργα, το επίκεντρο είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων 

της οικονομίας ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης και η ενσωμάτωσή τους σε μαθήματα 

κατάρτισης. Σε άλλα σχέδια, δίνεται έμφαση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διεταιρική 

επαγγελματική κατάρτιση. 
• Αγορά εξοπλισμού: μέσω του ειδικού προγράμματος, το BMBF παρέχει κίνητρα και 

χρηματοδότηση για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού που καλύπτει το 90% της 

αγοράς. Ο επιλέξιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακές 

υποδομές – από τεχνολογία VR και τηλεχειριζόμενα μηχανήματα κατασκευής έως 

εξοπλισμό εκπαίδευσης ρομποτικής. Πολλοί ÜBS έχουν ήδη επωφεληθεί από την 
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προσφορά να εμπλουτίσουν τη σειρά εξοπλισμού τους με ψηφιακά εργαλεία: από 
drones και ρομπότ σε smartphones και υπαίθρια tablet – περίπου 40.000 αντικείμενα 

προσαρτήθηκαν σε εργαστήρια και αίθουσες μάθησης περισσότερων από 200 τοποθεσιών 

ÜBS (από τον Ιούνιο του 2020). 
• Υλοποίηση αναπτυξιακών και πιλοτικών σχεδίων: προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι 

ψηφιακές τεχνολογίες με στοχοθετημένο και αποτελεσματικό τρόπο στη διεταιρική 

κατάρτιση, απαιτούνται επίσης κατάλληλες έννοιες κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, το BMBF 

χρησιμοποιεί το ειδικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση έργων που ενσωματώνουν 

τεχνολογίες για το μέλλον στη διεταιρική κατάρτιση ή προσαρμόζονται και αναπτύσσουν 

περαιτέρω έννοιες επαγγελματικής εκπαίδευσης με βάση τις απαιτήσεις της βιομηχανίας. 

Κατά την ανάπτυξη και δοκιμή των επιμορφώσεών τους, τα έργα συνεργάζονται με εταιρείες 

και επαγγελματικές σχολές, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Αυτή η στενή 

συνεργασία επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων και επιχειρηματικών προσφορών. 

Εκτός από τις δαπάνες προσωπικού και υλικών και τις ψηφιακές επενδύσεις, το BMBF 

υποστηρίζει επίσης την ενσωμάτωση της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης. 
 
Προκειμένου να διαδώσουν τα αποτελέσματα του έργου στην κοινότητα των ΕΕΚ και να 

προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό της διεταιρικής εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, οι ομάδες του έργου 

αναπτύσσουν στρατηγικές για τη βιώσιμη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου. Για παράδειγμα, 

συνεργάζονται με εργαστήρια διάδωσης για θέματα όπως η δικτύωση και οι δημόσιες σχέσεις, 

παρουσιάζουν τα ευρήματά τους σε εμπορικές εκδηλώσεις και τα εισάγουν σε δημόσιους φορείς. 

Καθιστούν επίσης τα αποτελέσματα του έργου διαθέσιμα σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω 

ελεύθερα προσβάσιμων μέσων, όπως η πύλη κατάρτισης foraus.de.  
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016 και παρατάθηκε μέχρι το 2023 – μέχρι τότε, θα έχουν επενδυθεί 

συνολικά 224 εκατομμύρια ευρώ στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση. 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αίτηση κατάρτισής στις ΤΠΕ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε  κέντρα ΕΕΚ (MIS: 5104165)  
Εκτελεστικός Οργανισμός 
NSRF Staff Structure Education Sector Υ.ΠΑΙ.Θ. 
Προϋπολογισμός 
€ 1.000.000.00 
Διαρθρωτικά Ταμεία 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Περιγραφή 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

σχολείων και κάθε είδους εκπαιδευτικών δομών, προέκυψαν ελλείψεις στις ΤΠΕ σε κέντρα ΕΕΚ , 

επηρεάζοντας ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς το ΙΕΚ δεν διέθετε επαρκή υποδομή ΤΠΕ 

για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με σύγχρονο τρόπο. 
Η λειτουργία περιλαμβάνει την προμήθεια 1250 φορητών υπολογιστών σε 126 εκπαιδευτικές μονάδες 

(κέντρα ΕΕΚ) της χώρας, προκειμένου να τους στηρίξει αφενός για τη δραστηριότητα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε κέντρα ΕΕΚ και φοιτητές, και αφετέρου για την ομαλή διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες με την εφαρμογή των ΤΠΕ. 
Στόχοι 
Η παροχή αυτή θα συμβάλει τόσο στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των κέντρων 

ΕΕΚ όσο και στην υποστήριξη των μαθητών κατά την περίοδο αναστολής των εκπαιδευτικών 

http://www.foraus.de/
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λειτουργιών που εκτελούνται με φυσική παρουσία και της υποχρεωτικής διεξαγωγής τους με εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Αποτελέσματα 
Αναμενόμενα οφέλη πρακτικής: 
1. Επιτυχής εφαρμογή και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα κέντρα ΕΕΚ. 

2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτέλεσμα τη μείωση 

του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών. 

3. Αύξηση των κινήτρων για μάθηση και μείωση της διαρροής στη φοιτητική κοινότητα. 

4. Ενίσχυση της εξατομικευμένης μάθησης και προώθηση του θεσμού της διά βίου μάθησης. 

5. Μεταρρύθμιση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου. 

6. Χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

7. Ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής με τη δημιουργία συνθηκών για ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση. 

Δικαιούχος Πληθυσμός του Νόμου: Φοιτητές και Εκπαιδευτικοί Κέντρων ΕΕΚ 

 
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=2868&lang=el 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030+ 

Η στρατηγική 2030+ αποτελεί βασικό έγγραφο για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος της 
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά τη δεκαετία 2020-2030+. Στόχος είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας στον τομέα της περιφερειακής εκπαίδευσης, χόμπι και μη 
τυπικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, να προετοιμαστεί για νέες προκλήσεις και να 
επιλυθούν τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο τσεχικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Καθήκον της στρατηγικής για το 2030+ είναι να καθορίσει την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής 
ανάπτυξης και των επενδύσεων προτεραιότητας για την επόμενη δεκαετία (2020 - 2030+). 

Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης την αύξηση της χρηματοδότησης και τη διασφάλιση της 
σταθερότητάς της. 

Προτεινόμενα κύρια μέτρα: 

• Επίτευξη συνολικής χρηματοδότησης για το εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον μέσο όρο του 

ΟΟΣΑ το αργότερο μέχρι το 2030. 

• Αλλαγή της δομής της μεθόδου χρηματοδότησης, σκόπιμη υποστήριξη της στρατηγικής 

προτεραιότητας και των αναγκών στον τομέα της εκπαίδευσης. 

• Αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας του συστήματος για όλα τα επίπεδα 

διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος. 

• Σημαντική βελτίωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών· Στο RGS, σε σχέση με την αύξηση 

του όγκου των κονδυλίων για τους μισθούς, είναι δυνατόν να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=2868&lang=el
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αύξησης του μεριδίου των μη δασμολογικών συστατικών στο επίπεδο που είναι 

συνηθισμένο για τα πανεπιστημιακά μορφωμένα άτομα στον τομέα των μισθών. 

• Αποδέσμευση για τους εκπαιδευτικούς από διοικητικά καθήκοντα, στοχευμένα , αλλά 

συστήματα (χωρίς χρήματα της ΕΕ) θα είναι αρμόδια να υποστηρίξουν συμβουλευτικές 

θέσεις στα σχολεία (σχολικός ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός)· στοχοθετημένη στήριξη των 

εισαγωγικών εκπαιδευτικών· υποστήριξη για εργασία με μαθητές και μαθητές με ειδικές 

ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων χαρισματικών μαθητών κ.λπ. 

• Άλλα μέτρα: 

• Θέσπιση ενός συστήματος οικονομικής στήριξης των μαθητών (χωρίς να αποτελεί το πρώτο 

βήμα προς την καθιέρωση των σχολικών τελών). 

• Σθεναρή υποστήριξη των χαρισματικών μαθητών και μαθητριών. 

• Αντιμετώπιση του ζητήματος της χρηματοδότησης των φοιτητικών εγκαταστάσεων 

(κολλέγια). 

• Προσδιορισμός της θέσης των διδακτορικών φοιτητών. 

• Ενίσχυση της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων (βελτίωση της ικανότητας διασύνδεσης 

των πηγών δεδομένων). 

• Τα σχολεία στην Τσεχική Δημοκρατία χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά 

Ταμεία και το πρόγραμμα Erasmus +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Συμμετοχή και υποστήριξη των μαθητών στην 

ψηφιακή στρατηγική 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Δημιουργία διαχειρίσιμων ορόσημων: Οι ώρες κατά τη διάρκεια των διά ζώσης συνεδριών δεν μπορούν 

πάντα να είναι οι ίδιες για διαδικτυακές συνεδρίες διδασκαλίας. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να υπάρχει μια 

σειρά συνεδριών με ενδιάμεσα διαλείμματα, ώστε οι μαθητές να είναι πιο αφοσιωμένοι. 
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Το Imperial College London έχει δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των μαθητών 

στην ψηφιακή μάθηση. Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα από τις εργαλειοθήκες σχετικά με τη 

διάρθρωση της μάθησης για την ενίσχυση των κινήτρων και της δέσμευσης των μαθητών: 

«Στείλτε email στους μαθητές σας για να τους υπενθυμίσετε ότι είστε ακόμα εκεί για αυτούς. 

Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δημιουργήσετε τακτικές ώρες διαδικτυακού γραφείου μέσω του 

MS Teams ή άλλων πλατφορμών, στις οποίες οι μαθητές σας μπορούν να κάνουν ερωτήσεις ή να 

εγείρουν οποιεσδήποτε ανησυχίες. Οι αποκλειστικές ώρες διαδικτυακού γραφείου θα ενθαρρύνουν 

τους μαθητές να επικοινωνήσουν και μπορεί επίσης να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τη ροή 

εισερχομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεδομένου ότι οι μαθητές μπορεί να 

βρίσκονται σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, είναι χρήσιμο να διαφοροποιηθούν τα χρονικά πλαίσια 

που προσφέρονται και να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν εναλλακτικές ευκαιρίες για ασύγχρονη 

συζήτηση. 

Εάν είναι νέοι στις σπουδές εξ αποστάσεως, οι μαθητές μπορεί να ανησυχούν για το πόσο χρόνο 

υποτίθεται ότι πρέπει να περάσουν στο διαδίκτυο και τι πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν τα 

επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των ενοτήτων τους. Είναι σημαντικό να παρέχουμε στους 

μαθητές μια σαφή δομή και καθοδήγηση σχετικά με το τι αναμένεται από αυτούς, τι μπορούν να 

περιμένουν από εσάς και πώς θα βιώσουν τη μάθηση και τη διδασκαλία (π.χ. να παρέχουν κάποια 

μορφή «επαγωγής» στην ηλεκτρονική μάθηση). Έχοντας ένα σταθερό πλαίσιο με σαφείς 

προσδοκίες μπορεί να μειώσει σημαντικά τα συναισθήματα άγχους και να διατηρήσει τα κίνητρα 

των μαθητών. Κανείς δεν είναι πιθανό να αισθάνεται παρακινημένος απλά και μόνο επειδή ήρθε η 

ώρα να "συνδεθείτε και να συζητήσετε". Τα κίνητρα είναι πιο πιθανό να προκύψουν όταν οι 

μαθητές βλέπουν (και αισθάνονται) την αξία της μάθησης και της συμμετοχής σε μια καλά 

εδραιωμένη μαθησιακή δραστηριότητα με σαφή μαθησιακά αποτελέσματα και προσδοκίες.» 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.imperial.ac.uk/staff/educational-development/teaching-

toolkit/remote-online-learning/supporting-students-with-online-learning/access-and-motivation/  

ΙΤΑΛΙΑ 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Σαν Λουίτζι, Βένετο(San Luigi, Veneto) 

https://www.cfpsanluigi.it/la-scuola/ 

Το κέντρο εδρεύει στην περιοχή του Βένετο και προσφέρει μαθήματα εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της ευεξίας και μαθήματα κατάκτησης δεξιοτήτων  στον 

τομέα της ευεξίας για ενήλικες, χάρη στον συνεχή διάλογο με τις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

της περιοχής. 

Όταν η πανδημία covid-19 κατέστησε απαραίτητο το κλείσιμο των σχολείων, το κέντρο άρχισε να 

χρησιμοποιεί λογισμικό ως Google Classroom, Microsoft Teams κ.λπ. Η προηγούμενη γνώση στη 

χρήση των πλατφορμών τους επέτρεψε να ξεκινήσουν άμεσα με τέσσερις ώρες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης την ημέρα, χωρίς να διακόπτεται η εκπαίδευση των μαθητών. 

Καλές πρακτικές: Ακόμη και αν η περιφέρεια του Βένετο είχε ζητήσει από τους οργανισμούς 

επαγγελματικής κατάρτισης να παρέχουν μόνο το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης, οι 

εκπαιδευτικοί, προκειμένου να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, 

https://www.imperial.ac.uk/staff/educational-development/teaching-toolkit/remote-online-learning/supporting-students-with-online-learning/access-and-motivation/
https://www.imperial.ac.uk/staff/educational-development/teaching-toolkit/remote-online-learning/supporting-students-with-online-learning/access-and-motivation/
https://www.cfpsanluigi.it/la-scuola/


 

  Back to Contents 

αναθεώρησαν το πρακτικό μέρος όλων των μαθημάτων. Έστειλαν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 

στους μαθητές, ρωτώντας τους ποια εργαλεία είχαν στη διάθεσή τους. Προέκυψε ότι πολλοί είχαν 

μόνο ένα κινητό τηλέφωνο και πολλοί είχαν προβλήματα δικτύου. Διένειμαν 50 tablets στους μαθητές 

με τις περισσότερες δυσκολίες. Όσοι είχαν προβλήματα βοηθήθηκαν από τους συμμαθητές τους, σε 

μια επίδειξη αμοιβαίας υποστήριξης. 

Οι μαθητές που είχαν μόνο ένα κινητό τηλέφωνο κλήθηκαν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν 

έργα και να κινηματογραφούν όλα τα βήματα με τα κινητά τους τηλέφωνα. Με αυτόν τον τρόπο, ήταν 

σε θέση να πραγματοποιήσουν πρακτικές ασκήσεις από το σπίτι (για παράδειγμα στον τομέα του 

κομμωτηρίου και της αισθητικής), δεν υπήρχαν διαλέξεις αλλά μόνο σε βάθος μελέτες και ομαδικά 

έργα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν από τον δάσκαλο, ο οποίος 

έδωσε οδηγίες, αλλά και από τους συμμαθητές τους. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το TUMO Center for Creative Technologies στο Βερολίνο είναι ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που καθιστά τους εφήβους (12 - 18 ετών) υπεύθυνους για τη δική τους μάθηση. Το πρόγραμμα 

μάθησης αποτελείται από δραστηριότητες αυτοδιδασκαλίας, εργαστήρια (workshops) και εργαστήρια 

έργων που περιστρέφονται γύρω από διάφορα μαθησιακά θέματα: Γραφιστική, Προγραμματισμός, 

Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ρομποτική, Φωτογραφία, Σχέδιο, Μουσική, Κινούμενα Σχέδια, 

Ανάπτυξη Παιχνιδιών, Κινηματογράφηση, Σχεδιασμός Ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια του lockdown 

πολλά από τα μαθήματα προσφέρθηκαν διαδικτυακά, από τον Αύγουστο του 2021, το κέντρο έχει 

ανοίξει για τους μαθητές. Τα προγράμματα προσφέρονται δύο φορές την εβδομάδα, στη φάση της 

αυτοδιδαχής , οι μαθητές εργάζονται μέσω υλικού με το δικό τους ρυθμό και συνοδεύονται από 

προσωπικό καθοδηγητή . Προσφέρονται επίσης τακτικά εργαστήρια για συγκεκριμένα σχέδια, σε μια 

μικρή ομάδα νέων. Η διάρκεια εργασίας σε ένα συγκεκριμένο θέμα είναι περίπου 6 μήνες. 

TUMO είναι ένα ειδικό είδος έννοιας κατάρτισης στη διεπαφή της τεχνολογίας και του σχεδίου. Εδώ, 

οι νέοι μαθαίνουν όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το θέλουν. Σχεδιάζουν την αναπτυξιακή τους πορεία 

ανεξάρτητα και πηγαίνουν με το δικό τους ρυθμό. 

Οι νέοι εργάζονται τόσο μόνοι τους με ένα λογισμικό όσο και σε ομαδικά προγράμματα με άλλους 

νέους, καθώς και σε εργαστήρια με τους καθοδηγητές τους. 

Η λέξη TUMO έχει τις ρίζες της στην Αρμενία. Ενώ οι αγροτικές περιοχές της Αρμενίας 

εξακολουθούν να είναι αρκετά συντηρητικές, η πρωτεύουσα Γερεβάν ειδικότερα θεωρείται όλο και 

περισσότερο νέα και σύγχρονη. Το πρώτο κέντρο TUMO βρίσκεται σε ένα πάρκο που πήρε το όνομά 

του από τον Αρμένιο εθνικό συγγραφέα Hovhannes Tumanyan. Στην καθομιλουμένη, το πάρκο 

Tumanyan ονομάζεται επίσης "Tumo". 

Στην Αρμενία, περισσότεροι από 14.000 νέοι συμμετέχουν τώρα στο πρόγραμμα σε τέσσερα 

διαφορετικά κέντρα TUMO σε ολόκληρη τη χώρα, με περισσότερα κέντρα να βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Τα πρώτα διεθνή κέντρα δημιουργήθηκαν στο Παρίσι (Γαλλία) και τη Βηρυτό (Λίβανος). Υπάρχουν 

τώρα επίσης κέντρα TUMO στα Τίρανα (Αλβανία) και τη Μόσχα (Ρωσία). 

Η TUMO Βερολίνου είναι μια πρωτοβουλία της KfW Bankengruppe. Ως η μεγαλύτερη διαφημιστική 

τράπεζα της Γερμανίας, η KfW χρηματοδοτεί το πρώτο κέντρο μάθησης TUMO για την προώθηση 

της ψηφιακής εκπαίδευσης για τους νέους στη Γερμανία. Στην ποικιλομορφία της, είναι η πρώτη 

εξωσχολική προσφορά δωρεάν μάθησης σε ψηφιακά θέματα οπουδήποτε στη Γερμανία. 

https://berlin.tumo.de/ 

Βίντεο: Τι είναι το TUMO; https://www.youtube.com/watch?v=S6ZrbyqP7TI  

https://berlin.tumo.de/
https://www.youtube.com/watch?v=S6ZrbyqP7TI


 

  Back to Contents 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Εκπαιδευτική Ομάδα VERGI 
  
Ο δυναμισμός και η πρωτοπορία χαρακτηρίζουν τον Εκπαιδευτικό Όμιλο VERGI. Οι αλλαγές στα 

εκπαιδευτικά συστήματα, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη νοοτροπία είναι μόνο οι λόγοι για τη 

συνεχή εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Ομίλου VERGI, καθώς η πραγματική κινητήρια δύναμη είναι η 

δημιουργικότητα. 
Καθώς οι ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας αλλάζουν κατακόρυφα, το κέντρο ΕΕΚ VERGI προβλέπει 

και αντιμετωπίζει αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία και 

μεθόδους αναβάθμισης των προσόντων των μαθητών τους. 
Αυτό το κέντρο ΕΕΚ εφαρμόζει νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως e-class, ηλεκτρονικό περιοδικό, 

διαδικτυακά μαθήματα ρωσικής γλώσσας και διαδικτυακή υπηρεσία δοκιμών επιχειρηματικής 

γλώσσας (BULATS). 

https://vergis.edu.gr/iek/en/innovation/  

 

 

ΤΣΕΧΙΑ 

Γυμνάσιο γαστρονομίας Adolph Κολπίνγκ 

https://www.ssgak.cz/ 

Είναι ένα κέντρο ΕΕΚ που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για επαγγέλματα σεφ, σερβιτόρου και 

ζαχαροπλάστη. Μπορεί να είναι σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σπουδών (γυμνάσιο) ή ως ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

«Στο Γυμνάσιο Γαστρονομίας, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι όχι μόνο σε μαθητές με υγειονομικά και 

κοινωνικά μειονεκτήματα, αλλά και στις δραστηριότητές μας επικεντρώνονται και σε χαρισματικούς 

μαθητές. Η πρόθεση είναι να συνοδεύσουμε και να υποστηρίξουμε μέγιστα στην επαγγελματική 

ανάπτυξη όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τον τομέα και θέλουν να επιτύχουν κάτι σε 

αυτό, ενδιαφέρονται να είναι κορυφαίοι ειδικοί στο μελλοντικό τους επάγγελμα." (πηγή: σχολική 

ιστοσελίδα) 

Καλές πρακτικές: σε πολλά σχολεία η πρακτική διδασκαλία ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια των 

περιορισμών της πανδημίας στην Τσεχική Δημοκρατία. Τα θεωρητικά μαθήματα μεταφέρθηκαν στην 

εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά η πρακτική εκπαίδευση σε πολλές περιπτώσεις ακυρώθηκε για 

https://vergis.edu.gr/iek/en/innovation/
https://www.ssgak.cz/
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σχεδόν ένα χρόνο. Το Γυμνάσιο Γαστρονομίας είναι ένα καλό παράδειγμα πρακτικής, καθώς έχουν 

μεταφέρει τη σχολική κουζίνα σε κινηματογραφικό στούντιο και ζωντανή ροή.  

 

Έχουν τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα και ανατέθηκαν εργασίες σε μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο 

ήταν σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση καθώς και να υποστηρίξουν 

τα κίνητρα του μαθητή. 

https://www.ssgak.cz/clanek/distancni-vyuka-na-nasi-skole-v-praxi  

 

Για περισσότερα παραδείγματα, ανατρέξτε στο www.digmyvet.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssgak.cz/clanek/distancni-vyuka-na-nasi-skole-v-praxi
http://www.digmyvet.com/
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E) Μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων ιστοριών σε 

ευρωπαϊκές χώρες 

Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 
σε κέντρα ΕΕΚ 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Όνομα της Έρευνας 
Υπόθεσης 

LendED 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας Υπόθεσης 

Παροχή στους εκπαιδευτικούς πόρων κατ’ οίκον μάθησης για διδακτικό υλικό. 

Προσφέροντας διαδικτυακές συμβουλές κατάρτισης και ιδέες για την εικονική 

τάξη, το LendED αναλαμβάνει το έργο να βοηθήσει στην υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών μέσω της κατάρτισης όταν πρόκειται για τη διδασκαλία στο 

διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Covid.  Κάθε προϊόν στο LendED παρέχεται 

από ένα μέλος της Βρετανικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Προμηθευτών. Κάθε 

εταιρεία που συνδέεται με το LendED περνάει από ένα αυστηρό σύνολο 

οικονομικών ελέγχων και ελέγχων φήμης και πρέπει να συμφωνήσει να 

συμμορφωθεί με τον κώδικα πρακτικής της LedED. Αυτό το υλικό 

προσαρμόζεται σε πολλαπλά εκπαιδευτικά επίπεδα και μαθήματα που οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας τους. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας Υπόθεσης  

Παράδειγμα περίπτωσης: Ο κ. Percival στο σχολείο Southway δήλωσε: «Είχαμε 

μια ολόκληρη σειρά από κατά παραγγελία συνεδρίες για το προσωπικό που 

δημιούργησε μαθησιακές οδούς σχετικές με τους μαθητές μας. Είναι μια 

εναλλακτική διάταξη και αυτοί είναι μερικοί από τους περισσότερο 

μειονεκτούντες φοιτητές στην πόλη. Δημιουργήσαμε μονοπάτια που ήταν 

προσβάσιμα και μέσα στην πρώτη εβδομάδα είχαμε το ένα τέταρτο των μαθητών 

μας να έχουν πρόσβαση στη μάθηση στο διαδίκτυο. Οι αριθμοί αυτοί αυξήθηκαν 

με την πάροδο του χρόνου και είναι κάτι που ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο καθ' 

όλη τη διάρκεια της πανδημίας.» - Ο κ. Percival λέει ότι η ανταπόκριση των 

γονέων και των φροντιστών ήταν επίσης θετική, καθώς θα μπορούσαν επίσης να 

παρακολουθούν πώς τα πήγαινε το παιδί τους. 
 
Υπό το πρίσμα του Covid και των επιπτώσεών του στην εξ αποστάσεως 

μάθηση και εργασία, το έργο αυτό αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στην 

υποστήριξη όσων εργάζονται από το σπίτι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

τη διδασκαλία και την εκπαίδευσή τους με μεγαλύτερη ευκολία και 

αυτοπεποίθηση. Παροχή πόρων για την κατάρτιση καθώς και τη μάθηση, την 

τροφοδοσία συγκεκριμένων θεμάτων και επιπέδων εκπαίδευσης. Καθώς η 

πλατφόρμα κλίνει προς την υποστήριξη της διαδικτυακής κατάρτισης για 

μαθητές και εκπαιδευτές, η LendED προσεγγίζει τις αλλαγές λόγω της 

πανδημίας μέσω της κατάρτισης ενός πίνακα διαφορετικών τεχνικών και ιδεών 

για το πώς άλλες εταιρείες ή κέντρα ΕΕΚ αντιμετωπίζουν τον Covid. 
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Το κλείσιμο των σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε λόγω του Covid, 

με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μείνουν πολύ πίσω στο έργο τους λόγω της 

ανάγκης της διδασκαλίας να προσαρμοστεί γρήγορα στην ηλεκτρονική 

εκπαίδευση. Πολλά σχολεία επέλεξαν τελικά να μετακομίσουν στην 

ηλεκτρονική μάθηση μέσω zoom και άλλων πλατφορμών για να 

αναπληρώσουν τις ώρες, ωστόσο το διδακτικό προσωπικό εξακολουθούσε να 

αισθάνεται απροετοίμαστο και είδε έλλειψη κατάρτισης, καθώς το σύστημα 

έπρεπε να συμβαδίσει με τις αλλαγές λόγω του covid. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.lended.org.uk/ 
https://www.lended.org.uk/case-study/success-in-leeds-highlights-of-online-
learning/  

Ισλανδία 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Menntamálastofnun 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Πρόκειται για ένα δίκτυο διδακτικού υλικού στα ισλανδικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές εξ 

αποστάσεως μάθησης λόγω της πανδημίας. Οι πόροι παρέχονται ως στήριξη για 

εκπαιδευτικούς και σχολεία που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δύσκολες καταστάσεις 

λόγω των σχολικών περιορισμών. Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει επίσης να μπορούν να 

βρίσκουν υλικά κατάλληλα για δραστηριότητες κατ’ οίκον και καθημερινής ζωής κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας. 
 
Λόγω των περιορισμών covid, τα σχολεία σε ολόκληρη την Ισλανδία έκλεισαν και 

χειρίστηκαν ανεξάρτητα την κατάσταση σε κάθε ίδρυμα κέντρων ΕΕΚ. Η Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης στην Ισλανδία άνοιξε έναν πόρο για την επιτυχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών που εργάζονται από το σπίτι λόγω του κλεισίματος των σχολείων. Η 

λειτουργία του ψηφιακού ημερολογίου συμβολίζει θεμελιώδεις αλλαγές στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ισλανδία. Υπάρχει επίσης μια νέα διαδικτυακή 

πλατφόρμα εκπαίδευσης που άνοιξε πρόσφατα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ισλανδία λόγω 

του COVID-19, η οποία περιέχει κυρίως υλικό για υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Το πλαίσιο ικανοτήτων για την ισλανδική εκπαίδευση έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει τις 

σταδιακά αυξανόμενες απαιτήσεις ικανοτήτων στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην 

Ισλανδία.  Από τις 4 Μαΐου, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης άνοιξαν ξανά με ορισμένους περιορισμούς, ενώ τα δημοτικά σχολεία και τα 

νηπιαγωγεία επέστρεψαν ως επί το πλείστων στο φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, τα σχολεία και 

τα πανεπιστήμια της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούσαν πλήρως μέσω 

λύσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προσαρμογή στο κλείσιμο των σχολείων και οι 

περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις έχουν αφεθεί κυρίως στις ίδιες τις σχολικές μονάδες. 

Ο προβληματισμός σε αυτή την απαιτητική περίοδο οδηγεί στην υπόθεση ότι οι εργασίες δεν 

θα επιστρέψουν ποτέ πλήρως στους χρόνους πριν από τον COVID-19. Η Ισλανδία είναι ήδη 

ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην ψηφιοποίηση, αλλά ορισμένα σχολεία είχαν προχωρήσει πολύ 

περισσότερο από άλλα στη χρήση λύσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι οι 

εμπειρίες από αυτή την περίοδο θα έχουν «ψηφιακό» αντίκτυπο στις μελλοντικές διδακτικές 

πρακτικές. 

https://www.lended.org.uk/
https://www.lended.org.uk/case-study/success-in-leeds-highlights-of-online-learning/
https://www.lended.org.uk/case-study/success-in-leeds-highlights-of-online-learning/
https://fraedslugatt.is/
https://fraedslugatt.is/
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Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι 
για 
Πληροφορίες 

 https://fraedslugatt.is/ 
https://mms.is/islenski-haefniramminn-um-menntun 
https://fraedslugatt.is/forsida/um-vefinn/ 

Λιχτενστάιν 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Bildungsstrategie 2025+ / Education Strategy 2025+ 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Με την υψηλή ποιότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του, το εκπαιδευτικό 

σύστημα του Λιχτενστάιν βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Επικαιροποιήθηκε το 2021 

και χρησιμεύει ως πλαίσιο προσανατολισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού συστήματος στο Λιχτενστάιν. Η στρατηγική καθορίζει το όραμα, την 

αποστολή και την κατανόηση του εκπαιδευτικού συστήματος στο Λιχτενστάιν και 

περιέχει οκτώ βασικούς στόχους για την πραγματοποίησή τους. Το όραμά του είναι 

να δώσει σε όλους τους ανθρώπους στο Λιχτενστάιν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 

ατομικές τους δυνατότητες στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος για να 

συμμετάσχουν ενεργά σε μια δημοκρατική κοινωνία. 
 
Η εκπαιδευτική στρατηγική 2025+ λαμβάνει υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

πρέπει συχνά να προσαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή, καθώς προστίθενται και 

επικαιροποιούνται περισσότερες πληροφορίες. Με τον Covid-19, η εκπαίδευση 

έπρεπε να μετακινηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικές στρατηγικές θα πρέπει να προσαρμοστούν μαζί με τις αλλαγές. Με 

όραμα να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους του εκπαιδευτικού 

συστήματος, η Εκπαιδευτική Στρατηγική εργάζεται για την υποστήριξη των μαθητών 

και του διδακτικού προσωπικού στα κέντρα ΕΕΚ κατά τη διάρκεια του Covid-19. Και 

μεταξύ των στρατηγικών στόχων είναι η ποιοτική εκπαίδευση, οι ποικίλες 

εκπαιδευτικές διαδρομές, η μελλοντική ενδυνάμωση κ.λπ., οι οποίες είναι πολύ 

σημαντικές για την επίτευξη μιας ισχυρής ΕΕΚ για τους ανθρώπους. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Το Λιχτενστάιν έχει μια ακμάζουσα οικονομία που τροφοδοτείται από μεγάλο αριθμό 

μικρών επιχειρήσεων. Όχι μόνο η χώρα έχει μια ισχυρή οικονομία για το μικρό της 

μέγεθος, αλλά το σύστημα εκπαίδευσης στο Λιχτενστάιν έχει επίσης αποδειχθεί 

αποτελεσματικό. Επανειλημμένα, μελέτες της PISA επιβεβαίωσαν ότι το Λιχτενστάιν 

διαθέτει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό σύστημα με επιτυχημένα σχολεία και ένα ευρύ 

φάσμα επιλογών κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το Λιχτενστάιν συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης της ΕΕ, τα οποία παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να 

συγκεντρώσουν διεθνή εμπειρία μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας τους.  

https://fraedslugatt.is/
https://mms.is/islenski-haefniramminn-um-menntun
https://fraedslugatt.is/forsida/um-vefinn/
https://www.oecd.org/pisa/
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για 
Πληροφορίες 

 https://borgenproject.org/education-in-liechtenstein/ 
https://www.bildungsstrategie.li/de/bildungsstrategie/strategische-ziele-
handlungsfelder/tblid/387/default.asp#mp_200 
https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-
liechtenstein/education 
https://www.oecd.org/pisa/ 

 

Λουξεμβούργο 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Schouldoheem 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προπονητικού υλικού για 

τη διασφάλιση της συνέχειας της μάθησης. Υποστηρίζοντας το διδακτικό προσωπικό 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, τα σχολεία ήταν πιθανώς και 

δικαιολογημένα λιγότερο προετοιμασμένα για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική 

μάθηση. Η πηγή παρέχει μια πλατφόρμα στην οποία το προσωπικό της ΕΕΚ 

αναφέρεται για την υποστήριξη της διαδικτυακής διδασκαλίας σε συγκεκριμένα 

μαθήματα, καθώς και για τη γενική κατάρτιση. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται 

δωρεάν και διατίθεται για χρήση σε πέντε γλώσσες. Γαλλικά, Γερμανικά, 

Λουξεμβουργικά , Πορτογαλικά και Αγγλικά. Το υλικό της πλατφόρμας βελτιώνεται 

συνεχώς και τίθεται υπό επεξεργασία από δασκάλους και εκπαιδευτές, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν αυτές τις πηγές είναι σε θέση να 

κάνουν χρήση πιο ενημερωμένων πληροφοριών από ομοϊδεάτες. 
Υπό το πρίσμα της πανδημίας Covid και της ανάγκης για διά ζώσης εκπαίδευση στα 

κέντρα ΕΕΚ , η οποία μετατράπηκε σε εξ αποστάσεως μάθηση, είναι κατανοητό ότι 

οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αισθάνονται λιγότερο προετοιμασμένοι ή να μην είναι 

τόσο σίγουροι για την παροχή μαθημάτων εξ αποστάσεως. Η περίπτωση 

Schouldoheem, έχει παράσχει με επιτυχία στους εκπαιδευτικούς και σε άλλα κέντρα 

ΕΕΚ έναν πόρο για την κατάρτιση στην παροχή μαθημάτων στο διαδίκτυο κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας.   

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Καθώς η πανδημία covid επιδεινώθηκε, τα σχολεία στο Λουξεμβούργο 

αναγκάστηκαν να κλείσουν, με αποτέλεσμα η διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο να 

μετατραπεί σε ψηφιακές πλατφόρμες. Δημιουργήθηκε μια ανησυχία στους 

εκπαιδευτές ΕΕΚ και τους μαθητές ότι μπορεί να χάσουν ώρες χρόνου μαθήματος. 

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

ΕΕΚ για την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Πλατφόρμες όπως το Shouldoheem έγιναν ως απάντηση σε αυτές τις αλλαγές, 

γνωρίζοντας ότι πολλοί εκπαιδευτές ΕΕΚ δεν θα έχουν προετοιμαστεί τόσο 

αποτελεσματικά για τις αλλαγές.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι 
για 
Πληροφορίες 

https://www.schouldoheem.lu/en/ressources/fp 
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/luxembourg-covid-19-news 
https://men.public.lu/en/grands-dossiers/systeme-educatif/schouldoheem.html   

https://borgenproject.org/education-in-liechtenstein/
https://www.bildungsstrategie.li/de/bildungsstrategie/strategische-ziele-handlungsfelder/tblid/387/default.asp#mp_200
https://www.bildungsstrategie.li/de/bildungsstrategie/strategische-ziele-handlungsfelder/tblid/387/default.asp#mp_200
https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/education
https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/education
https://www.oecd.org/pisa/
https://www.schouldoheem.lu/en/ressources/fp
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/luxembourg-covid-19-news
https://men.public.lu/en/grands-dossiers/systeme-educatif/schouldoheem.html


 

  Back to Contents 

Βόρεια Μακεδονία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Helvetas 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση των υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας για 

τους νέους μέσω διαδικτυακών πυλών απασχόλησης. Εμπλεκόμενη στην 

επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στην πολυμορφία και την ένταξη, η  περίπτωση 

Helvetas βοηθά τις κοινότητες και τα άτομα να εγγραφούν σε καλύτερη ποιότητα 

εκπαίδευσης στην οποία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση μόνοι 

τους. Με τους τοπικούς εταίρους της, η Ελβετική ΜΚΟ διανέμει εκπαιδευτικό υλικό 

για τον κορονοϊό και αφίσες πρόληψης που γίνονται επίσης κατανοητές από άτομα με 

περιορισμένες δεξιότητες αλφαβητισμού. 
 
Παράδειγμα περίπτωσης: «Βασίλ Τσάτσεφ, από τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένας από 

τους 673 νέους που παρακολούθησαν νέα μαθήματα κατάρτισης πέρυσι, για να 

αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους που απαιτούνται από την 

αγορά εργασίας. Παρακολούθησε ένα εντατικό τρίμηνο διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την απασχόληση του Διαχειριστή Συστήματος Πληροφορικής για να 

πάρει τις απαραίτητες δεξιότητες και να βρει τη δουλειά των ονείρων του. Οργανώνει, 

εγκαθιστά και υποστηρίζει τα συστήματα πληροφορικής μιας εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένων τοπικών και ευρέων δικτύων και άλλων συστημάτων 

επικοινωνίας.» 
 
Υποστηρίζοντας άτομα από περιοχές χαμηλού εισοδήματος ή υψηλής ανεργίας από 

τη Βόρεια Μακεδονία, η Helvetas προσαρμόστηκε σε μια εποχή Covid και εργάστηκε 

για την υποστήριξη των ατόμων στις δεξιότητες πληροφορικής τους μέσω της 

κατάρτισης. 
Η περιπτωσιολογική μελέτη καταδεικνύει την προσέγγιση που έλαβε η Helvetas 

βοηθώντας τα άτομα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω διαδικτυακών πόρων να 

είναι αποτελεσματική στους στόχους τους να προσαρμοστούν στην εξ αποστάσεως 

μάθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Στη Βόρεια Μακεδονία, η ψηφιακή μάθηση προωθείται στα σχολεία ΕΕΚ κυρίως 

μέσω πολιτικής και νομοθεσίας.  Ο νόμος για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν το 30% 

του διδακτικού και μαθησιακού περιεχομένου, ψηφιακά. Ωστόσο, λίγο μετά την 

επιδείνωση των συνθηκών του Covid-19, η Βόρεια Μακεδονία αναγκάστηκε να 

μετατοπιστεί σε σχεδόν πλήρη διαδικτυακή μάθηση με τα περισσότερα από τα 

εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά κέντρα τους. Ορισμένες μέθοδοι διδασκαλίας 

μετατοπίζονται στα μαθήματα μετάδοσης μέσω της τηλεόρασης για να συνεχίσουν οι 

μαθητές τα μαθήματά τους. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι 
για 
Πληροφορίες 

https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/keeping-education-track-north-
macedonia-during-covid-19-pandemic 
https://www.helvetas.org/en/switzerland/what-we-do/where-we-work/partner-
countries/macedonia 
https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/north-macedonia   

https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/keeping-education-track-north-macedonia-during-covid-19-pandemic
https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/keeping-education-track-north-macedonia-during-covid-19-pandemic
https://www.helvetas.org/en/switzerland/what-we-do/where-we-work/partner-countries/macedonia
https://www.helvetas.org/en/switzerland/what-we-do/where-we-work/partner-countries/macedonia
https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/north-macedonia
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Σερβία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Ψυχική Υγεία των Φοιτητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 / ΟΑΣΕ 

(Mental Health of Students during the COVID-19 Pandemic / OSCE) 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Μια μη κυβερνητική οργάνωση, ειδικευμένη στην παροχή στήριξης στον τομέα της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τον τρόπο άμβλυνσης των ζητημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ των μαθητών ως 

συνέπεια του κλεισίματος των σχολείων και της απομόνωσης λόγω των μέτρων 

δημόσιας υγείας. 
Στόχος τους είναι να «ελαχιστοποιήσουν το επίπεδο των συνεπειών που ενδεχομένως 

μπορεί να έχουν αργότερα οι μαθητές».  Πάνω από 400 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν 

στην πρώτη φάση. Περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές συνεδρίες: βασικές γνώσεις 

σχετικά με το άγχος, τη διαχείριση του στρες και στρατηγικές για την πρόληψη των 

συνεπειών του στρες μετά τον COVID. Με αυτή την κατάρτιση, ελπίζουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο ικανοί να οργανώσουν και να ηγηθούν 

δραστηριοτήτων διαχείρισης άγχους για τους μαθητές στα σχολεία τους. 
 
Όταν η Σερβία τέθηκε σε αποκλεισμό το Μάρτη, τα μαθήματα μετακινήθηκαν από τις 

αίθουσες διδασκαλίας στις τηλεοράσεις. Το υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης άρχισε να μεταδίδει εκπαιδευτικό περιεχόμενο για μαθητές 

δημοτικού και γυμνασίου στα εθνικά δημόσια τηλεοπτικά κανάλια της Σερβίας.  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Η ψηφιοποίηση και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτελούν τις δυο πρώτες 

προτεραιότητες της Σερβικής κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

στήριξε δάνειο ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των ψηφιακών 

υποδομών και του ψηφιακού διδακτικού υλικού, καθώς και την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών (με τη στήριξη της UNICEF). Μέχρι το τέλος του 2021, περισσότερα 

από 1800 μεγαλύτερα σχολεία θα καλύπτονται πλήρως με ασύρματη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ενώ τα υπόλοιπα απομακρυσμένα θα συνδέονται με 

κινητές ευρυζωνικές μονάδες. Το έργο περιλαμβάνει πανεθνική εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας αναπτύσσει 

ταυτόχρονα διαδραστικό διαδικτυακό διδακτικό υλικό και εγχειρίδια. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι 
για 
Πληροφορίες 

 
 

https://www.eib.org/en/stories/serbia-digital-education  

 

https://www.eib.org/en/stories/serbia-digital-education
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Τουρκία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Δίκτυο Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης 

(Education Information Network) 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 στην Τουρκία υποστηρίχθηκε μέσω διαδικτυακών 

εργαλείων μάθησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και το Δίκτυο Εκπαιδευτικής 

Πληροφόρησης (ΕΑΤ) χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση αυτής της αλλαγής. Η 

διαδικτυακή πύλη για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς τους επέτρεψε να 

ανεβάζουν και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, αξιολογήσεις και 

πρόσθετους πόρους από Τούρκους εκδότες Κ-12. Αυτή η πύλη ήταν διαθέσιμη σε 

όλες τις συσκευές και καταβλήθηκαν προσπάθειες για την επέκταση της πρόσβασης 

όσο το δυνατόν περισσότερο σε ολόκληρη τη χώρα. Το Σύστημα Ακαδημαϊκής 

Υποστήριξης της ΕΑΤ χρησιμοποιήθηκε επίσης για την υποστήριξη φοιτητών στις 

πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις του πανεπιστημίου. Το Βοηθητικό Σύστημα της 

ΕΑΤ αναπτύχθηκε επίσης - χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής αιώρησης - για την 

υποστήριξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δυσκολιών πρόσβασης. 
 
Στην Τουρκία, κάθε εβδομάδα κλεισίματος των σχολείων ισοδυναμεί με περίπου 23 

ώρες υποχρεωτικού χρόνου διά ζώσης διδασκαλίας στο σχολείο, ο οποίος έπρεπε να 

αντικατασταθεί με διαδικτυακή μάθηση. Πριν από την πανδημία, υπήρχε ήδη ένα 

χάσμα πόρων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και έλλειψη τεχνολογικής 

υποδομής στα σχολεία. Αυτό κατέστησε τη μετάβαση στην ηλεκτρονική μάθηση 

πολύ δύσκολη για τα σχολεία, τους γονείς και τους μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. 

Έρευνες και αναζήτηση τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί στην 

Τουρκία δεν κατανοούν την επιστήμη των υπολογιστών και πάνω από το 20% των 

μαθητών δεν είχαν πρόσβαση σε σύνδεση στο διαδίκτυο, με μεγαλύτερο ποσοστό να 

μην έχει πρόσβαση σε ψηφιακές συσκευές και δεξιότητες. Έπρεπε να παρασχεθεί 

υποστήριξη για να αυξηθεί η πρόσβαση και οι δεξιότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Η 

πανεθνική απάντηση δείχνει ότι οι εθνικές βέλτιστες πρακτικές και πόροι 

συγκεντρώνονται για να παράγουν θετικά αποτελέσματα με γρήγορη ανταπόκριση 

στις προκλήσεις που παρουσιάζει ο Covid-19.  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Σύμφωνα με τον Τουρκικό Τύπο, οι περισσότεροι φοιτητές στο πανεπιστήμιο της 

Τουρκίας έλαβαν διαδικτυακή εκπαίδευση αντί της διά ζώσης μάθησης.  Λίγο μετά το 

κλείσιμο των σχολείων, η Τουρκία ξεκίνησε το σχέδιό της για εφαρμογή της 

διαδικτυακής μάθησης. Με 18 εκατομμύρια μαθητές να λαμβάνουν ψηφιακή 

εκπαίδευση μέσω του Δικτύου Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης της χώρας και του 

Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα TRT EBA. Τρία κανάλια TRT προορίζονταν 

αποκλειστικά για μαθήματα Δημοτικού , Γυμνασίου και Λυκείου διάρκειας 20 έως 25 

λεπτών. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι 
για 
Πληροφορίες 

https://www.getmagicbox.com/blog/how-digital-learning-taking-education-into-
future-in-turkey/  
https://turkishpress.com/analysis-the-impact-of-online-education-during-covid-19-
pandemic-in-turkish-higher-education/  

https://www.getmagicbox.com/blog/how-digital-learning-taking-education-into-future-in-turkey/
https://www.getmagicbox.com/blog/how-digital-learning-taking-education-into-future-in-turkey/
https://turkishpress.com/analysis-the-impact-of-online-education-during-covid-19-pandemic-in-turkish-higher-education/
https://turkishpress.com/analysis-the-impact-of-online-education-during-covid-19-pandemic-in-turkish-higher-education/
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Δανία 

 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Μελέτη περίπτωσης Κολλέγιο360 

(Case study College360) 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το σχολείο χρησιμοποιεί την πύλη Praktikpladsen.dk. Η πύλη είναι ένας δωρεάν 
χώρος συνάντησης στο διαδίκτυο για φοιτητές και εταιρείες στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Οι φοιτητές θα βρουν 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σχετικά με την πρακτική άσκηση στον τομέα 
που σπουδάζουν. Συναντιούνται εδώ με εκπροσώπους εταιρειών που είναι 
εγκεκριμένες να δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Οι εταιρείες δημοσιεύουν 
επίσης κενές θέσεις για πρακτική άσκηση. 

 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Covid, το σχολείο παρείχε διαδικτυακές συναντήσεις 
μέσω της πλατφόρμας Teams για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με εκπροσώπους 
της εταιρείας, οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στην κατάσταση του Covid 19, 
προσδιόρισαν τις απαιτήσεις για το μελλοντικό προσωπικό τους, ώστε οι μαθητές 
να μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να 
εργαστούν σε μεμονωμένες εταιρείες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο 
σχολείο. 
Οι εταιρείες προσέφεραν επίσης στους φοιτητές πρόσθετα εκπαιδευτικά 
διαδικτυακά μαθήματα που επικεντρώνονται στην πρακτική. Τα μαθήματα 
καθοδηγούνταν από υπαλλήλους μεμονωμένων εταιρειών που δεν μπορούσαν να 
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πάνε στην εργασία λόγω του αποκλεισμού. Η διαχείριση των μαθημάτων για τους 
φοιτητές αντικατέστησε έτσι εν μέρει τις ώρες εργασίας και ταυτόχρονα παρακίνησε 
τους φοιτητές να προετοιμαστούν διεξοδικά για μελλοντικά επαγγέλματα. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Το College 360 είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στη 
Δανία που προσφέρει στους μαθητές εκπαίδευση σε περισσότερους από 50 τομείς. 
Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελείται τόσο από ένα σχολικό μάθημα όσο και από 
μια πρακτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται είτε σε μια εταιρεία, σε ένα κέντρο 
πρακτικής άσκησης είτε σε συνδυασμό και των δύο. 
Η Δανία έκλεισε τα σχολεία για πρώτη φορά στις 11 Μαρτίου 2020 και συνέχισε το 
άνοιγμά της στα μέσα Απριλίου 2020. Η διαδικασία ανοίγματος των σχολείων ήταν 
αργή, διήρκεσε ένα μήνα. Τα μικρότερα παιδιά επέστρεψαν πρώτα στο σχολείο και 
μετά τα άλλα. 
Το επόμενο, μερικό κλείσιμο των σχολείων στη Δανία χρονολογείται από τις 7 
Δεκεμβρίου 2020, ακολουθούμενο από το εθνικό κλείσιμο των σχολείων στις 21 
Δεκεμβρίου, το οποίο διήρκεσε έως τον Φεβρουάριο του 2021. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι 
για 
Πληροφορίες 

 
https://www.college360.dk   

Κροατία 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Strukovna škola Virovitica  

https://www.college360.dk/
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Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Η Κροατική δευτεροβάθμια επαγγελματική σχολή Virovitica προσέφερε μια 
ενδιαφέρουσα ευκαιρία για να προσελκύσει μαθητές και να παρακινήσει τους 
εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν σε πρακτικά μαθήματα. Δεν ήταν δύσκολη μόνο 
για τους μαθητές, η κατάσταση κατά την οποία έπρεπε να στραφούν στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση λόγω της πανδημίας Covid. Μερικοί δάσκαλοι βίωσαν 
επίσης συναισθήματα εξάντλησης και ήταν δύσκολο για αυτούς να κρατήσουν την 
προσοχή των μαθητών απλά εξηγώντας και αναθέτοντας εργασίες. 

 
Ως εκ τούτου, η Επαγγελματική Σχολή Virovitica προσέφερε διαδικτυακά εργαστήρια 
μαγειρικής στον τομέα της μαγειρικής στο πλαίσιο του έργου «Γνωρίστε και μάθετε 
πώς να μοιράζεστε γαστρονομικές παραδόσεις και γνώσεις». Επικεφαλής των 
εργαστηρίων ήταν ο Goran Kočiš, σεφ με αστέρι Michelin και πρώην φοιτητής της 
επαγγελματικής σχολής Virovitica, ο οποίος αποτελεί τόσο μεγάλη έμπνευση για τον 
σημερινό μαθητή και για την περαιτέρω εργασία των εκπαιδευτικών. Στο πρώτο 
μέρος συμμετείχαν καθηγητές γαστρονομικών επαγγελμάτων. Το δεύτερο μέρος 
προοριζόταν για μαθητές του χώρου της μαγειρικής. Ο Goran Kočiš έχει ετοιμάσει 
διάφορες σπεσιαλιτέ σε ελκυστική μορφή, όπως περουκτό γατόψαρου, μαύρα 
σλαβονικά χοιρινά μάγουλα και καπνιστούς κυπρίνους. Οι συμμετέχοντες 
ενθουσιάστηκαν με τα εργαστήρια, δηλώνοντας πως θα χρησιμοποιήσουν τις 
γνώσεις που μεταδίδουν στην περαιτέρω πρακτική τους. 

 
Καθώς το έργο συνεχίζεται και τα σχολεία δεν βρίσκονται πλέον σε μαζικό 
αποκλεισμό, ο επόμενος κύκλος εργαστηρίων με ενδιαφέροντα θέματα συνεχίζεται 
πρόσωπο με πρόσωπο.  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Η Επαγγελματική Σχολή Virovitica είναι το μεγαλύτερο γυμνάσιο στη Βιροβίτικα με 
συνολικά 650 μαθητές και 63 εργαζόμενους. Τα ακόλουθα επαγγέλματα 
περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: οικονομολόγος, επιχειρηματίας, 
επιχειρηματίας τουριστικών ξενοδοχείων, σερβιτόρος, σεφ, ζαχαροπλάστης και 
πωλητής. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι 
για 
Πληροφορίες 

www.ssv.hr   

http://www.ssv.hr/
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Ουγγαρία 

 

Όνομα της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Μελέτη Περίπτωσης Széried SZC Technická škola Déri Miksa  

Περιεχόμενο της 
Έρευνας Υπόθεσης 

Το ουγγρικό γυμνάσιο Széried SZC Τεχνική Σχολή Déri Miksa αποφάσισε 

να δώσει περισσότερο χώρο στους μαθητές κατά τη διάρκεια διαδικτυακών 

μαθημάτων. Επειδή αυτό μπορεί να γίνει αδιάφορο με την πάροδο του 

χρόνου όταν οι μαθητές βρίσκονται μόνο στον υπολογιστή στο σπίτι και δεν 

έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν δασκάλους ή συμμαθητές. Ως εκ 

τούτου, σε πρακτικά μαθήματα, προσέφεραν στους φοιτητές την ευκαιρία 

να συναντηθούν με έναν ειδικό απευθείας από την πρακτική με μη 

παραδοσιακό τρόπο. Δεν ήταν μόνο οι εκπαιδευτικοί της πρακτικής του 

σχολικού περιβάλλοντος που γνωρίζουν οι μαθητές ή οι εταιρείες όπου 

συνήθως πηγαίνουν στην πράξη. Στην πρώτη φάση, το σχολείο 

επικοινώνησε με τους γονείς μέσω e-mail και προσπάθησε να ανακαλύψει 

ποιοι είναι οι τομείς τους και τι ενδιαφέροντα πράγματα θα μπορούσαν να 

ανακαλύψουν οι μαθητές στην κανονική επαγγελματική ζωή, αλλά 

ταυτόχρονα με έμφαση στο τι θα μάθουν οι μαθητές στην πράξη. Η γονική 

συμμετοχή ήταν, φυσικά, εθελοντική, αλλά άφθονη. Στους γονείς άρεσε η 

ιδέα να ασχοληθούν με τη διδασκαλία των παιδιών τους και άλλων 

μαθητών και προσέφεραν με ενθουσιασμό τις εμπειρίες τους. Μερικοί 

προετοίμασαν προσεκτικά και έκαναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, βίντεο 

ή κοινές φωτογραφίες, συμπληρωμένες μιλώντας για το επάγγελμά τους, 

άλλοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία μάλλον ανεπίσημα και μίλησαν 

σε παιδιά, απάντησαν σε ερωτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί της πρακτικής 

άσκησης ήταν ευτυχείς να αφήσουν τη δουλειά τους σε κάποιον άλλο για 

λίγο και έγιναν οι συντονιστές των ατομικών μαθημάτων. Συχνά συνέβαινε 

ό,τι επέτρεπε ο διαθέσιμος χρόνος. Για αυτές τις συναντήσεις οι μαθητές, οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τους λογαριασμούς τους στην 

εφαρμογή Teams. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε επίσης στο σχολείο 

για διαδικτυακή μάθηση. 
Το σχολείο δημιούργησε επίσης μια ομάδα συζήτησης στο Facebook, όπου 

η ανταλλαγή εμπειριών των γονέων με τους μαθητές θα μπορούσε να 

συνεχιστεί ακόμη και μετά την επίσημη ώρα διδασκαλίας. 
 

 Ιδρύθηκε το 1984, το σχολείο είναι ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά 
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Πλαίσιο της Έρευνας 
Υπόθεσης  

ιδρύματα στο Szeged. Ένα ευπρόσδεκτο γεγονός είναι ότι μετά τις 

αναδιοργανώσεις των προηγούμενων ετών, μπορούμε να συνεχίσουμε να 

λειτουργούμε επαγγελματικά μόνοι μας, να διατηρούμε το όνομά μας με 

ατομική εικόνα και να καλλιεργούμε τις παραδόσεις μας. Διατηρώντας την 

πρόθεση των ιδρυτών, ο κύριος στόχος σήμερα είναι η καθιέρωση τεχνικών 

επιστημών. Το επίπεδο της παιδαγωγικής εργασίας αξίζει σεβασμό και κύρος 

όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στα τεχνικά πανεπιστήμια. Το επαγγελματικό 

πρόγραμμα του ιδρύματος βασίζεται σε τρεις τομείς της τεχνολογίας - 

μηχανολογία, πληροφορική, ηλεκτρολογική βιομηχανία και ηλεκτρολογία. 
 

Μετά τις εξετάσεις αποφοίτησης, περίπου το 45% των φοιτητών 

εξακολουθούν να φοιτούν σε πανεπιστήμια, κυρίως τεχνικά και πανεπιστήμια. 

Το σχολείο κατατάσσεται παραδοσιακά στην κορυφή των Ανώτερων 

Επαγγελματικών Σχολών της Νότιας Μεγάλης Πεδιάδας, η οποία βασίζεται 

στο ποσοστό των μαθητών στα κολλέγια. 
  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.ssphzuh.cz/ 
 
 
  

Ιρλανδία 

 

Όνομα της Έρευνας 
Υπόθεσης  

Μελέτη Περίπτωσης  Carrigallen Vocational School  

Περιεχόμενο της 
Έρευνας Υπόθεσης 

Η Επαγγελματική Σχολή Carrigallen εισήγαγε iPad για τους εισαχθέντες 

μαθητές του 1ου έτους. Ο λόγος ήταν απλός.  Καθώς όλα τα μαθήματα έχουν 

πλέον τεθεί σε ροή στο νέο Junior Cycle, τα iPads αποδεικνύονται ανεκτίμητα 

για τους μαθητές στην ολοκλήρωση των, βάσει τάξης, αξιολογήσεων τους σε 

όλα τα μαθήματα. Έχουν πλέον τη δυνατότητα να ερευνούν, να οργανώνουν, 

https://www.ssphzuh.cz/
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να συνεργάζονται και να δημιουργούν παρουσιάσεις, έργα και έγγραφα που 

απαιτούνται για αυτές τις αξιολογήσεις. Η κατοχή των iPad επιτρέπει τόσο 

στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς να οργανώνουν και να έχουν 

πρόσβαση στο υλικό σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Κέρδισαν:  

• Πρόσβαση σε ένα τεράστιο φάσμα εξαιρετικών εκπαιδευτικών 

εφαρμογών και λογισμικό σε όλα τα θέματα. 

• Η χρήση λογισμικού διαχείρισης αρχείων που βοηθά τους μαθητές να 

διαχειρίζονται τον εαυτό τους με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο. 

• Το εν λόγω ζήτημα με το εξουθενωτικό βάρος των σχολικών τσαντών 

που προκαλείται από πολύ βαριά βιβλία εκτός από σημειώσεις και 

φωτοτυπίες με ασκήσεις. Ελπίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα 

μπορούσαμε να μειώσουμε αυτό το φορτίο έχοντας ένα ποσοστό των 

βιβλίων που απαιτούνται ως ηλεκτρονικά βιβλία και χρησιμοποιώντας 

το iPad για την αποθήκευση σημειώσεων και εργασιών έργου. 

• Η Επαγγελματική Σχολή Carrigallen θα ήθελε να προετοιμάσει τους 

μαθητές της να ανταγωνιστούν σε ολοένα και πιο ψηφιοποιημένα 

περιβάλλοντα εκπαίδευσης και εργασίας τρίτου επιπέδου. 

• Η χρήση του iPad ή παρόμοιων ψηφιακών συσκευών έχει αποδειχθεί 

ότι βελτιώνει τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των 

μαθητών με μαθησιακές ανάγκες. 

Το σχολείο είχε αυτή την πολιτική ακόμη και πριν από την έναρξη της 

πανδημίας Covid 19. Μετά τη μετάβαση στην πλήρη διαδικτυακή μάθηση, 

όλοι οι μαθητές έπρεπε να βρουν πρόσβαση στο πώς να φτάσουν στις σχολικές 

τάξεις σε ψηφιακό περιβάλλον. Οι μαθητές/γονείς που δεν μπορούσαν να 

αντέξουν οικονομικά να αγοράσουν το δικό τους Ipad είτε έλαβαν μια 

συνεισφορά από την επιδότηση του σχολείου είτε το σχολείο τους δάνεισε το 

Ipad. 
   

Πλαίσιο της Έρευνας 
Υπόθεσης  

 

Η Επαγγελματική Σχολή Carrigallen είναι ένας από τους κορυφαίους 

παρόχους μετά -πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Leitrim-Cavan-

Longford. 
Στο πλαίσιο του κύκλου junior, προσφέρει σπουδές σε επαγγελματικά θέματα 

όπως μουσική, εικαστικές τέχνες, τεχνολογία υλικών (ξύλο), μεταλλικά έργα 

και τεχνικά γραφικά. Στον ανώτερο κύκλο, οι φοιτητές μπορούν να 

επικεντρωθούν στη μελέτη τεχνών, οικιακής οικονομίας, βιολογίας, φυσικής, 

γεωργικών επιστημών, επιχειρήσεων / λογιστικής, πληροφορικής, 

κατασκευαστικών σπουδών, μηχανικής, σχεδιασμού και επικοινωνίας 

γραφικών. 
Το σχολείο έκλεισε για πρώτη φορά λόγω πανδημίας στα μέσα Μαρτίου 2020, 

η οποία διήρκεσε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Μετά τις διακοπές των 

Χριστουγέννων, τα σχολεία στην Ιρλανδία παρέμειναν κλειστά έως τις 15 

Μαρτίου 2021.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://carrigallenvs.com/  

https://carrigallenvs.com/
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Λιθουανία 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Μελέτη Περίπτωσης  Σχολής Υπηρεσιών και Επιχειρηματικότητας Klaipeda 

(Case study Klaipeda school of Services and Entrepreneurship) 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Μετά από δύο μήνες διαδικτυακής διδασκαλίας, η Λιθουανική Σχολή 
Υπηρεσιών και Επιχειρηματικότητας στην Klaipeda έχει προετοιμάσει μια 
εκτενή έρευνα ερωτηματολογίου για τους μαθητές και τους δασκάλους της για 
να ανακαλύψει πώς κατάφεραν να προσαρμοστούν στη νέα διαδικτυακή 
μάθηση / διδασκαλία, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και πώς το σχολείο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εργασία τους. Τα ερωτηματολόγια έδειξαν ότι: 

 
1. Τα παιδιά έχουν πάρα πολλές εξετάσεις 
Συχνά συμβαίνει οι μαθητές να γράφουν αρκετές εξετάσεις σε μια μέρα και δεν 
είναι αρκετά εύκολο, ειδικά όταν δεν μπορούν να συναντήσουν δασκάλους και 
συμμαθητές για να προετοιμαστούν μαζί έξω από το σχολείο. Τα παιδιά δεν 
έχουν αυτόν τον κοινωνικό δεσμό. Το σχολείο έλυσε αυτό το πρόβλημα 
δημιουργώντας ένα κοινό ημερολόγιο από την Google, στο οποίο όλοι οι 
εκπαιδευτικοί γράφουν και όλοι οι μαθητές βλέπουν σε αυτό. Το όλο μάθημα 
έγινε πολύ πιο σαφές και οι μαθητές χάρηκαν που δεν χρειάστηκε να 
προετοιμαστούν για αρκετές εξετάσεις σε πολλά μαθήματα σε μια μέρα. Αυτό, 
φυσικά, επηρέασε το επίπεδο του στρες, αλλά βελτίωσε επίσης τα 
αποτελέσματα. 

 
2. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τα παιδιά να ολοκληρώσουν την εργασία 
Στην τάξη, οι μαθητές ένιωθαν ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο για να περάσουν το 
τεστ επειδή οι δάσκαλοι φοβούνται ότι οι μαθητές θα αντιγράψουν. Αυτή η 
ανησυχία είναι απολύτως δικαιολογημένη, οπότε αντί να γράφει εξετάσεις 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η διεύθυνση του σχολείου συνέστησε τη 
χρήση μιας συγγραφής δοκιμίου ή δημιουργίας έργου για την επαλήθευση της 
γνώσης του θέματος (το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ορισμένα 
πρακτικά μαθήματα). Αυτές οι επιλογές όχι μόνο θα διαφοροποιήσουν τη 
διδασκαλία, αλλά οι εκπαιδευτικοί θα είναι επίσης βέβαιοι ότι οι μαθητές δεν 
έχουν γράψει τις απαντήσεις πουθενά και οι ενδεικτικές αξίες του βαθμού θα 
είναι πολύ υψηλότερες. 

 
3. Τα σχόλια είναι απαραίτητα 
Ο χρόνος υποβολής αυτών των έργων είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί, 
οπότε οι εκπαιδευτικοί έχουν συζητήσει με τους μαθητές πόσο χρόνο θεωρούν 
επαρκή για την ολοκλήρωση της εργασίας. Τα σχόλια σίγουρα δεν πρέπει να 
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ξεχαστούν. Είναι πάντα καλό και χρήσιμο να ρωτιόνται οι μαθητές πώς 
αισθάνονται για το έργο ή τι θα άλλαζαν την επόμενη φορά. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Ιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες, Σχολή Υπηρεσιών και Επιχειρηματικότητας 
στην Κλαϊπέντα έχει εκπαιδεύσει πάνω από 6.400 ειδικούς σε τομείς όπως: 
τέχνες, επιχειρήσεις και διοίκηση, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, 
επαγγέλματα μηχανικής, υπηρεσίες ομορφιάς και κομμωτικής. Οι απόφοιτοι 
έχουν ευέλικτη ένταξη στην αγορά εργασίας όχι μόνο στη Λιθουανία αλλά και 
στο εξωτερικό.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.klpvm.lt/  
  

 

Σλοβακία 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Διαδικτυακή σχολική λέσχη στην επαγγελματική σχολή Dúbravská cesta 1, 

Μπρατισλάβα, Σλοβακία (Online school club in Vocational school Dúbravská cesta 
1, Bratislava, Slovakia) 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Καλή ιδέα πώς να μείνετε σε επαφή με τους μαθητές και να κάνετε το σχολείο 

ακόμα πιο ενδιαφέρον ενώ σε αποκλεισμό παρουσίασε πρακτικό σχολείο 

Dúbravská cesta στην Μπρατισλάβα. Την εποχή του πανδημικού αποκλεισμού, 

όταν το σχολείο έπρεπε να παραμείνει κλειστό, το σχολείο παρέμεινε σε πολύ στενή 

επαφή με τους μαθητές και τους γονείς / φροντιστές τους μέσω της σελίδας τους 

στο Facebook.  Διοργάνωναν το "Online Club" κάθε Δευτέρα μεταξύ 13.30 – 15.00. 

Η λέσχη ήταν εθελοντική αλλά πολύ δημοφιλής. Το θέμα άλλαζε κάθε εβδομάδα 

και το σύνθημα του συλλόγου ήταν "Ώρα για ομιλίες, φιλίες και παιχνίδια".  Έτσι, 

οι μαθητές θα μπορούσαν να μιλήσουν για τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους, να 

μοιραστούν συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους κατά 

τη διάρκεια του αποκλεισμού. Η κύρια εστίαση ήταν στη διατήρηση της κοινωνικής 

ζωής τουλάχιστον στο διαδίκτυο και σε ένα διαφορετικό περιβάλλον που είναι απλά 

επίσημη διαδικτυακή μάθηση. Μερικές φορές οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον να 

https://www.klpvm.lt/
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"κάνουν κάτι για να διασκεδάσουν" έτσι ώστε οι διαχειριστές των συλλόγων να 

προετοιμάσουν μερικές συνεδρίες που περιλάμβαναν την κατασκευή καρτών 

γενεθλίων, οριγκάμι, τέλος ακόμη και μερικά μαθήματα μαγειρικής ήταν διαθέσιμα, 

όλα αυτά με βάση την αναηρία των μαθητών. Το κλαμπ ήταν τόσο δημοφιλές που, 

όπως είχε προγραμματιστεί, δεν τελείωσε μετά το τέλος του lockdown, αλλά 

εξακολουθεί να λειτουργεί με όλο και περισσότερα μέλη να συμμετέχουν.  Το 

Messenger της εφαρμογής Facebook χρησιμοποιήθηκε για επικοινωνία. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Το Κοινό Σχολείο Dúbravská cesta 1 στη Μπρατισλάβα διαθέτει δύο οργανωτικές 

μονάδες - το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Μαθητές με Σωματικές Αναπηρίες και το 

Πρακτικό Σχολείο. Το σχολείο περιλαμβάνει το Κέντρο Ειδικής Παιδαγωγικής 

Συμβουλευτικής και τη Σχολική Λέσχη για Παιδιά. Το σχολείο εκπαιδεύει μαθητές 

με νοητική υστέρηση ή πολλαπλές αναπηρίες - νοητικές αναπηρίες σε συνδυασμό 

με σωματική, υγεία, ομιλία ή αισθητηριακή δυσλειτουργία. 
Η φιλοσοφία του σχολείου δεν είναι μόνο η παροχή νέων γνώσεων και 

τεχνογνωσίας, αλλά κυρίως η εκπαίδευση ενός μαθητή που είναι σε θέση να 

συμμετάσχει επαρκώς στις ικανότητές του στη ζωή της κοινωνίας. 
Το πρακτικό σχολείο παρέχει κατώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση 

και προετοιμάζεται για την εκτέλεση απλών εργασιακών δραστηριοτήτων μαθητών 

με νοητική υστέρηση ή μαθητών με νοητική υστέρηση σε συνδυασμό με άλλες 

αναπηρίες των οποίων ο βαθμός αναπηρίας δεν επιτρέπει την προετοιμασία σε 

επαγγελματικό σχολείο ή σε γυμνάσιο. 
Η εκπαίδευση σε ένα πρακτικό σχολείο διαρκεί τρία χρόνια. 
Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης (ISCED 2C) είναι ένα τελικό πιστοποιητικό που 

δηλώνει με έμφαση τις δραστηριότητες που ο μαθητής είναι συνήθως σε θέση να 

εκτελέσει υπό επίβλεψη. 
Λόγω κυβερνητικής εντολής το σχολείο έκλεισε από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 8 

Μαρτίου 2021. 
  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://oudubba.edupage.org/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057473348700 
  

 

Ελλάδα 

https://oudubba.edupage.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057473348700
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Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΕΚ: OMIROS 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ: OMIROS_TV  

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Αυτό το κέντρο ΕΕΚ έχει το δικό του διαδικτυακό κανάλι: πρωτότυπες εκπομπές, 

ψυχαγωγία, μουσική και παιχνίδια, συνεντεύξεις, συμβουλές μόδας και ομορφιάς, 

ρεπορτάζ, αθλητικές ειδήσεις και πολλή μαγειρική παρουσιάζονται καθημερινά από 

τους μαθητές και τους δασκάλους των σχολείων με πολλούς καλεσμένους ως 

έκπληξη! Ο εκπαιδευτικός οργανισμός διαθέτει τρία στούντιο, σύγχρονο 

τηλεοπτικό εξοπλισμό και υλοποιεί μαθήματα (π.χ. μαγειρική) σε πραγματικές 

συνθήκες. 

Λόγοι να 
συμμετέχει 
κανείς  

Η δημιουργία ενός διαδικτυακού καναλιού με εκπομπές και βίντεο με ποικίλα 

θέματα (αθλητισμός, μόδα, φαγητό κ.λπ.) είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ιδέα 

που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε οποιοδήποτε κέντρο ΕΕΚ. 

Οι νέοι χρησιμοποιούν το YouTube καθημερινά, ώστε να είναι πλήρως 

εξοικειωμένοι με αυτήν την πλατφόρμα.  Μπορούν να παρακολουθήσουν τα βίντεο 

ανά πάσα στιγμή, αλλά και να συμμετάσχουν στη δημιουργία των ίδιων των 

παραστάσεων, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις πραγματικές συνθήκες 

εργασίας. Η δημιουργία ενός καναλιού είναι σίγουρα μια πολύ καλή πρόταση τόσο 

για τις συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και για τον εμπλουτισμό των 

εκπαιδευτικών μέσων στη διά βίου μάθηση. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Πολιτικό, Κοινωνικό και Οικονομικό Υπόβαθρο και Τάσεις 

Η Ελλάδα, γνωστή και ως Ελλάς, και επίσημα η Ελληνική Δημοκρατία, είναι μια 

χώρα που βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο πληθυσμός της είναι περίπου 

11,3 εκατομμύρια.  Η Αθήνα είναι η μεγαλύτερη και πρωτεύουσά της, 

ακολουθούμενη από τη Θεσσαλονίκη. Το πολίτευμά της είναι Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία. Η επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική. Η Ελλάδα είναι κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιεί το ενιαίο νόμισμά της – το ευρώ. Η 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 του  

Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι: Η εκπαίδευση αποτελεί βασική 

αποστολή του κράτους και στοχεύει στην ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

σωματική κατάρτιση των Ελλήνων, στην ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και στη δημιουργία τους ως ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Το ίδιο 

άρθρο εγγυάται επίσης ότι «η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία θα 

είναι ελεύθερες και η ανάπτυξη και προώθησή τους θα είναι υποχρέωση του 

κράτους». Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τελεί υπό την κεντρική ευθύνη και 

εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
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σύστημα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα: πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια, με πρόσθετο μετά- δευτεροβάθμιο επίπεδο που παρέχει κυρίως 

επαγγελματική κατάρτιση. 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων 

Η Ελλάδα δεν έχει μακρά παράδοση στην παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης σε 

ενήλικες. 
Η προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 

1981 συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτής της μορφής παροχής.  Στόχος ήταν η 

βελτίωση των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού πέρα από τα επίσημα στάδια 

της εκπαίδευσης. 
Μέχρι το 1993, η χρηματοδότηση του ΕΚΤ διοχετευόταν σε μεγάλο βαθμό στο 

δίκτυο «λαϊκής εκπαίδευσης» 300 φιλελεύθερων κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων 

που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. 
Μεταξύ 1994 και 1999, η εκπαίδευση ενηλίκων εφάρμοσε αυστηρά τις 

κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Στόχος ήταν 

η εξασφάλιση δημόσιας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (CVET). 
Από το 2000 και μετά, η εφαρμογή νέων πολιτικών και πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο 

μιας πολιτικής διά βίου μάθησης, καλύπτει διάφορες μορφές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  Οι τελευταίοι επιτρέπουν στους ενήλικες να αναπτύξουν και να 

αναπροσανατολίσουν την εκπαίδευσή τους με βάση τις διαφορετικές ατομικές 

ανάγκες. 
Με βάση αυτό το πλαίσιο, θεσπίστηκε η ολιστική έννοια της γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Ν. 3879/2010, άρθρο 2). Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες 

οργανωμένης μάθησης που απευθύνονται σε ενήλικες που επιδιώκουν: 

• Τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
• Ανάπτυξη της προσωπικότητά τους 
• Ανάπτυξη ενεργού πολίτη. 

Ένας μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων, πλήρως ή εν μέρει επιδοτούμενα από το κράτος, 

παρείχαν γενική εκπαίδευση ενηλίκων. 
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δια Βίου 

Μάθησης και Νεολαίας/Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 

αναδιοργανώθηκε με το Ν. 4763/2020, είναι η κυρίως υπεύθυνη Θεματική 

Γραμματεία του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων.  
Υπάρχουν επίσης διάφοροι φορείς και οργανισμοί που λειτουργούν ως νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου. Το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων τους επιστατεί: 

•  Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 

• Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 
• Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλα 

Υπουργεία παρέχουν επίσης IVET και CVET. 
• Οι δήμοι και οι ιδιωτικοί πάροχοι παρέχουν φιλελεύθερη εκπαίδευση 

ενηλίκων. 
• Η δημόσια εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων είναι δωρεάν και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRDxt-dHnOBivr1Vndfv6IFYYBlj8kdvKwU3zTRry-ga
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQolKC15UWtF7_bt00e9XOKpB6w0y8rsCXCkyfK1zLBM
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προσβάσιμη σε όλους. 

Οικονομική κατάσταση 

Οικονομική κατάσταση Προβλήματα που σχετίζονται με τη φτώχεια, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και την οικονομική ανισότητα υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα ακόμη και 

πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, όταν η ελληνική οικονομία 

επιτελούταν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Από τα 

τέλη του 2009 - αρχές του 2010, λόγω διεθνών και εγχώριων παραγόντων, η 

Ελλάδα αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.  Η χώρα αντιμετώπισε το 

δεύτερο μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα και το δεύτερο υψηλότερο 

δημοσιονομικό χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα 

υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκειμένου 

να λάβει βοήθεια για τη μείωση του χρέους της. Ο Αύγουστος του 2018 

σηματοδότησε την τυπική έξοδο από το Μνημόνιο. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

Ιστοσελίδα: https://omiros.gr/tv/  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC810HLtagfWrkRKTF2_-Vlw  
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-and-
economic-situation-33_en   
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-
and-training-33_en 

Σουηδία 
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https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-and-economic-situation-33_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-and-economic-situation-33_en
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Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

INFORMATOR_LIFELONG LEARNING FOR WORKING PROFESSIONALS 

Πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το Informator πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη της σουηδικής εκπαιδευτικής αγοράς 

μέσω σύγχρονων λύσεων με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

βελτιστοποιημένων μαθημάτων, μαθημάτων μέσω βίντεο, συνδυαστικών λύσεων 

μάθησης και κατάρτισης κατ' απαίτηση. 
 
Η περιέργεια και η προθυμία τους να δημιουργήσουν νέο έδαφος έχει ανοίξει το 

δρόμο για τα περισσότερα εκπαιδευτικά σχήματα εκτός από την κλασική 

εκπαίδευση υπό την ηγεσία των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση του μέλλοντος 

σχεδιάζεται να είναι ακόμη πιο προσαρμόσιμη για να εξοικονομήσει τον πολύτιμο 

χρόνο των μαθητών. Στόχος τους είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κάνουν τα 

επόμενα βήματά τους στην ανάπτυξή τους με το Informator από οποιονδήποτε 

υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. 
 
Το Informator προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης με εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση εντός itil, Togaf, Cobit, IT4IT, Lean, Six Sigma, 

ArchiMate, BPMN, ISO 18404, GDPR. Η καλή ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει 

έγκαιρη, ψηφιακή, διαπιστευμένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Διατίθεται εύκολα 

στο διαδίκτυο όπου και όποτε θέλετε. Ο καθορισμένος χρόνος δείχνει πόσο υλικό 

έχει κάθε μάθημα. Οι λεπτομέρειες στην περιγραφή του μαθήματος περιγράφουν 

αν έχετε 3-6 ή 12 μήνες για να περάσετε από το μάθημα με το δικό σας ρυθμό. 
• https://informator.se/e-learning/ 

 
Προστιθέμενο στη χρήσιμη μέθοδο ηλεκτρονικής μάθησης, το Informator 

διοργανώνει πολλά διαδικτυακά σεμινάρια! 
1. https://informator.se/webinararkiv/ 

 
Η ιστοσελίδα του Informator προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι 

εκπαιδευόμενοι, ώστε να αρχίσουν να συμμετέχουν στην on-line εκπαίδευση. 

 
Το πρόγραμμα Informator είναι υπερήφανο που ανακοινώνει μια συμφωνία 

συνεργασίας με μια κορυφαία βρετανική εταιρεία κατάρτισης QA. 
Τα μαθήματα «Παρακολούθηση από οπουδήποτε» που παρέχονται από την QA σας 

επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στη βραβευμένη εκπαίδευση στην τάξη χωρίς να 

φύγετε από το σπίτι ή το γραφείο σας. Συμμετέχετε σε μια ζωντανή αίθουσα 
διδασκαλίας μέσω πρόσβασης στο διαδίκτυο στην προγραμματισμένη ώρα. 

Ακριβώς όπως υποδηλώνει ο όρος, μπορείτε να μάθετε από οπουδήποτε με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας την άνεσή σας και εξοικονομώντας 

χρόνο και έξοδα ταξιδιού. Παρακολουθήστε από οπουδήποτε το μάθημα σας δίνει 

την ίδια υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με τα μαθήματα κατάρτισης στην αίθουσα 

διδασκαλίας, καθώς στην πραγματικότητα παρακολουθείτε στην εκπαίδευση στην 

τάξη. 

Πλήρεις αλληλεπιδράσεις 

Παρόλο που δεν θα είστε σωματικά στην τάξη, θα είστε σε θέση να έχετε πλήρεις 

 

https://informator.se/e-learning/
https://informator.se/webinararkiv/
http://www.qa.com/
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αλληλεπιδράσεις με τον έμπειρο επαγγελματία μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος: 

• Οι εκπαιδευτές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για το πώς να αλληλεπιδρούν με 

συμμετέχοντες εξ αποστάσεως. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται τους 

επιτρέπει να αναλάβουν απομακρυσμένους υπολογιστές. Τα  εξ 

αποστάσεως εργαστήρια διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν 

να λάβουν μέρος σε πρακτικές ασκήσεις όπου και αν βρίσκονται. 

• Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στον επαγγελματία εκμάθησης ανά πάσα 

στιγμή, είτε απλά μιλώντας δυνατά μέσω του μικροφώνου σας είτε 

κάνοντας κλικ στο εικονικό κουμπί "raise-a-hand" στην οθόνη. 

• Καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος ο επαγγελματίας μάθησης θα 

χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό πίνακα, ο οποίος θα μεταδίδει όλες τις 

σημειώσεις απευθείας στην οθόνη σας. 

• Προς το τέλος του μαθήματος υπάρχει αρκετός χρόνος για λεπτομερείς 

ερωτήσεις και όπως με τον επαγγελματία μάθησης, σαν να ήσασταν διά 

ζώσης στην τάξη. 

• Μπορείτε ακόμη και να κάνετε τις εξετάσεις σας εξ αποστάσεως μέσω του 

διαδικτυακού εξεταστικού σώματος Proctor U (κάντε κράτηση πριν από 

την έναρξη του μαθήματος και ενεργοποιήστε μια κάμερα web για να 

ενεργοποιήσετε την ταυτοποίηση και να επιδείξτε τη φωτογραφία 

ταυτότητας) 

• Το μάθημα θα χωριστεί σε πολλαπλές συνεδρίες, με σύντομα ενδιάμεσα 

διαλείμματα, ώστε να μπορείτε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και 

ανανεωμένοι. 

Το μέγεθος της τάξης περιορίζεται στο ίδιο με ένα τυπικό μάθημα στην τάξη. Αυτό 

εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο αλληλεπίδρασης με τον επαγγελματία μάθησης. 

Το 2020 , το Informator ολοκλήρωσε πάνω από 200 εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις 

με εξαιρετικά αποτελέσματα . Έχουν εκπονήσει με επιτυχία την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση για 10 χρόνια. Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές και η τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη έχουν εξασφαλίσει μια πολύ θετική μαθησιακή 

εμπειρία. Χρησιμοποιούν το Teams, το Zoom και το Cisco ως πλατφόρμες για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 
 
Προκειμένου η εκπαίδευση να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη και ευέλικτη για 

τους εκπαιδευόμενους, έχουν αναπτύξει νέες μορφές εκπαίδευσης. Έχουν μια πολύ 

καλά οργανωμένη ιστοσελίδα που προσφέρει όλες τις πληροφορίες για τους 

εκπαιδευόμενους που θα ήθελαν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους και να 

επιλέξουν την καλύτερη μορφή εκπαίδευσης. 
🡪 https://informator.se/utbildningsformer-2/  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και τάσεις 

Η Σουηδία είναι μοναρχία και ο σημερινός βασιλιάς, Carl XVI Gustaf, είναι 

αρχηγός κράτους. Ο αρχηγός του κράτους δεν συμμετέχει σε κυβερνητικές 

συνεδριάσεις, αλλά ενημερώνεται για θέματα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με τον 

εκπρόσωπο της Σουηδίας και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, το κοινοβούλιο 

(riksdagen) θεσπίζει τους νόμους και λαμβάνει τις αποφάσεις, τις οποίες 

https://informator.se/utbildningsformer-2/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-47_en#Riksdagen
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εφαρμόζει η κυβέρνηση (regeringen) και δημόσιες αρχές όπως η Σουηδική Εθνική 

Υπηρεσία Εκπαίδευσης (Skolverket) και η Επιθεώρηση Σουηδικών Σχολείων 

(Skolinspektionen). 

Η Σουηδία χωρίζεται σε κομητείες (län) και δήμους (kommuner). Η χερσαία 

έκταση είναι περίπου 450 000 km2 με απόσταση μεταξύ των ακραίων βόρειων 

και νότιων σημείων σχεδόν 1 .600 km. Τον Αύγουστο του 2018 ο συνολικός 

πληθυσμός ανήλθε σε 10 .196. 177 κατοίκους. Ανεξάρτητα από τον τόπο 

διαμονής τους, όλα τα παιδιά και οι νέοι στη Σουηδία πρέπει να έχουν ίση 

πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Η επίσημη γλώσσα, καθώς και η επίσημη σχολική γλώσσα, είναι τα σουηδικά. 

Εκπαίδευση ενηλίκων 

Στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων (vuxenutbildning) είναι να βοηθήσει τους 

ενήλικες να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους προκειμένου να ενισχυθεί η 

θέση του ατόμου κοινωνικά και στην επαγγελματική ζωή. Η εκπαίδευση ενηλίκων 

έχει βαθιές παραδόσεις στη Σουηδία και η χώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό 

ενηλίκων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη 

σύμφωνα με την έκθεση Eurydice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015, 

Εκπαίδευση ενηλίκων και κατάρτιση στην Ευρώπη: Διεύρυνση της πρόσβασης σε 

ευκαιρίες μάθησης. Το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού στη Σουηδία χωρίς 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχετικά χαμηλό, αλλά η Σουηδία έχει επίσης τις 

μεγαλύτερες διαφορές στην επάρκεια αλφαβητισμού μεταξύ αλλοδαπών και 

ιθαγενών ενηλίκων στην Ευρώπη. Η μείωση της εκπαιδευτικής ανισότητας ήταν 

ένας από τους αρχικούς σκοπούς όταν η εκπαίδευση ενηλίκων επισημοποιήθηκε 

και παραμένει ζωτικής σημασίας, μαζί με τους άλλους δύο σκοπούς: τη 

δημιουργία ευκαιριών για τα άτομα να συμπληρώσουν τη σχολική τους 

εκπαίδευση και την παροχή στην αγορά εργασίας ενός καλά εκπαιδευμένου 

εργατικού δυναμικού. Το κράτος και οι δήμοι έχουν τη συνολική ευθύνη για την 

παροχή της υποδομής για τη διά βίου μάθηση, και υπάρχουν πολλές μορφές 

εκπαίδευσης ενηλίκων στη Σουηδία, τόσο τυπικές όσο και μη τυπικές. 

  

Επίσημη εκπαίδευση ενηλίκων 

Το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα για ενήλικες έχει ως στόχο να δώσει στους 

ενήλικες την ευκαιρία να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τις 

ατομικές τους ανάγκες. Η νομοθεσία βασίζεται στα δικαιώματα και κάθε ενήλικας 

άνω των 20 ετών έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση ισοδύναμη με το υποχρεωτικό 

σχολείο και το ανώτερο γυμνάσιο. Στόχος του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος 

για τους ενήλικες είναι η ενίσχυση της θέσης των μαθητών στην αγορά εργασίας 

και η ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και πολιτικές 

δραστηριότητες. Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης πρέπει να είναι ίση 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-47_en#Regeringen
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-47_en#Skolverket
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-47_en#Skolinspektionen
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#L
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#K
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#V
http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/2015_AEducation_LOAccess_Eurydice_Comparative_Report_en.pdf
http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/2015_AEducation_LOAccess_Eurydice_Comparative_Report_en.pdf
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ανεξάρτητα από το είδος του σχολείου και τη θέση του. 
  
Η δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων (kommunal vuxenutbildning, Komvux) 

ιδρύθηκε το 1968 για να παρέχει στους ενήλικες ηλικίας 20 ετών και άνω 

δεξιότητες σε επίπεδα που αντιστοιχούν στο υποχρεωτικό σχολείο. Η Σουηδία έχει 

θεσπίσει νόμιμο δικαίωμα βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων για όλους τους σουηδούς 

κατοίκους που είναι τουλάχιστον 20 ετών και δεν έχουν ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, το νομικό πλαίσιο υποχρεώνει τους 

δήμους να διασφαλίζουν επαρκή παροχή βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων για την 

κάλυψη των απαιτήσεων και των αναγκών των μαθητών. Κάθε δήμος είναι 

υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της δημοτικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων, αλλά μπορεί να αναθέσει σε άλλους οργανισμούς να παρέχουν 

εκπαίδευση ενηλίκων. Το πρόγραμμα σπουδών για το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Läroplan för vuxenutbildningen) από το 2012 αναφέρει ότι «Η 

εκπαίδευση ενηλίκων θα μεταδίδει γνώσεις και θα υποστηρίζει τους μαθητές, ώστε 

να μπορούν να εργαστούν και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα. Έχει 

επίσης ως στόχο να διευκολύνει τις συνεχείς μελέτες.» Η εκπαίδευση ενηλίκων που 

παρέχεται από τους δήμους αποτελείται από τρεις διαφορετικές μορφές 

εκπαίδευσης: 

• Δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων σε υποχρεωτικό και ανώτερο επίπεδο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
• Ειδική εκπαίδευση ενηλίκων (särskild utbildning för vuxna, särvux) 
• Σουηδικά δίδακτρα για μετανάστες (σουηδική εκπαίδευση για 

μετανάστες, SFI)  

Η κατάρτιση στην αγορά εργασίας (arbetsmarknadsutbildning) παρέχεται από 

τη σουηδική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (Arbetsförmedlingen) και 

προορίζεται κυρίως για ανέργους ενήλικες που χρήζουν επανεκπαίδευσης ή 

περαιτέρω κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση έχουν 

ορίσει στη σουηδική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ως στόχο να επικεντρωθούν 

σε άτομα που βρίσκονται σε κάποια απόσταση από την αγορά εργασίας και τα 

οποία, για παράδειγμα, είναι άνεργα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
  
Μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων 

Για πάνω από εκατό χρόνια, η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη σουηδική κοινωνία. Από τότε που ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος 

σπουδών (studiecirkel) στα τέλη του 1800, οι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για 

να αυξήσουν τις γνώσεις τους μαζί. Το κράτος παρέχει οικονομική στήριξη σε μη 

τυπική εκπαίδευση ενηλίκων από το 1912. Γενικά συμφωνείται ότι η μη τυπική 

εκπαίδευση πρέπει να διεξάγεται ξεχωριστά από το κράτος, αλλά να 

χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Η σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης 

για τη σουηδική κοινωνία αναγνωρίζεται από όλα τα πολιτικά κόμματα. 
  
Η φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων (folkbildning) χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ελευθερία στον καθορισμό των δικών της στόχων, ενώ η κυβέρνηση καθορίζει τους 

σκοπούς των κρατικών επιχορηγήσεων. Αυτά θα συμβάλουν στο να μπορέσουν οι 

άνθρωποι να επηρεάσουν τη ζωή τους και να ενθαρρύνουν τη δέσμευση για 

συμμετοχή στις εξελίξεις στην κοινωνία. Η στήριξη αυτή αποσκοπεί επίσης στο να 

συμβάλει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, στην αύξηση του επιπέδου 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#K
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-71_en#L%C3%A4roplanvuxenutbildning2012
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#S
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#S
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#S
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#A
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-47_en#Arbetsformedlingen
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#S
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#F
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εκπαίδευσης στην κοινωνία και στη διεύρυνση του ενδιαφέροντος και στην αύξηση 

της συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή. Η φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων 

περιλαμβάνει τα λαϊκά γυμνάσια (folkhögskolor) και τις ενώσεις μελέτης 

(studieförbund). Το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Folkbildningsrådet) είναι υπεύθυνο για τη διανομή κρατικών επιχορηγήσεων σε 

λαϊκά γυμνάσια και ενώσεις σπουδών.  
   

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

Σύνδεσμος ιστότοπου: https://informator.se/  
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DjJ5718Wyjo&t=95s 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-
and-economic-background-and-trends-80_en  
 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-
and-training-80_en 

Γαλλία 

 

 

Όνομα της Έρευνας 
Υπόθεσης  

VET CENTRE: INSTITUT REPÈRE 

Πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

Περιεχόμενο της Σε αυτό το κέντρο ΕΕΚ, οι εκπαιδευτές αναπτύσσουν την τεχνογνωσία τους 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#F
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-70_en#S
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-47_en#Folkbildningsradet
https://informator.se/
https://www.youtube.com/watch?v=DjJ5718Wyjo&t=95s
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-and-economic-background-and-trends-80_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-and-economic-background-and-trends-80_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-80_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-80_en
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Έρευνας Υπόθεσης ενσωματώνοντας τα πιο πρόσφατα έργα, τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, 

μάθησης και ανθρώπινης αλλαγής και εξασφαλίζοντας τη συνεργασία των 

καλύτερων διεθνών ειδικών στους κλάδους που διδάσκουν. Αυτοί οι διεθνείς 

εμπειρογνώμονες στο NLP και οι εφαρμογές του διακρίνονται από την τέχνη 

τους να ενσωματώνουν τη δύναμη της τεχνολογίας και της συμπόνιας. 

Προσφέρουν διαδικτυακές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις (screenshot_1) και 

διοργανώνουν επίσης εκδηλώσεις (πρακτικές βραδιές NLP) στις οποίες οι 

άνθρωποι μπορούν επίσης να συμμετέχουν εξ αποστάσεως! (screenshot_2). 

Επιπλέον, προσφέρει ένα διαδικτυακό τεστ, με τίτλο "The Motivations & 

Professions test", το οποίο βασίζεται σε μια τυπολογία που αναπτύχθηκε από 

τον Αμερικανό ψυχολόγο John L. HOLLAND (1919-2008) με βάση την 

παρατήρηση που είχε κάνει ότι "η επιλογή κάποιου για ένα επάγγελμα είναι 

μία από τις εκφράσεις της προσωπικότητάς του". Αυτή η τυπολογία είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, 

διότι επιτρέπει σε όλους να συνειδητοποιήσουν τους τομείς ενδιαφέροντος 

τους, τα επαγγελματικά τους κίνητρα και, ως εκ τούτου, να εμβαθύνουν και 

να διευκολύνουν τους προβληματισμούς με σκοπό την οικοδόμηση ενός 

επαγγελματικού έργου. 

Link https://www.institut-repere.com/questionnaire.html 

Στην ιστοσελίδα αυτού του κέντρου υπάρχουν πολλά βίντεο και άρθρα, 

προσφέροντας βαθύτερη γνώση σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. 

(screenshot_3) 

 

Reason to be 
involved here 

Αυτά τα κέντρα ΕΕΚ χρησιμοποιούν τη δύναμη της τεχνολογίας με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους 

χρήσιμες πληροφορίες σε πολλούς διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς. Το 

online τεστ είναι μια πολύ καλή ιδέα για όλους να μάθουν περισσότερα για την 

επιλογή ενός επαγγέλματος, ενώ η διοργάνωση εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνται επίσης εξ αποστάσεως θα μπορούσε να είναι μια ιδανική 

λύση για την περίοδο του lockdown! 

Πλαίσιο της 
Έρευνας Υπόθεσης  

Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και τάσεις 

Το πολίτευμα της Γαλλίας είναι δημοκρατική δημοκρατία. Ο αρχηγός του 

κράτους του είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκλεγμένος με άμεση καθολική 

ψηφοφορία. Το εθνικό έδαφος είναι 633.186 km² συμπεριλαμβανομένων των 

υπερπόντιων εδαφών. Υπάρχουν 13 περιφέρειες και 101 διαμερίσματα, με 

35.000 δήμους. Η επίσημη γλώσσα είναι τα γαλλικά. Έντεκα περιφερειακές 

γλώσσες έχουν αναγνωριστεί ως μέρος της εθνικής κληρονομιάς. Η Γαλλία 

είναι μια κοσμική δημοκρατία, η οποία οργανώνει το διαχωρισμό των 

θρησκειών και του κράτους και, ως εκ τούτου, δεν έχει κρατική θρησκεία. 
Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2019, ο γαλλικός πληθυσμός ανερχόταν σε 

67 εκατ.. Στη μητροπολιτική Γαλλία και στα υπερπόντια διαμερίσματα και 

https://www.institut-repere.com/questionnaire.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/glossary_en
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316
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περιφέρειες, το δημόσιο και ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του 

έχει 15,8 εκατομμύρια μαθητές, φοιτητές και μαθητευόμενους. Υπάρχουν 6,7 

εκατομμύρια μαθητές στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 5,6 

εκατομμύρια μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 2,7 εκατομμύρια 

μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 

Από το 1971, η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί δικαίωμα αναγνωρισμένο από 

το γαλλικό δίκαιο (νόμος αριθ. 71-575 της 16ης Ιουλίου 1971). Στόχος του 

είναι να αναπτύξει την επαγγελματική ένταξη ή επανένταξη των ενηλίκων, να 

τους διατηρήσει στην απασχόληση, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους, να επιτρέψει στους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις 

μεταβαλλόμενες τεχνικές και συνθήκες εργασίας, να προωθήσει την κοινωνική 

τους πρόοδο μέσω της πρόσβασης στα διάφορα επίπεδα πολιτισμού και 

επαγγελματικών προσόντων και της συμβολής τους στον πολιτισμό,  

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Την ευθύνη για την εκπαίδευση ενηλίκων μοιράζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι 

οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι (καθένας από τους οποίους μπορεί να 

ενεργεί ανεξάρτητα). Από την άποψη αυτή, το κράτος δεν έχει την ίδια 

κυρίαρχη θέση με την αρχική κατάρτιση. 
Η συνεχής κατάρτιση αποτελεί άμεση και συμπληρωματική ευθύνη πολλών 

εταίρων, ιδίως 

• το κράτος, οι περιφέρειες και οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν το 

πλαίσιο και την παροχή συνεχούς κατάρτισης: τα κριτήρια και οι 

ρυθμίσεις που παρέχουν πρόσβαση στη συνεχή κατάρτιση βασίζονται 

γενικά στην επιβεβαίωση από τις δημόσιες αρχές των 

διεπαγγελματικών συμφωνιών που υπογράφουν οι κοινωνικοί εταίροι 

διαφόρων τομέων δραστηριότητας· 
• Το κράτος, οι περιφέρειες και οι κοινωνικοί εταίροι (μέσω των φορέων 

εκμετάλλευσης δεξιοτήτων) και οι εταιρείες διαχειρίζονται τη 

χρηματοδότηση της συνεχούς κατάρτισης· 
• το κράτος, οι περιφέρειες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί 

φορείς κατάρτισης είναι υπεύθυνοι για την παροχή κατάρτισης ως 

τέτοιοι. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους, η συνεχής κατάρτιση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών. Οι διαδικασίες 

εισδοχής εξαρτώνται από το καθεστώς κάθε εκπαιδευόμενου: των 

εργαζομένων, των ατόμων που αναζητούν εργασία ή των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (στοιχεία έρευνας εργατικού δυναμικού), το 

ποσοστό συμμετοχής των παιδιών ηλικίας 25-64 ετών στη συνεχή εκπαίδευση 

στη Γαλλία το 2019 ήταν 19,5% (Eurostat, δείκτης [trng_lfs_01]). 
Η τελευταία σημαντική εξέλιξη στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης 

χρονολογείται από τον νόμο 2018-771 της 5ης Σεπτεμβρίου 2018 για την 

ελευθερία επιλογής του επαγγελματικού μέλλοντος. Στον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, ο νόμος αυτός αναμόρφωσε τον Λογαριασμό 

Προσωπικής Κατάρτισης (CPF), ο οποίος απαριθμεί τα δικαιώματα που 

αποκτούν οι εργαζόμενοι καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους ζωής και 

μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, καθώς και την κατάρτιση από την οποία 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068411&dateTexte=20110411
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfs_01&lang=en
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037367660/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037367660/
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μπορούν να επωφεληθούν. Ο νόμος δημιούργησε επίσης την France 

Compétences, η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, την ηγεσία και τη 

ρύθμιση του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. 
Τέλος, από το 2002, υπάρχει ένα σύστημα διαπίστευσης και επικύρωσης της μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης: η επικύρωση της αποκτηθείσας εμπειρίας. 
Link🡪 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/political-
social-and-economic-background-and-trends_en 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/adult-
education-and-training_en 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

Σύνδεσμος ιστότοπου: https://www.institut-repere.com/  

Ιταλία 

 

Όνομα της 

Έρευνας 

Υπόθεσης 

 

VET CENTRE: CEFI® INSTITUTE 

ΜΕΘΟΔΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Περιεχόμενο της 

Έρευνας 

Υπόθεσης 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Το εξ αποστάσεως μάθημα δεν είναι ένα απλό μάθημα διαδικτυακής μάθησης 

όπου διατίθεται διδακτικό υλικό και εξ αποστάσεως εξετάσεις για να γίνουν ως 

επί το πλείστων ανεξάρτητα, αλλά χάρη στη χρήση τεχνολογικών πλατφορμών 

τηλεδιάσκεψης και κοινής χρήσης επιτραπέζιων υπολογιστών πιο επίκαιρων, 

είναι ένα πραγματικό μάθημα με τον εκπαιδευτή σας διαθέσιμο κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Τα Εξ Αποστάσεως Μαθήματα Υπολογιστών έχουν 

σχεδιαστεί για όλους εκείνους που δεν μπορούν εύκολα να προσέλθουν στα 

γραφεία μας ή θέλουν να αποφύγουν το άγχος που προκαλείται από τις 

μεταφορές. Αυτός ο τύπος μαθήματος δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε 

τα μαθήματα από το σπίτι, από το γραφείο ή από την εταιρεία, με ένα 

πρόγραμμα ημερών και ωρών που επιλέγετε. Πριν από την έναρξη του 

μαθήματος, θα υπάρξει μια συνεδρία βοήθειας αφιερωμένη στην προετοιμασία 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/adult-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/adult-education-and-training_en
https://www.institut-repere.com/
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του υπολογιστή σας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

 

 

Διαδικτυακά συλλογικά εξ αποστάσεως μαθήματα  

Μέσω της πλατφόρμας Microsoft Team βελτιστοποιημένη απευθείας από τους 

μηχανικούς πληροφορικής τους, όλοι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν το μάθημα ενώ βρίσκονται σε επαφή με τον δάσκαλό 

τους. Είναι επίσης δυνατό να αλληλεπιδράσετε με ολόκληρη την τάξη τόσο 

φωνητικά όσο και σε βίντεο ( δεν είναι υποχρεωτικό ). Μπορούν να κάνουν 

ερωτήσεις σε Live Streaming τόσο στον δάσκαλο όσο και στην υπόλοιπη τάξη και 

είναι δυνατό να μοιραστούν το περιεχόμενο και τις ασκήσεις για να 

υποστηρίξουν το μάθημα. Επιπλέον, υπάρχει μια συνομιλία τάξης για να 

προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου και πληροφοριών. 

Ατομικά Διαδικτυακά Εξ Αποστάσεως Μαθήματα 

Τα ατομικά μαθήματα προγραμματίζονται με έναν δάσκαλο στην πλήρη διάθεση 

των μαθητών. Είναι κατάλληλα για όσους χρειάζονται εξατομικευμένη διδακτική 

βοήθεια και για να έχουν ελευθερία επιλογής και προγραμματισμό των ημερών 

και των χρόνων των μαθημάτων. 

Ο διδακτικός σχεδιασμός πραγματοποιείται για κάθε μαθητή με βάση το επίπεδο 

των δεξιοτήτων του και τους στόχους που έχουν τεθεί, με αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατόν να εμβαθύνουν ορισμένα θέματα αντί για άλλα και, ως εκ τούτου, να 

καθορίσουν ένα προφίλ κατάρτισης που είναι σίγουρα πιο κατάλληλο για τις 

ανάγκες τους. 

Αυτό το κέντρο ΕΕΚ όχι μόνο προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα, αλλά 

προσφέρει επίσης στους μαθητές έκπτωση, άδεια χρήσης της Microsoft, οδηγίες 

για τη χρήση σύνδεσης στο διαδίκτυο και προσφορά για υπολογιστή! 

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι 

δεξιότητες πληροφορικής και μπορεί επίσης να μην είναι σε θέση να αντέξουν 

οικονομικά το κόστος του τεχνολογικού εξοπλισμού. 

«Το Ινστιτούτο μας σε λειτουργία της Περιόδου Έκτακτης Ανάγκης εφαρμόζει 

Επιπλέον ΈΚΠΤΩΣΗ 10% σε όλα τα Διαδικτυακά Εξ Αποστάσεως Μαθήματα 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα εξ 

αποστάσεως ως δώρο Microsoft Office 365 A1 Άδεια ευ όρου Ζωής  που 

περιλαμβάνει: WORD - EXCEL - POWERPOINT - OUTLOOK κλπ. 

ΔΕΝ ΈΧΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ; 
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Επωφεληθείτε από την Προσφορά για να έχετε έναν πλήρη υπολογιστή Desktop 

δανεικό με κόστος 1 Ευρώ ανά ημέρα * 

* Όταν παραλάβετε τον υπολογιστή σας θα πρέπει να πληρώσετε μια κατάθεση 

200 ευρώ η οποία θα επιστραφεί όταν επιστραφεί ο υπολογιστής" 

Πλαίσιο της 

Έρευνας 

Υπόθεσης 

 

Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και τάσεις 

Η Ιταλία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι 

το ανώτερο αξίωμα του κράτους, το οποίο εκλέγεται κάθε επτά χρόνια από τη 

Βουλή και τους εκπροσώπους των Περιφερειών. Το Κοινοβούλιο έχει τη 

νομοθετική εξουσία και αποτελείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη 

Γερουσία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει την εκτελεστική εξουσία και 

αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών και το Συμβούλιο 

Υπουργών, το οποίο συγκεντρώνει όλους τους ενιαίους υπουργούς. 

Το κράτος μοιράζεται ορισμένες αρμοδιότητες με τις 20 Περιφέρειες. Η 

εκπαίδευση είναι μεταξύ αυτών. Ωστόσο, ορισμένες πτυχές της εκπαίδευσης 

εμπίπτουν στις αποκλειστικές νομοθετικές εξουσίες του κράτους (π.χ. ορισμός 

των γενικών κανόνων) και των Περιφερειών (π.χ. η προσφορά επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός σχολείου). Η οργάνωση της εκπαίδευσης είναι 

αποκεντρωμένη σε τοπικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ιταλικής Δημοκρατίας, η εκπαίδευση είναι 

προσβάσιμη σε όλους και η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δωρεάν (άρθρο 34). 

Επί του παρόντος, η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί 10 χρόνια (από 6 έως 16 

ετών). Η εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα, είναι προσβάσιμη σε όλη την εθνική 

επικράτεια. Τα ιταλικά είναι η επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, 

ειδικοί κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση στο σχολείο άλλων 12 μειονοτικών 

γλωσσών, που ομιλούνται σε ορισμένες περιοχές. 

Το ιταλικό έδαφος, με εξαίρεση τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και το κράτος 

της πόλης του Βατικανού, καλύπτει έκταση 302 068 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

Την 1η Ιανουαρίου 2020, οι κάτοικοι της Ιταλίας ήταν 60 244 639 (29 340 565 

άνδρες και 30 904 074 γυναίκες). 

  

Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 

Στην Ιταλία, όπως και στην Ευρώπη, ως «εκπαίδευση ενηλίκων» (educazione 

degli adulti) νοείται μια σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον 

πολιτιστικό εμπλουτισμό, την επανεκπαίδευση και την επαγγελματική 

κινητικότητα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να οργανωθούν από ένα 

σχολείο σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, με τη συμμετοχή επίσης της 

http://www.quirinale.it/
http://www.parlamento.it/
http://www.governo.it/
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αγοράς εργασίας και των κοινωνικών εταίρων σε εδαφικό επίπεδο· μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την επέκταση ή την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης που 

παρέχεται κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή για την 

αντικατάσταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν απλώς να 

αποσκοπούν στον εμπλουτισμό της προσωπικής κουλτούρας που παρέχει ή 

οδηγεί στην απόκτηση ενός τίτλου μελέτης. 

Ένα σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων λειτουργεί στην Ιταλία από το 1997, το 

οποίο διοργανώνεται στα Τοπικά Μόνιμα Κέντρα (Centri territoriali permanenti – 

CTPs) και μέσω βραδινών μαθημάτων σε ιδρύματα ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Το 2007, ειδική Υπουργική Απόφαση ξεκίνησε τη μεταρρύθμιση του συστήματος 

εκπαίδευσης ενηλίκων που ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το σχολικό έτος 

2015/2016. 

Η μεταρρύθμιση αντικατέστησε την έκφραση «εκπαίδευση ενηλίκων» με την 

«σχολική εκπαίδευση ενηλίκων» (istruzione degli adulti - IDA), η οποία 

αναφέρεται στον πιο περιορισμένο τομέα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

που αποσκοπούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών, με σκοπό την αύξηση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου του ενήλικου πληθυσμού. 

Η μεταρρύθμιση προέβλεπε επίσης τη δημιουργία επαρχιακών κέντρων σχολικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων (Centri επαρχιακά ανά l'istruzione degli adulti – CPIAs) τα 

οποία, μαζί με τα ανώτερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα 

μαθήματα δεύτερου επιπέδου, αντικατέστησαν τα υφιστάμενα CTPs και τα 

βραδινά μαθήματα αντίστοιχα. 

Τα CPIAs είναι αυτόνομα εκπαιδευτικά ιδρύματα οργανωμένα σε τοπικά δίκτυα. 

Έχουν τον ίδιο βαθμό αυτονομίας με τα κανονικά σχολεία, πράγμα που σημαίνει 

ότι έχουν τις δικές τους εγκαταστάσεις, προσωπικό και διοικητικά όργανα. 

Τα μαθήματα που παρέχονται από τα CPIAs είναι ανοιχτά σε άτομα ηλικίας 16 

ετών και άνω (άτομα ηλικίας 15 ετών μπορούν να συμμετάσχουν σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις).  

Οι CPIAs παρέχουν προγράμματα που αντιστοιχούν στην αρχική εκπαίδευση 

μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και μαθήματα 

γλωσσών για μετανάστες. 

Το σύστημα «σχολικής εκπαίδευσης ενηλίκων» προσφέρει: 

μαθήματα πρώτου επιπέδου, που διοργανώνονται από CPIAs, με στόχο την 

απόκτηση προσόντων πρώτου κύκλου και την πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων 
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που θα αποκτηθούν στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην 

επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση· 

μαθήματα δευτέρου επιπέδου, που διοργανώνονται από σχολεία ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την απόκτηση πιστοποιητικού τεχνικής, 

επαγγελματικής και καλλιτεχνικής εγκατάλειψης του σχολείου· 

μαθήματα αλφαβητισμού και ιταλικής γλώσσας για αλλοδαπούς ενήλικες, που 

διοργανώνονται από CPIAs, με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων στην ιταλική 

γλώσσα τουλάχιστον στο επίπεδο Α2 της CEFR. 

Επιπλέον, ένα μάθημα για την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι διαθέσιμο για μαθητές που δεν διαθέτουν 

πιστοποίηση που να πιστοποιεί την ολοκλήρωση ενός επιπέδου πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Τα μαθήματα του συστήματος «σχολική εκπαίδευση ενηλίκων» είναι επίσης 

διαθέσιμα για τους κρατούμενους, στη φυλακή, χάρη στη δημιουργία 

ξεχωριστών θέσεων CPIAs και των σχολείων ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στα κέντρα κράτησης. 

Όλα τα μαθήματα που παρέχονται από τις CPIAs διαθέτουν ευέλικτο οργανισμό, 

ο οποίος επιτρέπει εξατομικευμένες διαδρομές σπουδών και την αναγνώριση 

της προηγούμενης μάθησης. Οι μαθητές μπορούν να πάρουν έως και το 20% του 

συνολικού απαιτούμενου χρόνου διδασκαλίας μέσω της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Το σύστημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, 

Πανεπιστημίου και Έρευνας. Αυτό το είδος παροχής χρηματοδοτείται μέσω 

δημόσιων πόρων και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. 

 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/italy/political-social-and-

economic-background-and-trends_en 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-

and-training-39_en 

Περισσότεροι 

Σύνδεσμοι για 

Πληροφορίες 

Σύνδεσμος ιστότοπου: https://www.cefi.it/pagine/corsi-a-distanza.html  

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/italy/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/italy/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-39_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-39_en
https://www.cefi.it/pagine/corsi-a-distanza.html
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Κύπρος 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

MIEEK: Μεταδευτεροβάθμια Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (MIEEK:  Post-Secondary Institutes of Vocational Education and 

Training ) 
Εργαλείο: 1. Πλατφόρμα Moodle 
2. Πλατφόρμα DEETE  

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Αυτό το κέντρο ΕΕΚ προσφέρει δύο πολύ χρήσιμες πλατφόρμες: την πλατφόρμα 

Moodle και την πλατφόρμα DEETE. 
 

Με την πλατφόρμα διαχείρισης moodle e-Learning της MIEEK οι μαθητές 

μπορούν να έχουν αποτελεσματικές διαδικτυακές μαθησιακές εμπειρίες σε ένα 

συνεργατικό και προσαρμοστικό περιβάλλον. Έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν 

και να μάθουν όπου και αν βρίσκονται και όποτε θέλουν.  Οι μαθητές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασής τους για να συνδεθούν σε αυτή την 

πλατφόρμα και έχουν πρόσβαση στα μαθήματα! 
 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα DEETE του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών που 

αναζητούν κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και αποφοίτων Τεχνικών 

Σχολών, Βραδινών Σχολών και Δημόσιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ενταχθούν στην πλατφόρμα deete εντελώς 

δωρεάν και να ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας που μπορεί να τους 

ενδιαφέρουν! 

Η πλατφόρμα DEETE είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο που δίνει στους 
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μαθητές την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες και να έχουν ομαλή 

μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική αποκατάσταση. 
 

Μέσω της πλατφόρμας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν 

το προσωπικό τους προφίλ με πληροφορίες όπως το πτυχίο, τα προσόντα, 

το θέμα ενδιαφέροντος, το τρέχον καθεστώς απασχόλησής τους, τα 

εισοδηματικά τους κριτήρια και το βιογραφικό τους. Επιπλέον, μπορούν να 

ενημερώσουν ή να τροποποιήσουν το προφίλ τους με δεδομένα όπως νέα 

εργασιακή εμπειρία ή κατάρτιση, νέες δεξιότητες και πιστοποιήσεις ή 

πιστοποιητικά. Με τη δημιουργία και καταχώρηση του προφίλ τους στην 

πλατφόρμα της ΔΕΕΤΕ, δίνουν την ευκαιρία σε εταιρείες/ οργανισμούς να 

τα εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν μαζί τους για θέσεις εργασίας που 

μπορεί να τους ενδιαφέρουν. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και τάσεις 

Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία και τη 

Σαρδηνία, συνολικής έκτασης 9.251 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αρχαιολογικά 

ευρήματα και επιγραφές μαρτυρούν την ύπαρξη μιας πλούσιας πολιτιστικής 

ζωής στο νησί, η οποία μπορεί να εντοπιστεί από την Ομηρική εποχή. Η ίδρυση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους με 

προεδρικό καθεστώς, το 1960, ήταν το σημείο καμπής στην ιστορική ανάπτυξη 

του νησιού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για πέντε χρόνια με άμεση 

καθολική ψηφοφορία. 

Τα ελληνικά και τα τουρκικά είναι οι επίσημες γλώσσες της δημοκρατίας. Την 

ευθύνη για την εκπαίδευση φέρουν το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργικό 

Συμβούλιο. Το Σύνταγμα του 1960 καθορίζει τις βασικές αρχές του 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το πιο τραγικό γεγονός, με καταστροφικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και σε 

κάθε άλλο τομέα της ζωής στην Κύπρο, ήταν η τουρκική εισβολή, το 1974. Κατά 

συνέπεια, το 37% του κυπριακού εδάφους εξακολουθεί να τελεί υπό κατοχή, με 

περίπου το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού να εξακολουθεί να 

εξαρθρώνεται. Εξαιτίας αυτού, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο 

πλαίσιο αυτού του έργου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, θα αναφέρονται στις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές της Κύπρου. 

Ο πληθυσμός της ελεγχόμενης από την κυβέρνηση περιοχής στην Κύπρο 

εκτιμάται σε 888.000 στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με 875.900 στο τέλος του 

2018, καταγράφοντας αύξηση 1,4%. 

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση για το έτος 2017 ανήλθαν σε €1.307,9 

εκατ., που αντιπροσωπεύουν το 5,75% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

http://www.parliament.cy/en/cyprus-independence/constitution-1960
https://www.cystat.gov.cy/el/SubthemeStatistics?s=46
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=CY
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(ΑΕΠ).  

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους κατά το δεύτερο τρίμηνο 

του 2017 είναι θετικός, ο οποίος εκτιμάται σε + 8,49% σε σχέση με το ΑΕΠ το 

2016.     

Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 

Από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εκπαίδευση και 

κατάρτιση ενηλίκων συγκαταλέγει στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. 

Σήμερα, προσφέρεται πληθώρα μαθημάτων για ενήλικες, είτε στην κατηγορία 

της τυπικής, μη τυπικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο την 

ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών για συνεχή και διά βίου μάθηση. 

Στόχος της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων είναι να δοθεί στους 

εργαζόμενους η ευκαιρία να αποκτήσουν προσόντα που θα βελτιώσουν τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας τους και θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν 

πλήρως τις δυνατότητές τους. Η μη τυπική συνεχής εκπαίδευση αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εμπλέκονται, προσφέροντάς τους 

ευκαιρίες αυτοανάπτυξης. 

Η επαγγελματική κατάρτιση αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 

ατόμων που εργάζονται σε τεχνικούς τομείς και στην κατάρτιση ανειδίκευτου ή 

ημιειδικευμένων εργαζομένων στο επαγγελματικό εμπόριο. 

Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων είναι κυρίως το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα τυπικά και μη τυπικά ιδρύματα μεταπτυχιακού, 

μεταπτυχιακού, δευτεροβάθμιου και επαγγελματικού επιπέδου είναι οι πάροχοι 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.  

Υπάρχουν τρεις κύριες πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την επίσημη και μη 

τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων: δημόσια χρηματοδότηση, 

χρηματοδότηση από τους εργοδότες και, σε μικρότερο βαθμό, αμοιβές που 

καταβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Στην Κύπρο, μόνο οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δικαιούνται από το νόμο 

να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα. Μερικοί τομείς του ιδιωτικού τομέα 

προβλέπουν άδεια σπουδών στις συλλογικές συμβάσεις τους. 

Υπάρχει ανάγκη για έναν συστηματικό μηχανισμό καταγραφής της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ενηλίκων στην Κύπρο, ο οποίος θα καλύπτει όλους τους τομείς, 

από τη γενική εκπαίδευση των ενηλίκων έως τη συνεχή επαγγελματική 

κατάρτιση. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση 

https://www.google.com/search?q=gdp+2017+cyprus&rlz=1C1CHBD_enCY923CY923&ei=lFzJYdGbDJKzUuqZp4AJ&ved=0ahUKEwjRtZHHrIP1AhWSmRQKHerMCZAQ4dUDCA4&uact=5&oq=gdp+2017+cyprus&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoHCAAQRxCwAzoICAAQCBAHEB5KBAhBGABKBAhGGABQiAdYsAxgwg9oAXACeACAAXaIAegBkgEDMC4ymAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
http://www.moec.gov.cy/
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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και κατάρτιση ενηλίκων. Αντίθετα, υπάρχουν ορισμένες νομοθετικές διατάξεις 

που σχετίζονται με τις διάφορες εμπλεκόμενες αρχές. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

Σύνδεσμος ιστότοπου: http://www.mieek.ac.cy/index.php/el/ 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/cyprus/adult-education-
and-training_en 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/cyprus/political-social-
and-economic-background-and-trends_en 

Ισπανία 

 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Όνομα Σχολής: Bande à Part  
Μέθοδος: Online + Πρακτική άσκηση και 100% διαδικτυακά μαθήματα  

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Αυτό το σχολείο δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις σπουδές 

τους με διαδικτυακά μαθήματα στο Streaming και στη συνέχεια να ταξιδέψουν 

στη Βαρκελώνη για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και τα 

γυρίσματα. 
  
Ο τύπος τους Online + Διά Ζώσης Πρακτική είναι η προτιμώμενη επιλογή 

μαθητών από άλλες χώρες. Οι μαθητές θα μπορούν να ξεκινήσουν τις σπουδές 

http://www.mieek.ac.cy/index.php/el/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/cyprus/adult-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/cyprus/adult-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/cyprus/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/cyprus/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://www.bandeapart.org/nuestra-escuela/
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τους από το σπίτι και να μειώσουν τη διαμονή τους στη Βαρκελώνη χωρίς να 

εγκαταλείψουν την επαφή με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους και την 

πρακτική κατάρτιση σε τεχνικά μαθήματα. Στο τέλος του μαθήματος πρώτου 

βαθμού μπορούν να αποφασίσουν να συνεχίσουν τις διαδικτυακές μεθόδους + 

πρακτικές ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Βαρκελώνη. 
  
Μπορούν επίσης να ξεκινήσουν το Δίπλωμά τους σε διαδικτυακές 

κινηματογραφικές σπουδές και στη συνέχεια να ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη για 

να πραγματοποιήσουν εντατικά την πρακτική τους άσκηση και τα γυρίσματα στο 

Σχολείο μας. Όταν ολοκληρώσουν την πρακτική τους, μπορούν να αποφασίσουν 

να συνεχίσουν το 2ο Μάθημα Διπλώματος σε αυτή τη Μέθοδο ή να παραμείνουν 

στη Βαρκελώνη και να κάνουν την πρακτική τους εβδομαδιαία. 
 

Το Bande à Part Diploma in Cinema είναι η ακολουθία δύο μαθημάτων που 

σχεδιάστηκε για αυτόν τον τύπο συνδυασμού online + πρακτικής άσκησης, οπότε 

είναι ένα σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους των μαθητών. 
Για τους πρώτους φοιτητές θα συμμετάσχουν στις Τάξεις τους μέσω της 

Εικονικής Πανεπιστημιούπολης: 

• Κινηματογραφική γλώσσα. 
• Χειρόγραφο. 
• Κινηματογραφικές χειροτεχνίες. 
• Προετοιμασία κινηματογράφησης. 
Θα έχουν μια εξατομικευμένη παρακολούθηση της εξέλιξής τους με τον online 

δάσκαλό τους, θα δουν μια λίστα με περισσότερες από 50 ταινίες , θα κάνουν 

ασκήσεις και ανάλυση ταινιών και θα δίνουν τις εξετάσεις τους ανά τρίμηνο . 
  
Επιπλέον, υπάρχουν πολλά διαδικτυακά μαθήματα κινηματογράφου για 

ανθρώπους που πάντα ονειρεύονταν να σπουδάσουν Κινηματογράφο, αλλά η 

καθημερινότητά τους δεν επέτρεπε τη διά ζώσης διδασκαλία. 
  

Reason to be 
involved here 

Αυτό το σχολείο προσφέρει την ευκαιρία σε ανθρώπους που αγαπούν τον 

κινηματογράφο να βιώσουν τον κινηματογράφο και να μάθουν κατά τη διάρκεια 

των γυρισμάτων. Προσφέρει μια ποικιλία διαφορετικών μαθημάτων που 

πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο και η 100% online φόρμουλα τους επιτρέπει να 

σπουδάζουν τη στιγμή που επιλέγουν και από όπου και αν βρίσκονται. Η online 

εκπαίδευση δεν είναι νέα για αυτό το σχολείο, μαθητές από όλο τον κόσμο 

απολαμβάνουν την εμπειρία της εικονικής διδασκαλίας εδώ και χρόνια. 
 

Επιπλέον, η ιδέα του συνδυασμού online και face-to-face practices είναι 

καινοτόμος και μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους από άλλες χώρες να 

ξεκινήσουν τις σπουδές τους και να οργανώσουν τη μειωμένη διαμονή τους στη 

Βαρκελώνη! 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και τάσεις 

Η Ισπανία είναι ένα κράτος υπό το κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου, το 

οποίο υποστηρίζει τη δικαιοσύνη, την ισότητα και τον πολιτικό πλουραλισμό ως 

τις υψηλότερες αξίες του νομικού της συστήματος. Η πολιτική του δομή είναι 
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αυτή της κοινοβουλευτικής μοναρχίας. Ο βασιλιάς είναι αρχηγός κράτους και 

υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών 

εξουσιών. Το Σύνταγμα του 1978 είναι ο ανώτατος νόμος της ισπανικής έννομης 

τάξης, ο οποίος καθορίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή 

ελευθερία στο άρθρο 27. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά της εδαφικής οργάνωσης του κράτους είναι η 

αποκέντρωση, η οποία συνεπάγεται το δικαίωμα αυτονομίας, που αναγνωρίζεται 

από το Σύνταγμα των αυτόνομων κοινοτήτων, επαρχιών και δήμων. Το κράτος 

ενεργεί ως εγγυητής, με την καταλληλότητα και τη δικαιοσύνη, της αρχής της 

αλληλεγγύης και της οικονομικής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της 

ισπανικής επικράτειας, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών στα νησιά. 
Η αποκέντρωση του κράτους έχει οδηγήσει σε σημαντικό μετασχηματισμό της 

εδαφικής οργάνωσής του, ο οποίος, στον τομέα της εκπαίδευσης, περιλαμβάνει: 
1. την κατανομή των εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ της Γενικής 

Διοίκησης του Κράτους (Υπουργείο Παιδείας) και των Αυτόνομων 

Κοινοτήτων (Τμήματα Εκπαίδευσης). Η διαδικασία των αποκεντρωμένων 

διοικήσεων από το κράτος προς τις Αυτόνομες Κοινότητες 

ολοκληρώθηκε το 2000 

2. οι εκπαιδευτικές αρχές αναθέτουν στους δήμους την άσκηση 

αρμοδιοτήτων σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τα συμφέροντα των 

τελευταίων και τους οποίους διαχειρίζονται μέσω δημοτικών 

εκπαιδευτικών τμημάτων ή ιδρυμάτων εκπαίδευσης. 

Η δημογραφική σύνθεση της Ισπανίας χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του 

πληθυσμού. Η ανεργία, η οποία αποτελεί ένα από τα άλλα μείζονα κοινωνικά 

προβλήματα, πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και τα άτομα άνω των 45 ετών, 

επηρεάζοντας έτσι την απώλεια πληθυσμού. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές 

ροές, το ισοζύγιο είναι θετικό σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020. 
Η Ισπανία είναι μια πολύγλωσση χώρα, όπου εκτός από τα ισπανικά ως επίσημη 

γλώσσα, ορισμένες Αυτόνομες Κοινότητες έχουν άλλες γλώσσες με 

συνυπογράψιμο καθεστώς: καταλανικά, οκιτανικά (Αρανέζικα), Βαλένθια, 

Γαλικία και Βάσκο. 
Το Ισπανικό Σύνταγμα εγγυάται την ιδεολογική ελευθερία, καθώς και την 

ελευθερία της λατρείας και της θρησκείας όλων των ατόμων και κοινοτήτων. Δεν 

θα υπάρξει κρατική θρησκεία. 
Η Ισπανία έχει ένα πολυκομματικό δημοκρατικό σύστημα.  Τα ακόλουθα 

κόμματα εκπροσωπούνται στο Συνέδριο των Βουλευτών: Σοσιαλιστικό Κόμμα 

(PSOE), Λαϊκό Κόμμα (PP), Vox, Unidas-Podemos (Ενωμένο-Μπορούμε), 

Ciudadanos (Κόμμα Πολιτών), Más País και μέχρι εννέα άλλα κόμματα σε 

περιφερειακό επίπεδο.  Η εναλλαγή διαφορετικών κυβερνήσεων και οι δικές τους 

πρωτοβουλίες στις εκπαιδευτικές πολιτικές έχουν επηρεάσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα. 
Η οικονομική κατάσταση της Ισπανίας γνώρισε μακρά περίοδο επέκτασης και 

ακολούθησε στασιμότητα και στη συνέχεια ύφεση από το 2008. Κατά τη διάρκεια 

αυτών των ετών, εφαρμόστηκε οικονομική προσαρμογή σε πολλούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης: οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 

μειώθηκαν καθώς και το βάρος της σε σχέση με το ΑΕΠ. Αν και η οικονομική 

ανάκαμψη ξεκίνησε το 2014 και οι δαπάνες για την εκπαίδευση αυξήθηκαν σε 

απόλυτους όρους, το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση σε σχέση με το 

ΑΕΠ ήταν χαμηλότερο το 2018 από ό,τι το 2010. 
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Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 

Η εκπαίδευση ενηλίκων κυμαίνεται από τις παραδοσιακές διαδικασίες 

αλφαβητισμού και την επίτευξη της βασικής εκπαίδευσης έως την κατάρτιση που 

οδηγεί σε δραστηριότητες απασχόλησης ή αναψυχής. 
Στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να προσφέρει σε άτομα άνω των 18 ετών 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν, να ενημερώσουν, να ολοκληρώσουν ή να 

επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για την προσωπική και 

επαγγελματική τους εξέλιξη. 
Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων: 
• είναι διαθέσιμο για όσους υποβάλλουν αίτηση στην ηλικία των 17 ετών 

και γίνονται 18 ετών κατά το έτος έναρξης του μαθήματος· 

• παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών μπορούν, κατόπιν 

αιτήματός τους, εάν έχουν σύμβαση εργασίας που δεν τους επιτρέπει να 

φοιτήσουν σε παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εάν είναι αθλητές 

υψηλών επιδόσεων· 

• Ομοίως, οι εκπαιδευτικές αρχές μπορούν κατ' εξαίρεση να επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα για άτομα ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών 

που βρίσκονται σε συνθήκες που τους εμποδίζουν να φοιτήσουν σε 

συνήθη εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα οποία είναι δεόντως διαπιστευμένα 

και ρυθμιζόμενα, καθώς και για όσους δεν έχουν εγγραφεί στο ισπανικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι ειδικοί στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι εξής: 
• να αποκτήσουν βασική κατάρτιση, να αυξήσουν και να ανανεώσουν τις 

γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των ενηλίκων σε μόνιμη βάση 

και να διευκολύνουν την πρόσβαση στα διάφορα είδη παροχής εντός του 

εκπαιδευτικού συστήματος· 

• να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα ή να αποκτήσουν την 

απαραίτητη κατάρτιση για την άσκηση άλλων επαγγελμάτων· 

• να ανταποκριθούν επαρκώς στις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 

σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, διασφαλίζοντας στους ηλικιωμένους 

την ευκαιρία να αυξήσουν και να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους· 

• να προωθηθεί η πραγματική ισότητα των δικαιωμάτων και των ευκαιριών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών· 

• να αποκτήσουν, να αυξήσουν και να ανανεώσουν τις γνώσεις, τις 

ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία 

εταιρειών και την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

πρωτοβουλιών, την οικονομία της φροντίδας, την κοινωνική συνεργασία 

και τη δέσμευση των πολιτών· 

• να αναπτύξουν στάσεις και να αποκτήσουν γνώσεις που συνδέονται με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των 

περιβαλλοντικών, υγειονομικών ή οικονομικών κρίσεων και να 

προωθήσουν τις συνήθειες υγείας και υγιεινής διατροφής, μειώνοντας τον 

καθιστική ζωή. 

Η παροχή κατάρτισης ενηλίκων περιλαμβάνει διάφορα είδη προγραμμάτων, τα 

οποία οργανώνονται από την εκπαίδευση, την απασχόληση και τις τοπικές αρχές: 
• Οι εκπαιδευτικές αρχές προσφέρουν κατάρτιση που οδηγεί σε επίσημα 

προσόντα. Επιπλέον, οργανώνουν περιοδικά εισαγωγικές εξετάσεις για να 

έχουν πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους παροχής ή να αποκτήσουν 

επίσημο τίτλο σπουδών.  

• Οι αρχές απασχόλησης οργανώνουν κατάρτιση με στόχο τη μετάβαση 

στην αγορά εργασίας. Αυτές οι δράσεις κατάρτισης απευθύνονται τόσο 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-types-provision-76_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-types-provision-76_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-types-provision-76_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-types-provision-76_en
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σε μισθωτούς όσο και σε ανέργους.  Στόχος τους είναι η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας του πληθυσμού.  

• Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την παροχή εκπαίδευσης μέσω 

δημοφιλών πανεπιστημίων, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 

εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

Σύνδεσμος ιστότοπου: https://www.bandeapart.org/escuela/ 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-
and-economic-background-and-trends-79_en  
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-
and-training-79_en   

Νορβηγία 

 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Κέντρο ΕΕΚ:  Kristiania University College 
Μέθοδος: διαδικτυακά μαθήματα: δοκιμαστικά μέρη ενός θέματος για δωρεάν 

/ιστορίες επιτυχίας διαδικτυακών σπουδών / τεστ σταδιοδρομίας 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Αυτό το κέντρο ΕΕΚ προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία τομέων διαδικτυακών 

σπουδών. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-types-provision-76_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-types-provision-76_en
https://www.bandeapart.org/escuela/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-and-economic-background-and-trends-79_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-and-economic-background-and-trends-79_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-79_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-79_en
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Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε αυτό το κέντρο ΕΕΚ 

μπορούν να μιλήσουν σε έναν ειδικό σχετικά με αυτό και να κλείσουν μια 

συνέντευξη καθοδήγησης! Η κλήση καθοδήγησης μέσω τηλεφώνου και Zoom 

είναι δωρεάν και χωρίς δέσμευση. 

Σε ένα σεμινάριο, θα συναντήσουν έναν από τους εξειδικευμένους πρεσβευτές 

μαθητών του κέντρου. Έχουν καλή γνώση των σπουδών, της διαδικασίας 

εισαγωγής, των προθεσμιών, των πρακτικών πληροφοριών και της φοιτητικής 

ζωής σε αυτό το κέντρο ΕΕΚ. 

Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να δοκιμάσουν δωρεάν διαδικτυακές σπουδές. 

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πώς λειτουργούν οι διαδικτυακές σπουδές και 

αυτό το κέντρο ΕΕΚ τους δίνει επομένως την ευκαιρία να δοκιμάσουν μέρη ενός 

θέματος δωρεάν. 

Μπορούν να επιλέξουν από μια επιλογή των μαθημάτων που προσφέρουν για 

να αποκτήσουν μια εικόνα για το πώς λειτουργεί η πύλη μάθησης και πώς 

έχουν ρυθμιστεί τα μαθήματά τους. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να 

επιλέξουν ποιο θέμα θέλουν να δοκιμάσουν και να ακολουθήσουν την 

εγγραφή. 

Έχουν επίσης λάβει την καλύτερη προσφορά μελέτης από τη διδασκαλία τους 

που βασίζεται στην πανεπιστημιούπολη και την έχουν καταστήσει διαθέσιμη 

στους φοιτητές στο διαδίκτυο, ενώ προσφέρουν επίσης ένα δωρεάν τεστ 

σταδιοδρομίας και μια αναφορά σε ιστορίες επιτυχίας! 

Λόγος 

συμμετοχής εδώ 
Αυτό το κέντρο ΕΕΚ προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να μάθουν τι 

πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν με πολλούς χρήσιμους τρόπους! Προσφέρει 

μια δοκιμή σταδιοδρομίας, μια συνέντευξη καθοδήγησης και την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν μέρη ενός θέματος. Όλες αυτές οι ιδέες είναι πραγματικά χρήσιμες 

για τους μαθητές που δεν είναι σίγουροι για την καριέρα που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι φοιτητές μπορούν να διαβάσουν 

ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων που επέλεξαν διαδικτυακές σπουδές είναι πολύ 

ενθαρρυντικό και μπορεί να τους παρακινήσει να ξεκινήσουν τις διαδικτυακές 

σπουδές τους!  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και τάσεις 

• Το νορβηγικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται σε παραδόσεις και κοινές 

αξίες. Η ανθρώπινη γνώση είναι η πιο σημαντική διέξοδος στην κοινωνία 

μας. Υπάρχει ισχυρή πολιτική υποστήριξη για τους στόχους της 

εκπαίδευσης – να δοθεί στα παιδιά και τη νεολαία η ευκαιρία στη γενική 

εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη, τις γνώσεις και τις δεξιότητες. 
• Η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για την ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικές αξίες στη Νορβηγία. Το 

ενισχυμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και οι δεξιότητες αυξάνουν την 
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παραγωγικότητα και, ως εκ τούτου, έχουν άμεσες οικονομικές 

επιπτώσεις μέσω πιο πολύτιμες εισροές εργατικού δυναμικού, αλλά είναι 

επίσης επιθυμητά αποτελέσματα της εκπαίδευσης και είναι ως εκ τούτου 

επωφελείς για τα άτομα και την κοινωνία γενικότερα. Οι βασικές 

δεξιότητες είναι σημαντικές για να μπορέσουν οι άνθρωποι να 

λειτουργήσουν καλά στην καθημερινή τους ζωή και να εξασφαλίσουν τη 

συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση ενθαρρύνει τη 

δημοκρατική συμμετοχή, την πολιτιστική ανάπτυξη, την αυτοεκτίμηση 

και την ταυτότητα των ατόμων. Χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις και 

δεξιότητες· τόσο για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο περίπλοκων 

προκλήσεων στην κοινωνία όσο και για την εξέλιξη ως ανθρώπινα όντα 

και για την προσωπική εκπλήρωση. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 

Η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή του νορβηγικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Νορβηγία είναι καλά αναπτυγμένο. Τα 

λαϊκά γυμνάσια, οι σύλλογοι μελέτης και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν 

μακρά παράδοση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η αναγνώριση 

της σημασίας της διά βίου μάθησης έχει αυξηθεί ακόμη περαιτέρω, με 

αποτέλεσμα τα νόμιμα δικαιώματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση των ενηλίκων, καθώς και τα δωρεάν δίδακτρα για τους μετανάστες. 

Από το 2006, οι εργοδότες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για 

χρηματοδότηση για την κατάρτιση εργαζομένων με χαμηλές βασικές δεξιότητες 

μέσω του προγράμματος SkillsPlus. Από το 2015, το πρόγραμμα απευθύνεται 

επίσης σε ΜΚΟ, συμπληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα. Το 2016, η νορβηγική 

κυβέρνηση δημοσίευσε μια λευκή βίβλο (Meld. St. 16 (2015-2016) Fra 

utenforskap μέχρι το ny sjanse), προτείνοντας ποικίλες προσπάθειες για την 

πρόληψη του αποκλεισμού από την επαγγελματική ζωή. Το 2020, μια άλλη 

Λευκή Βίβλος (Meld. St. 2019–2020) Η Kompetansereformen – Lære hele livet) 

ξεκίνησε μια μεταρρύθμιση δεξιοτήτων, εστιάζοντας στην βελτίωση και τον 

επαναπροσδιορισμό του εργατικού δυναμικού. Η στρατηγική δεξιοτήτων του 

ΟΟΣΑ για τη Νορβηγία επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Νορβηγία 

μπορεί να αξιοποιήσει τις δεξιότητες του πληθυσμού με καλύτερους τρόπους. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό οι μαθητές και οι μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας και 

αν έχουν, να κάνουν τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές επιλογές. Η δημιουργία ενός 

τμήματος επαγγελματικού προσανατολισμού (Nasjonal enhet for 

karriereveiledning) σε εθνικό επίπεδο, η Νορβηγική Επιτροπή για τις Ανάγκες σε 

Δεξιότητες και το Συμβούλιο Πολιτικής Δεξιοτήτων αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες από την άποψη αυτή.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

Σύνδεσμος ιστότοπου: https://www.kristiania.no/utdanning-som-utfordrer/bli-
nettstudent/ 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/norway/political-social-
and-economic-background-and-trends_en 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-
and-training-54_en  

Βέλγιο 

Όνομα της VRHoogte Project 

http://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9958&AdultSkills_3
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/samordnet-innsats-for-voksnes-laring/id2476152/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/samordnet-innsats-for-voksnes-laring/id2476152/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20192020/id2698284/?ch=1
https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/OECD_Skills_Strategy_Action_Report_Norway.pdf
https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/OECD_Skills_Strategy_Action_Report_Norway.pdf
http://www.vox.no/Karriereveiledning/Nasjonal-enhet-for-karriereveiledning/
http://www.vox.no/Karriereveiledning/Nasjonal-enhet-for-karriereveiledning/
https://www.kristiania.no/utdanning-som-utfordrer/bli-nettstudent/
https://www.kristiania.no/utdanning-som-utfordrer/bli-nettstudent/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/norway/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/norway/political-social-and-economic-background-and-trends_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-54_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-54_en
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Έρευνας 
Υπόθεσης  

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Η VRhoogte αναπτύσσει μια υψηλής ποιότητας ενότητα εκπαίδευσης εικονικής 

πραγματικότητας (VR) για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΕΚ. Η ενότητα 

στοχεύει στην υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας για να μάθετε πώς να 

εργάζεστε με ασφάλεια σε ύψη. Μέσω της εκπαιδευτικής ενότητας VR, ο 

φοιτητής καταρτίζεται σε μια σειρά από βασικές δεξιότητες σε ένα ασφαλές, 

διαδραστικό και επίσης απαιτητικό περιβάλλον μια σειρά από βασικές δεξιότητες 

για την προετοιμασία του χώρου εργασίας. Εκτός από το ήπιο και το πιο δυναμικό 

υλικό, η κοινοπραξία του έργου αναπτύσσει ένα εγχειρίδιο και εκπαίδευση για 

σχολεία και εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν την ενότητα στο 

σχολείο τους. Το χειροκίνητο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποσαφηνίσει, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα σχετικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής 

ενότητας VR: απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικό, διδακτική και παιδαγωγική 

αιτιολόγηση, εφαρμογή στην πράξη, τεχνικές προδιαγραφές, αποτελέσματα 

μέτρησης. 
Η εφαρμογή VR αναπτύσσεται για να διδάξει μια γενική βασική ικανότητα, που 

λειτουργεί με ασφάλεια σε ύψη, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορους τομείς μελέτης. 

 
Το έργο VRhoogte υπό την ηγεσία εκπαιδευτικών αντιπροσωπεύει μια 

ενδιαφέρουσα χρήση της εφαρμογής VR για μάθηση. Το έργο, που 

χρηματοδοτείται από τη φλαμανδική κυβέρνηση, έχει αναπτύξει μια υψηλής 

ποιότητας εκπαιδευτική ενότητα VR για μαθητές δευτεροβάθμιας ΕΕΚ για να 

μάθουν πώς να εργάζονται με ασφάλεια σε υψηλές θέσεις, όπως πυλώνες υψηλής 

τάσης ή ανεμογεννήτριες. Μέσω της ενότητας εκπαίδευσης VR, οι μαθητές 

μπορούν να εργαστούν και να εκπαιδεύσουν μια σειρά βασικών δεξιοτήτων σε 

ένα ασφαλές, διαδραστικό και απαιτητικό περιβάλλον για την προετοιμασία του 

χώρου εργασίας. Η ίδια η μονάδα ασχολείται με εγκαταστάσεις σκαλωσιάς και 

κατασκευή. Εκτός από το λογισμικό και το υλικό, η κοινοπραξία του έργου 

αναπτύσσει περαιτέρω ένα εγχειρίδιο και εκπαίδευση για σχολεία και 

εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την ενότητα στα σχολεία τους. 
Παραμένει μια τεράστια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς να κρατούν τους 

νέους γοητευμένους στο σχολείο. Πώς μπορείτε να εμπλέξετε και τους δύο νέους 

με τον ένα να διαθέτει βασική γνώση και τον άλλο νέο  με χαμηλότερη από το 

μέσο όρο γνώση να συνεχίσει να παρακινείται έτσι ώστε και οι δύο να επιτύχουν 

τους μαθησιακούς τους στόχους μέσω ενός εξατομικευμένου μονοπατιού; 

Εκτός από τις διδακτικές προκλήσεις, το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να μαθαίνουμε 

δεξιότητες μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα. Ο χώρος εργασίας είναι το 

ιδανικότερο περιβάλλον για δεξιότητες κατάρτισης, όπως, για παράδειγμα, η 

εκμάθηση της ασφαλούς εργασίας σε ύψη. Ωστόσο, η ασφάλεια των μαθητών που 

δεν έχουν ακόμη μάθει τα βασικά που δεν έχουν ακόμη τελειοποιήσει, ωστόσο, 

μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να 

αντιμετωπίσει αυτές τις διάφορες προκλήσεις. 

 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Η δομή του δημόσιου παρόχου ΕΕΚ είναι παρόμοια (εκτός από τα ονόματά τους) 

σε όλες τις περιοχές/κοινότητες. 
Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή είναι διαφορετικές, οι οποίες 

αναφέρονται ως δηλώσεις περιφερειακής και κοινοτικής πολιτικής που 
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πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής θητείας 

και ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια, θα αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες 

ανάγκες και θα ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις εφαρμογής, οι οποίες, για 

παράδειγμα, αναφέρονται σε συγκεκριμένες οδούς κατάρτισης ή στοχευμένες 

δραστηριότητες. 
Το Βέλγιο επικεντρώθηκε σε νέα προγράμματα ΕΕΚ για θέσεις πράσινης 

εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα στην εθνική στρατηγική του· και οι 

στρατηγικές για έξυπνη εξειδίκευση αναφέρθηκαν στις δυνατότητες των ΕΕΚ. Η 

στρατηγική του συστήματος καινοτομίας του Βελγίου θεώρησε τα ΕΕΚ σε όλα τα 

επίπεδα ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-
files/VR_HOOGTE_V4_0.pdf  

Βουλγαρία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Soft Uni Svetlina 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το πρώτο ιδιωτικό επαγγελματικό γυμνάσιο πληροφορικής και ψηφιακών 

δεξιοτήτων στη Βουλγαρία, soft Uni Svetlina, είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας 

μεταξύ του εκπαιδευτικού κέντρου δεξιοτήτων πληροφορικής και ψηφιακών 

τεχνολογιών SoftUni και ενός ιδιωτικού δημοτικού σχολείου με 18 χρόνια 

εμπειρίας στην εκπαίδευση. Τα δίδακτρα σε εφαρμογές προγραμματιστής, 

γραφίστας και δραστηριότητες μάρκετινγκ συνδέουν επαγγέλματα με στόχο την 

ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών, ενώ παράλληλα συνεργάζονται 

με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες πληροφοριών. 
 
Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε πραγματικές περιπτώσεις, υπό 

την καθοδήγηση επιτυχημένων εμπειρογνωμόνων και επιχειρηματιών, και να 

αναπτύξουν τα δικά τους έργα. Το γυμνάσιο προσφέρει επίσης μια πλούσια 

επιλογή δραστηριοτήτων εκτός τάξης: εργαστήρια μηχανικής λογισμικού, 

εργαστήρια πληροφορικής, δημιουργικά εργαστήρια, εργαστήρια νεοσύστατων 

επιχειρήσεων, σχολικό κοινοβούλιο και εργαστήριο ανθρωπιστικών-

φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Ο επιχειρηματικός τομέας πληροφορικής 

υποστηρίζει τις διαδικασίες δραστηριότητας και εκπαίδευσης του σχολείου. 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Soft Uni Svetlina, που αποτελούν το θεωρητικό 

σκέλος, αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και με τη συμμετοχή 

ενός ευρέος φάσματος ειδικών. 
Η ίδρυση και η περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων επαγγελματικών σχολών αποτελεί 

ένα στέρεο βήμα προς την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικών ΤΠΕ και βοηθά 

στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας λογισμικού. 
Χάρη στην εταιρική σχέση μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου 

των επιχειρήσεων, οι νέοι όχι μόνο θα προσαρμοστούν στις αλλαγές στον τομέα 

των ΤΠΕ, αλλά, το σημαντικότερο, θα προωθήσουν την καινοτομία. 

Η περίπτωση της σχολής SoftUni Svetlina μπορεί να θεωρηθεί σημαντική, καθώς 

αποτελεί μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις συστάσεις που διατύπωσαν 

 

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/VR_HOOGTE_V4_0.pdf
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/VR_HOOGTE_V4_0.pdf
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τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με το επίπεδο και τις απαιτήσεις των 

κέντρων ΕΕΚ στη Βουλγαρία. Παρόλο που η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε 

από ιδιωτικό φορέα, αποτελεί σύμβολο του τρόπου με τον οποίο το βουλγαρικό 

εκπαιδευτικό σύστημα εκσυγχρονίζεται και κινείται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

σχετικά με την ψηφιοποίηση και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων φαίνεται να είναι το κλειδί για 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σπουδαστών στην αγορά εργασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το τοπικό αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις της ΕΕ, στη Βουλγαρία πάρα πολλοί νέοι 

εξακολουθούν να εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση νωρίς, 

ειδικά από τα ΕΕΚ. Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και οι γονείς που 

αναζητούν εργασία στο εξωτερικό συμβάλλουν σημαντικά – αλλά όχι μόνο – σε 

αυτή την πρόκληση. Το έργο της Βουλγαρίας για τη βελτίωση της ποιότητας των 

ΕΕΚ και την ανάπτυξη πολύπλευρων πολιτικών απαντήσεων πρέπει να γίνει 

κατανοητό στο πλαίσιο αυτό. Η σύσταση διοργανικών ομάδων σε ολόκληρη τη 

χώρα, οι οποίες εκπροσωπούν τα υπουργεία Παιδείας και Εργασίας και τις 

τοπικές αρχές, για να συνεργαστούν με μεμονωμένους μαθητές και τις 

οικογένειές τους και να βοηθήσουν στη διατήρησή τους στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση είναι μόνο μία προσέγγιση. 
Τα ΕΕΚ στη Βουλγαρία βασίζονται κυρίως στο σχολείο. Από το 2015, όπως και 

σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, οι εργασίες έχουν επικεντρωθεί στην ενίσχυση 

των διπλών ΕΕΚ, ώστε να δοθεί στους εκπαιδευόμενους η ευκαιρία να 

αποκτήσουν πραγματική εργασιακή εμπειρία και να κατανοήσουν ποιες 

δεξιότητες αναμένουν οι εργοδότες και εκείνες που μπορούν να τους βοηθήσουν 

να επιτύχουν. Ενώ η δημιουργία ενός βιώσιμου εθνικού μοντέλου βρίσκεται 

ακόμη σε εξέλιξη, η χώρα εργάζεται επίσης πάνω σε συνοδευτικές πολιτικές που 

είναι απαραίτητες για την επιτυχία αυτών των εξελίξεων. 
Οι αφοσιωμένοι και ικανοί εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, μέντορες και άλλοι 

επαγγελματίες ΕΕΚ είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση ότι η ΕΕΚ είναι 

υψηλής ποιότητας. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://svetlina.softuni.bg/  

 

Μάλτα 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Κολλέγιο Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας της Μάλτας (MCAST) 

(Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST)) 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Στο νέο στρατηγικό σχέδιο 2022-2027, το MCAST άρχισε να προσφέρει 

εξατομικευμένη και απρόσκοπτη εμπειρία στο πλαίσιο της Μάλτας σε ένα 

ψηφιακό περιβάλλον μέσω της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακών 

πλατφορμών που τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν βαθιά και πλούσια 

μαθησιακή εμπειρία που είναι ανοικτή και προσβάσιμη. 
 

Για να γίνει αυτό, εφαρμόστηκε και θα εφαρμοστεί το ακόλουθο μέτρο: 
1. Ανάπτυξη ικανοτήτων στη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων και 

https://svetlina.softuni.bg/
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την ανάλυση αποφάσεων με έμφαση στον αντίκτυπο. 
2. Περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων της EdTech για εξατομικευμένη 

μάθηση για μαθητές με ποικίλες ανάγκες, επίσης με τον εξοπλισμό των χώρων 

μάθησης με την απαραίτητη τεχνολογία. 
3. Διάθεση σχετικών ενημερωμένων πακέτων λογισμικού για τους φοιτητές ώστε 

να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στον κλάδο. 
4. Ενίσχυση της ομάδας υποστήριξης της πληροφορικής και δημιουργία 

ψηφιακού κόμβου με επίκεντρο τη χρηστικότητα, την ένταξη, τον 

συγκεντρωτισμό και την κατάρτιση για την επίτευξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων 

και τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 
 
Μέσω αυτών των μέτρων, το MCAST γίνεται γρήγορα σε θέση να παρέχει στους 

μαθητές καινοτόμο υποστήριξη, η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 

διαδικτυακές υπηρεσίες διδασκαλίας και βιβλιοθήκης, hotspots στην 

πανεπιστημιούπολη, ανάλογα με τις ανάγκες, και ψηφιακό υλικό μαθημάτων. 

Πολλοί φοιτητές μερικής απασχόλησης χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη για 

να λάβουν τα δίδακτρα τους που καλύπτονται από οικονομική βοήθεια και 

υποτροφίες που προσφέρονται τοπικά. Ο σημερινός ολοένα και πιο 

αυτοματοποιημένος χώρος εργασίας απαιτεί και τα δύο είδη μάθησης και η 

οικονομική αβεβαιότητα που δημιουργείται από την πανδημία θα καταστήσει και 

τα δύο ακόμη πιο κρίσιμα. 

Λόγος 

συμμετοχής εδώ 
Το MCAST φαίνεται να ανταποκρίθηκε έγκαιρα και αποτελεσματικά στις 

αλλαγές και τις προκλήσεις και εργάστηκε αδυσώπητα για να παρέχει στους 

μαθητές εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας. 
Το Κολλέγιο προσπάθησε επίσης να διατηρήσει ομαλές διαδικασίες και να 

μετριάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις στους φοιτητές. 
Επιπλέον, το Σώμα των Επιτρόπων αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις που έχει 

επιφέρει η πανδημία, ιδίως όσον αφορά τη μάθηση με βάση την εργασία, 

συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας. 
Ως εξωστρεφές Κολέγιο και ως υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής που 

εργάζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης, το MCAST έμαθε από τις 

πρόσφατα προσαρμοσμένες ψηφιακές πλατφόρμες, τις επικαιροποιημένες 

μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, την αξιολόγηση και τις εργασιακές 

πρακτικές. 
Χωρίς να αφήσει την πανδημία να υπαγορεύσει την κατεύθυνσή του, το 

Κολλέγιο αναγνωρίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν και επιδιώκει να αντλήσει 

διδάγματα από την εμπειρία. 
Το MCAST εξετάζει επίσης τους θεματικούς τομείς που αποτελούν μέρος της 

εθνικής στρατηγικής μετά την πανδημία που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021. 

Από εκπαιδευτική άποψη, η κυβέρνηση έχει ως στόχο να «επαναπροσανατολίσει 

και να ενσωματώσει την εκπαίδευση, την εργασία και την οικονομική πολιτική 

για να στηρίζει την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, τον μετασχηματισμό, 

την καινοτομία, την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη». Μία από τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις του MCAST είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις 

δεξιότητες του 21ου αιώνα που απαιτούνται για μια μελλοντική σταδιοδρομία, 

ενισχύοντας τη μαθησιακή εμπειρία του μαθητή και διασφαλίζοντας ότι η 

μάθηση με βάση την εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας του μαθητή 

στο Κολέγιο. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 

Η πανδημία COVID19 είχε εκτεταμένες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς που 

σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη διάρκεια 
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Υπόθεσης  του 2020 και του 2021. Ειδικότερα, η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα το 

προσωρινό κλείσιμο του MCAST, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους 

διεθνείς φοιτητές, την απαίτηση για πρόσθετα υγειονομικά μέτρα, τη διακοπή 

των συμβάσεων μαθητείας και την ανάγκη μετάβασης στην εικονική μάθηση, 

προκαλώντας σημαντικό αριθμό αιφνίδιων προκλήσεων. 
 

Καθώς το πρόσωπο της εκπαίδευσης έχει αλλάξει, και το προφίλ των μαθητών 

έχει αλλάξει. Το MCAST έχει προσαρμοστεί για να παρέχει στους μαθητές τις 

καλύτερες δυνατές και απομακρυσμένες υπηρεσίες και επιλογές μάθησης. 
 

(MCAST) λειτουργεί ως Όρμος για ολόκληρη τη χώρα. Ένα μεγάλο μέρος των 

παροχών που προσφέρονται στο MCAST αντιστοιχεί στους έξι βασικούς τομείς 

έξυπνης εξειδίκευσης στη Μάλτα (ΤΠΕ, διοίκηση επιχειρήσεων και εμπόριο, 

κοινοτικές υπηρεσίες, μηχανική και μεταφορές, εφαρμοσμένες επιστήμες και 

δημιουργικές τέχνες). Για να γίνει αυτό, συνεργάζεται με διάφορους εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και εταιρειών. Επιπλέον, το MCAST επικεντρώνεται όλο και 

περισσότερο στην προώθηση της (νεανικής) επιχειρηματικότητας. 
 

Το MCAST και η κυβέρνηση πιστεύουν ότι οι εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να 

επενδύουν σε μαθητείες για να διατηρήσουν την οικονομική ανάπτυξη σε ένα 

σενάριο μετά την πανδημία, ενόψει του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν 

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη της 

κυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάληψης 

μαθητείας κατά τη διάρκεια και μετά από αυτές τις δύσκολες στιγμές. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.mcast.edu.mt/  

Ολλανδία 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

TU Delft OpenCourseWare (OCW) 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Delft εντάχθηκε στην Κοινοπραξία Ανοικτής 

Εκπαίδευσης προσφέροντας στον κόσμο δωρεάν πρόσβαση σε συγκεκριμένο 

https://www.mcast.edu.mt/
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Υπόθεσης περιεχόμενο μαθημάτων στο διαδίκτυο. 
Tu Delft OpenCourseWare (OCW) επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 

διαδικτύου για την εξάλειψη των συνόρων και της γεωγραφικής απόστασης ως 

εμπόδια για τη στιγμιαία ανταλλαγή γνώσεων και νέων ιδεών. Σε αντίθεση με τα 

προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρεώνουν δίδακτρα, παρέχουν 

επίσημη εκπαίδευση και περιορίζουν τη συμμετοχή, το OpenCourseWare 

προσφέρει όλα τα υλικά του μαθήματος δωρεάν σε όλους όσους έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο. 
 

Εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο μπορούν να αναβαθμίσουν τις τάξεις τους. Οι 

φοιτητές μπορούν να βελτιώσουν τα μαθήματά τους ή να ακολουθήσουν 

αυτορρυθμιζόμενες σπουδές τους. Το ευρύ κοινό μπορεί να βλέπει το βάθος και το 

εύρος των προσφορών των κορυφαίων πανεπιστημίων και να επωφελείται από 

λίστες ανάγνωσης και διαλέξεις. 
Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER) και τα ανοιχτά μαθήματα (OCW) είναι 

διδακτικό και μαθησιακό υλικό, ενότητες μαθημάτων και ολόκληρα μαθήματα σε 

ψηφιακές μορφές που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τους συγγραφείς τους 

για δωρεάν χρήση, δηλαδή έχουν ανοιχτά άδεια. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί και 

οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αντιγράφουν, να χρησιμοποιούν, να προσαρμόζουν 

και να μοιράζονται ελεύθερα αυτούς τους πόρους. Τα υλικά ανοικτής πρόσβασης, 

όπως είναι αναμενόμενο, δεν παρέχουν αυτόματα πίστωση για ένα προσόν, αλλά 

έχουν τον ευρύτερο σκοπό να υποστηρίξουν την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η 

πρωτοβουλία Open Courseware του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Delft στις Κάτω 

Χώρες έχει σχεδιαστεί ρητά όχι για να αντικαταστήσει τα μαθήματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή πίστωσης που χορηγούν πτυχία, αλλά για να υπάρχει παράλληλα με 

αυτά, για να παρέχει περιεχόμενο που υποστηρίζει την εκπαίδευση, είτε πρόκειται 

για ακαδημαϊκό προσωπικό, εγγεγραμμένους φοιτητές ή αυτό-εκπαιδευόμενους. 

Η OER και η OCW είναι η παιδαγωγική καινοτομία, η αποφυγή περιττής 

αναπαραγωγής, η μείωση του κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή και 

διανομή υλικού μαθημάτων και η ενίσχυση της πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, 

διάφορες πλατφόρμες όπως το Open Author μπορούν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, σχέδια 

μαθημάτων και μαθήματα και στη συνέχεια να τα δημοσιεύσουν για πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ιδρυμάτων ΕΕΚ σε όλη 

την Ευρώπη που χρησιμοποιούν ανοιχτά είδη μαθημάτων. Τα ψηφιακά αποθετήρια 

παρέχουν ένα χρήσιμο μέσο αποθήκευσης, διαχείρισης, επαναχρησιμοποίησης και 

επιμέλειας ψηφιακού υλικού με σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα και τη 

διοίκηση. Χρησιμοποιούνται συχνά για την αποθήκευση του προαναφερθέντος 

διαδικτυακού υλικού, όπως OER και OCW . 

 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Σε εθνικό επίπεδο, οι Κάτω Χώρες διατήρησαν, τα τελευταία χρόνια, συνεχείς 

επενδύσεις στις ΤΠΕ και την εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης. Ακόμη 

και συγκρίνοντας τους εθνικούς δείκτες με εκείνους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι 

Κάτω Χώρες μπορούν να θεωρηθούν ενάρετη χώρα και στην πρώτη γραμμή από 

ορισμένες απόψεις. 
Το παράδειγμα που δίνεται υπογραμμίζει την εφαρμογή ορισμένων διαδικτυακών 

πηγών διδασκαλίας, οι οποίες καθιστούν το διδακτικό υλικό πολύ πιο διαθέσιμο 

στους φοιτητές και επίσης πιο ευέλικτα μαθήματα που προσφέρονται από τα 

πανεπιστήμια. Αυτό είναι σίγουρα ένα ισχυρό σημείο της εκπαιδευτικής 

προσφοράς των Κάτω Χωρών, η οποία αυξάνει την ελκυστικότητα και την 
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ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο. 
Τέλος, μια πτυχή που ευνοεί τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και την 

εφαρμογή τους σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των 

κέντρων ΕΕΚ, είναι η ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα 

είδος εταιρικής σχέσης που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και των οποίων τα 

αποτελέσματα φαίνεται να ωφελούν και τις δύο πλευρές.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://ocw.tudelft.nl/  
https://www.youtube.com/watch?v=KFhG9XAZutI&t=64s 

 

Πορτογαλία 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Student Keep Project 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το Student Keep είναι μια πρωτοβουλία του κινήματος #tech4COVID19 που 

στοχεύει στη συλλογή τεχνολογικών συσκευών για τη σύνδεση μαθητών σε 

προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Η έλλειψη συνδεσιμότητας ή/και τεχνολογικών συσκευών αποτελεί εμπόδιο για 

χιλιάδες μαθητές που δεν μπόρεσαν να συμβαδίσουν με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
 
Το Student Keep είναι μια πλατφόρμα που ταιριάζει μεταξύ της προσφοράς και 

της ζήτησης τεχνολογικών συσκευών και βασίζεται στη βοήθεια του Υπουργείου 

Παιδείας για τη διανομή αυτού του εξοπλισμού μεταξύ ευάλωτων μαθητών. 
 
Το Ίδρυμα Calouste Gulbenkian υποστηρίζει αυτό το έργο από τη σύλληψη της 

πλατφόρμας και θα συνεχίσει να το υποστηρίζει μέσω της χρηματοδότησης και 

της προώθησης μιας εκστρατείας που σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει τόσο τις 

εταιρείες όσο και τον γενικό πληθυσμό για τη σημασία της δωρεάς υπολογιστών, 

tablet, hotspots ή κινητών τηλεφώνων. 

https://ocw.tudelft.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=KFhG9XAZutI&t=64s
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Λόγος 

συμμετοχής εδώ 
Αυτή η στήριξη είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ταμείου Έκτακτης 

Ανάγκης covid-19 που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Calouste Gulbenkian και 

είναι ανοικτή σε άλλους εταίρους. Σκοπεύει να μετριάσει τις επιπτώσεις της 

πανδημίας σε πέντε βασικούς τομείς παρέμβασης: Υγεία, Επιστήμη, Πολιτική 

Προστασία, αλλά και Εκπαίδευση και Πολιτισμός. 

Η πλατφόρμα Student Keep αποτελεί μέρος του κινήματος #tech4COVID19, το 

οποίο ενώνει αρκετές τεχνολογικές εταιρείες και κοινωνικούς επιχειρηματίες σε 

εθελοντικά προγράμματα στους τομείς της Υγειονομικής Περίθαλψης, της 

Εκπαίδευσης, της Τεχνολογίας και της Κοινωνικής Υποστήριξης. Από την αρχή 

της πανδημίας Covid-19, η #tech4COVID19 έχει ήδη ξεκινήσει περισσότερες 

από 20 πρωτοβουλίες και έχει κινητοποιήσει περίπου πέντε χιλιάδες εθελοντές. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Το Tech4COVID19 είναι ένα κίνημα που δημιουργήθηκε από μια ομάδα ιδρυτών 

πορτογαλικών τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων, με περισσότερα από 5000 

άτομα από 250 διαφορετικές εταιρείες. Το Tech4COVID19 σχηματίζεται από 

ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, από μηχανικούς έως εργαζόμενους στον 

τομέα της υγείας, με τον ίδιο στόχο: τη δημιουργία τεχνολογιών για την 

καταπολέμηση αυτής της πανδημίας. 
 

Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, το Tech4COVID19 αναπτύσσει εφαρμογές που 

επιτρέπουν την επαφή και την ανίχνευση συμπτωμάτων για να συνεργαστούν με 

το Υπουργείο Υγείας. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές σέβεται 

το απόρρητο των χρηστών και την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανόνες. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://gulbenkian.pt/en/news/connecting-students-during-distance-learning/  
https://studentkeep.org/  
https://tech4covid19.org/en/    

 

Αυστρία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Σχέδιο 8 σημείων για την ψηφιακή μάθηση 

(8-Point Plan for Digital Learning) 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το σχέδιο μελέτης περίπτωσης 8 σημείων για την ψηφιακή μάθηση είναι η 

απάντηση στην ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη στην ψηφιακή εκπαίδευση καθώς 

και στο COVID – 19 και η περιορισμένη πρόσβαση στην διά ζώσης μάθηση. Το 

σχέδιο 8 σημείων για την ψηφιακή μάθηση είναι ένα από τα μεταρρυθμιστικά 

μέτρα που εισήγαγε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και 

Έρευνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας. Το μέτρο περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Ψηφιακή πύλη του Σχολείου, η οποία καθιστά διαθέσιμες τις 

σημαντικότερες εφαρμογές εκπαίδευσης και δημόσιας διοίκησης. Όλες 

αυτές οι εφαρμογές (όπως Socrates, Eduthek,, Moodle, το LMS,  MS 

Teams κ.λπ.). https://www.pods.gv.at/willkommen/ Η πύλη του 

Ψηφιακού Σχολείου είναι μια κεντρική πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και κηδεμόνες. Η πύλη προσφέρει επί του παρόντος στα μεσαία 

 

https://gulbenkian.pt/en/news/connecting-students-during-distance-learning/
https://studentkeep.org/
https://tech4covid19.org/en/
https://www.pods.gv.at/willkommen/


 

  Back to Contents 

και ανώτερα ομοσπονδιακά σχολεία την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε 

διάφορες λειτουργίες και εφαρμογές χρήσιμες για την καθημερινή 

σχολική ζωή μέσω μιας ενιαίας σύνδεσης. Η πύλη του Ψηφιακού 

Σχολείου δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μαθητών και κηδεμόνων, αλλά και στη διευκόλυνση της 

καθημερινής σχολικής ζωής για όλους τους εμπλεκόμενους. 
• να μειώσει τη χρήση των πλατφορμών μάθησης σε μία εφαρμογή 

επιλογής ανά σχολικό χώρο και να τυποτυποποιήσει τις διαδικασίες 
• Συνεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε μικτές και εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις. Ένα επιπλέον ευρύ φάσμα μαθημάτων 

κατάρτισης και μέτρων συνεχούς εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση μιας 

τυποποιημένης πλατφόρμας, καθώς και ένα μαζικό ανοικτό διαδικτυακό 

μάθημα (MOOC). 
• Ευθυγράμμιση του Eduthek με τα προγράμματα σπουδών. Το Eduthek 

είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει εις βάθος εκπαιδευτικό υλικό 

για όλους τους τύπους σχολείων και μαθημάτων από την έναρξη της 

κρίσης covid-19. Από τεχνική άποψη, συγκεντρώνει ψηφιακό 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιώντας ένα 

τυποποιημένο σύστημα καταλόγων. 
• Σήμα ποιότητας για εφαρμογές εκμάθησης. Για να διευρυνθεί το φάσμα 

του περιεχομένου που περιλαμβάνει καινοτόμα και ψηφιακά εκπαιδευτικά 

μέσα, οι εφαρμογές μάθησης πρέπει να υποβάλλονται σε κριτικές και στη 

συνέχεια να πιστοποιούνται για χρήση ως εκπαιδευτικά μέσα σε 

συνδυαστικές και εξ αποστάσεως ρυθμίσεις μάθησης που βασίζονται σε 

διεθνείς ορθές πρακτικές. 
• Επέκταση της βασικής υποδομής πληροφορικής στα σχολεία 
• Ψηφιακά τερματικά για μαθητές 
• Ψηφιακά τερματικά για εκπαιδευτικούς 

 
Ενιαίες διαδικασίες επικοινωνίας 
Οι εμπειρίες με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του κλεισίματος 

των σχολείων που σχετίζονται με τον Covid 19 έδειξαν ότι η διαφορετική χρήση 

διαφορετικών μαθησιακών πλατφορμών και εργαλείων επικοινωνίας από τους 

εκπαιδευτικούς ανά σχολική τοποθεσία θεωρήθηκε μειονεκτική από τους μαθητές 

και τους κηδεμόνες. 
Προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή των συστάσεων για την τυποποίηση 

των πλατφορμών, δημιουργήθηκε η πύλη υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

του BMBWF. Οι διευθυντές των σχολείων αλληλοϋποστηρίζονται στην έναρξη 

και τη συνοδεία της διαδικασίας τυποποίησης των πλατφορμών στην τοποθεσία. 

Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν βοηθήματα λήψης αποφάσεων και συγκρίσεις για 

το ποιες πλατφόρμες προσφέρουν ποιες λειτουργίες και ποιοι χρήσιμοι 

συνδυασμοί προκύπτουν από αυτές. Τα δοκιμασμένα QuickGuides σε πρωτότυπα 

διδακτικά σενάρια υποστηρίζουν τους διευθυντές σχολείων και τους 

εκπαιδευτικούς στη χρήση πλατφορμών με διδακτικά λογικό τρόπο. 
 
Σήμανση ποιότητας για την εκμάθηση εφαρμογών 
Στόχος του σήματος ποιότητας είναι η αξιολόγηση και πιστοποίηση εφαρμογών 

για την εκμάθηση μέσω κινητού τηλεφώνου και για χρήση στην μεικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Σκοπός του είναι να παρέχει στους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές προσανατολισμό και βοήθεια στην επιλογή 
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καινοτόμων προϊόντων που διατίθενται ήδη στην αγορά. Οι πιστοποιημένες 

εφαρμογές μπορούν επίσης να αγοραστούν ως διδακτικά βοηθήματα της επιλογής 

κάποιου στο πλαίσιο της εκστρατείας "Free Textbooks". 

Ακολουθώντας τις διεθνείς ορθές πρακτικές, οι εφαρμογές εκμάθησης 

δοκιμάζονται σύμφωνα με διάφορες πτυχές. Το επίκεντρο είναι η αξιολόγηση 

σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια. Επιπλέον, για την αξιολόγηση 

χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά όπως η διαχείριση της μάθησης, η διαφάνεια 

κόστους, η παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου, η φιλικότητα προς τον 

χρήστη, η προστασία των δεδομένων ή η τεχνική σταθερότητα. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Το σχέδιο 8 σημείων για την ψηφιακή μάθηση εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, 

καλύπτει το στοιχειώδες, το δευτεροβάθμιο και το υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης. 
Για την εφαρμογή του σχεδίου 8 σημείων, θα επενδυθούν επιπλέον 200 

εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο έως το 2022. Αυτό διασφαλίζει ότι η ώθηση 

για καινοτομία θα συνεχιστεί με συνεκτικό και βιώσιμο τρόπο και ότι οι 

καινοτόμες μορφές διδασκαλίας και μάθησης θα εφαρμοστούν ευρέως σε όλο το 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://digitaleschule.gv.at/  

Εσθονία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Εισαγωγή ψηφιακών λύσεων στις δραστηριότητες του Tartu Vocational College   

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Η πανδημία COVID τόνισε την ανάγκη εισαγωγής καινοτόμων ψηφιακών λύσεων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Το Επαγγελματικό 

Κολλέγιο Tartu, σε συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους, αξιοποιεί τις ευκαιρίες 

που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+ για να δοκιμάσει νέα ψηφιακά εργαλεία και 

να ενισχύσει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και των φοιτητών του. Μεταξύ 

των πολλαπλών πρωτοβουλιών, το σώμα έχει εφαρμόσει: 
1. Για να ενισχύσει τις μαθησιακές οδούς των μαθητών, επιτρέποντάς τους 

να συμμετάσχουν στη διεθνή μάθηση και πρακτική άσκηση, το Tartu 

Professional College συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα «Εξατομικευμένες 

μαθησιακές διαδρομές βασισμένες σε ικανότητες για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη» που είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ιστότοπου πρακτικής άσκησης 

(https://pele-project.eu/ ). Η πλατφόρμα περιέχει ένα ευρύ φάσμα υλικών 

για όσους θέλουν να πάνε στο εξωτερικό – πληροφορίες σχετικά με τη 

χώρα και την πόλη εταίρο, το σχολείο, τις δραστηριότητες αναψυχής και 

την κατάσταση της αγοράς εργασίας στον προορισμό. Επιπλέον, παρέχει 

οδηγίες τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

επίσκεψή τους.  
2. Ένα έργο με θέμα «Καθιστώντας τη μελλοντική εκπαίδευση 

προσβάσιμη» έχει ως στόχο να προσφέρει ευκαιρίες για την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ΕΕΚ και να 

 

https://digitaleschule.gv.at/
https://pele-project.eu/
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καταστήσει τη μάθηση προσβάσιμη σε διάφορους μαθητές. Στο πλαίσιο 

του έργου, το κολέγιο θα δοκιμάσει εφαρμογές εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και εργαλεία ρομποτικής. Η πρώτη 

φάση προβλέπει την πιλοτική εφαρμογή λύσεων νέας τεχνολογίας (π.χ. 

γυαλιά εικονικής πραγματικότητας Hololens 2 της Microsoft. Ρομπότ 

Legospike. Thinglink) για τη δημιουργία νέων μαθησιακών 

περιβαλλόντων ή εργασιών – π.χ. ένα εικονικό εργαστήριο επισκευής 

αυτοκινήτων όπου οι μαθητές μπορούν να εκτελέσουν διαφορετικές 

εργασίες. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, θα οργανωθεί κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών. Αναμένεται ότι το έργο θα βοηθήσει τη διοίκηση να 

κάνει πιο καλά εδραιωμένων επενδυτικές λύσεις στο μέλλον.  
1. Η πανδημία προκάλεσε επίσης την ανάγκη για υβριδικές μορφές 

μάθησης, οι οποίες κατέληξαν στο έργο «Δημιουργία ενός υβριδικού 

μοντέλου μάθησης επιλογής μαθημάτων "Γλυκά διακοπών 

διαφορετικών εθνών της Ευρώπης". Το έργο προβλέπει τη δημιουργία 

ενός υβριδικού συστήματος μάθησης για μελέτες ζαχαροπλαστικής 

αρτοποιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

υλικού και των οδηγιών βίντεο. Το έργο παρέχει την ευκαιρία να 

δημιουργηθεί ένα ισχυρό επαγγελματικό δίκτυο εκπαιδευτικών, να 

προωθηθεί η διεθνής συνεργασία και οι πολιτιστικές ανταλλαγές. Θα 

βοηθήσει επίσης τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την ξένη γλώσσα και 

τις ψηφιακές δεξιότητές τους.  
2. Για να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και να τους 

ενθαρρύνει να δοκιμάσουν νέες τεχνολογικές λύσεις, το κολέγιο 

προσφέρει ένα 5ήμερο μάθημα για τη χρήση εικονικών τάξεων. Το 

μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης 

μάθησης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξετάσουν το διαδικτυακό υλικό που 

παρέχεται. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσίας, οι 

συμμετέχοντες δοκιμάζουν τα εργαλεία στην πράξη για επικοινωνία, 

σχεδιασμό διαδικτυακών μαθημάτων, προετοιμασία ελκυστικών 

παρουσιάσεων, κουίζ, διαδικτυακές εξετάσεις. 

Η περιπτωσιολογική μελέτη του Επαγγελματικού Κολλεγίου Tartu χρησιμεύει ως 

καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υποστήριξη του 

προγράμματος Erasmus+ για την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Η Εσθονία είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την 

ψηφιοποίηση. Νέες ψηφιακές λύσεις για διάφορους τομείς της ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, αναπτύσσονται σε όλη την ώρα – αυτές 

έχουν γίνει ακόμη πιο σχετικές και περιζήτητες όταν ξεκίνησε η πανδημία 

COVID. 

Το Tartu Professional College είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα ΕΕΚ στην 

Εσθονία που ιδρύθηκε το 1922. Κάθε χρόνο, παρέχει εκπαίδευση σε 

περισσότερους από 3000 φοιτητές σε περισσότερα από 50 επαγγέλματα: 

πληροφορική, μαγειρική, κατασκευές, επιχειρήσεις, τεχνολογία, τουρισμό και 

ομορφιά, καθώς και εξυπηρέτηση. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του 

Tartu Professional College έχει ως εξής: «Σύγχρονο και ανοιχτό μαθησιακό 

περιβάλλον», η οποία προβλέπει τη χρήση νέων (ψηφιακών) τεχνολογιών.  

Περισσότεροι https://en.voco.ee/strategic-aims/  

https://en.voco.ee/strategic-aims/
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Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://en.voco.ee/projects/pele-project-launched-a-website-for-internships/  
https://en.voco.ee/projects/tartu-vocational-college-explores-virtual-learning-
opportunities/ 
https://en.voco.ee/uncategorized/tartu-vocational-education-center-starts-to-
lead-the-new-hybrid-learning-project/  
https://en.voco.ee/international-courses/virtual-classroom-for-teachers/  

 

Φινλανδία 

 
Ένα πρόγραμμα για μαθήματα μαγειρικής. Φτιάχνω και διακοσμώ ένα σπίτι gingerbread. 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Επανεφεύρεση της επαγγελματικής μάθησης στην πανδημία COVID: εμπειρία 

των παγκόσμιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών Taitaja  

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το 2020, οι Παγκόσμιες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Taitaja έπρεπε να αγκαλιάσουν 

την εξ αποστάσεως μάθηση και την καινοτόμο διδασκαλία. Το σχολείο διένειμε  

όλη τη μάθηση και τη διδασκαλία στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 

εκμάθησης και το Zoom. Για να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν το 

«ψηφιακό άλμα» και να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες, 

διοργανώθηκαν τεχνικά και παιδαγωγικά εργαστήρια. Επιπλέον, δύο 

εμπειρογνώμονες ΤΠΕ ήταν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ή 

οι μαθητές αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. 

Αυτοί οι ειδικοί ήταν επίσης εμπειρία στη διδασκαλία, έτσι κατέληξαν σε 

καινοτόμες ιδέες για το πώς μπορεί να οργανωθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Οι δάσκαλοι έπρεπε να είναι πολύ εφευρετικοί κατά την παροχή κατάρτισης. Για 

παράδειγμα, μια δασκάλα σε μαθήματα μαγειρικής μετέτρεψε την κουζίνα της σε 

εικονικό χώρο επίδειξης: οι μαθητές την παρακολουθούσαν να εκτελεί μια 

εργασία και στη συνέχεια έπρεπε να κάνουν το ίδιο στο σπίτι και να στείλουν τις 

φωτογραφίες στον δάσκαλο και την ομάδα για αξιολόγηση. Η ατομική 

προσέγγιση αναλήφθηκε σε σχέση με διαφορετικές ομάδες. Για αρχάριους, ένας 

δάσκαλος έκανε βίντεο σχετικά με τη μαγειρική όπου εξηγήθηκε κάθε βήμα. 

Αφού παρακολούθησαν το βίντεο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι μαθητές είχαν 

την ευκαιρία να κάνουν τις ερωτήσεις τους μέσω Zoom. Όποτε ήταν δυνατόν, 

είχαν προγραμματιστεί συναντήσεις ένας προς έναν, ώστε οι μαθητές να μπορούν 

να δείξουν τι είχαν μαγειρέψει και ο/η εκπαιδευτικός να μπορεί να αξιολογήσει 

την υφή, τη γεύση κ.λπ. Οι προχωρημένοι μαθητές έπρεπε να τεκμηριώσουν 

 

https://en.voco.ee/projects/pele-project-launched-a-website-for-internships/
https://en.voco.ee/projects/tartu-vocational-college-explores-virtual-learning-opportunities/
https://en.voco.ee/projects/tartu-vocational-college-explores-virtual-learning-opportunities/
https://en.voco.ee/uncategorized/tartu-vocational-education-center-starts-to-lead-the-new-hybrid-learning-project/
https://en.voco.ee/uncategorized/tartu-vocational-education-center-starts-to-lead-the-new-hybrid-learning-project/
https://en.voco.ee/international-courses/virtual-classroom-for-teachers/
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λεπτομερώς πώς μαγείρεψαν τα πιάτα τους (τραβώντας φωτογραφίες) και να τα 

ανεβάσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έπρεπε επίσης να εργαστούν σε ένα 

εστιατόριο (όποτε υπήρχε πιθανότητα). 

Το ίδρυμα ξεκίνησε επίσης ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με το 3DBear για να 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς του να παράγουν περιεχόμενο εικονικής 

πραγματικότητας για τους επαγγελματικούς τους τομείς. Το σχολείο σχεδιάζει να 

χρησιμοποιήσει περισσότερες λύσεις μάθησης βασισμένες σε προσομοιώσεις και 

καθηλωτικές λύσεις μάθησης σε αυτό στο μέλλον. 

Η περιπτωσιολογική μελέτη παρέχει ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς τα 

μαθήματα ΕΕΚ μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονική/μεικτή μορφή μάθησης. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Την άνοιξη του 2020, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Φινλανδία και η μετάβαση 

στην ηλεκτρονική μάθηση. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα μάθησης 

εκτός διαδικτύου το 2020, έπρεπε να επιστρέψουν στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και πάλι λόγω της αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων COVID. 

Παρά τις πολλαπλές προκλήσεις (τεχνικές δυσκολίες, απροθυμία ορισμένων 

εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία, έλλειψη ψηφιακών 

δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών κ.λπ.), τα σχολεία διαχειρίστηκαν με επιτυχία 

αυτή τη μετάβαση και μερικά από αυτά εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να 

προσφέρουν ορισμένα μαθήματα σε μια μικτή λειτουργία μάθησης (και όχι 

αποκλειστικά δραστηριότητες κατάρτισης εκτός διαδικτύου). 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.taitajantie.fi/  
https://itslearning.com/global/com/reinventing-vocational-learning/  

 

Γερμανία 

 
Ένα στιγμιότυπο της εφαρμογής VR: προϊόντα ζαχαροπλαστικής στην πρόσοψη του 

καταστήματος (source) 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Ψηφιοποίηση στη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

Περιεχόμενο της Η ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει το εμπόριο ψησίματος και 

https://www.taitajantie.fi/
https://itslearning.com/global/com/reinventing-vocational-learning/
https://www.foraus.de/de/themen/vr-digi-back.php
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Έρευνας 
Υπόθεσης 

ζαχαροπλαστικής: οι προηγμένες τεχνολογίες καθιστούν την επαγγελματική 

κατάρτιση πιο ελκυστική για τους νέους και μπορούν να δώσουν στις μικρές 

επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 

κέντρο ΕΕΚ του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ερφούρτης αποφάσισε να 

υλοποιήσει ένα έργο "Digi-BacK" με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της διεταιρικής 

επαγγελματικής κατάρτισης για τους αρτοποιούς, τους ζαχαροπλάστες και τους 

βοηθούς πωλήσεων. 
Στόχος του έργου είναι να εισαγάγει τους μαθητευόμενους στις ψηφιακές 

τεχνολογίες με τις οποίες μπορούν να παράγουν τρόφιμα, να βελτιστοποιούν τις 

διαδικασίες και να χρησιμοποιούν τον χρόνο πιο αποτελεσματικά. Έτσι, οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των εταιρειών τους 

και να τους ενθαρρύνουν να σκέφτονται καινοτόμα. 
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 

• Εκσυγχρονισμός της κατάρτισης και ενίσχυση του εμπορίου αρτοποιίας 

και ζαχαροπλαστικής 
• «Περισσότερος χρόνος για τη χειροτεχνία» μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 
• Ενσωμάτωση των τροποποιημένων απαιτήσεων προσόντων για τις 

βιοτεχνικές συναλλαγές στην ΕΕΚ 
• Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην ελεύθερη οικονομία 
• Αύξηση της ελκυστικότητας των επαγγελμάτων 
• Αύξηση της προσοχής και του ενδιαφέροντος για τα επαγγελματικά 

προφίλ 

Τα βασικά βήματα στην υλοποίηση του έργου είναι τα εξής: 
- Μέσω μιας έρευνας της εταιρείας, η ομάδα του έργου αναλύει τις απαιτήσεις της 

ψηφιοποίησης για τον εξειδικευμένο τομέα της βιοτεχνίας και τις ανάγκες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
- Με βάση τα αποτελέσματα που συλλέγονται, η ομάδα του έργου αναπτύσσει μια 

έννοια κατάρτισης με τις σχετικές ψηφιακές τεχνολογίες (όπως το VR) και μια 

έννοια προσόντων για τους εκπαιδευτές. 
- Οι ψηφιακές τάσεις και τεχνολογίες ενσωματώνονται μεθοδικά και διδακτικά 

στα σενάρια μάθησης και δοκιμάζονται και αξιολογούνται με τη συμμετοχή 

συνεργατών συνεργασίας (π.χ. εταιρείες, ένωση αρτοποιών). 
- Η διασφάλιση της ποιότητας εξασφαλίζεται με την επιστημονική υποστήριξη 

του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Ερφούρτη. 
- Η ομάδα του έργου διεξάγει περαιτέρω εκπαίδευση για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 
Ένα από τα κομβικά σημεία του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής μάθησης 

που βασίζεται στην τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR). Η εφαρμογή 

βοηθά τους μαθητές να εξασκούν τις λειτουργίες σε διαφορετικές καταστάσεις και 

ρυθμίσεις: ξεκινούν από τα αποδυτήρια όπου πρέπει να αλλάξουν τα κανονικά 

ρούχα τους για ρόμπες εργασίας και στη συνέχεια να προχωρήσουν στο πλυντήριο 

για να καθαρίσουν και να απολυμάνουν σωστά τα χέρια τους σύμφωνα με τους 

κανόνες υγιεινής. Σε κάθε σταθμό της εφαρμογής, οι μαθητές λαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά και τις εργασίες που πρέπει να 

εκτελεστούν. Με τη βοήθεια της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν επίσης να 

βιώσουν διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις και πρακτικές ακολουθώντας τους 

κανονισμούς υγιεινής σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 
Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε και οι τρεις επαγγελματικές 

ομάδες - αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και πωλητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εκτός από το αρτοποιείο με αποδυτήρια και 
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τουαλέτα, δημιουργήθηκε μια ευρύχωρη αίθουσα πωλήσεων στην οποία οι 

μαθητευόμενοι μπορούν να εξασκηθούν και να δοκιμάσουν τη συσκευασία των 

ψητών αγαθών και των προϊόντων ζαχαροπλαστικής με διαφορετικούς τρόπους. 
Αναμένεται ότι στο μέλλον οι μαθητές θα μπορούν επίσης να εκπαιδεύουν και να 

βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες με τη βοήθεια της εφαρμογής. Θα 

είναι σε θέση να δοκιμάσουν πώς μπορούν να αντιδράσουν σε διαφορετικές 

καταστάσεις, για παράδειγμα σε περίπτωση διαταραχών στην αίθουσα πωλήσεων 

ή διακοπών των διαδικασιών ρουτίνας. 
Εκτός από τη χρήση της τεχνολογίας VR, το έργο προβλέπει την εξερεύνηση της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης σοκολάτας, τη χρήση προγραμμάτων σχεδίασης σε 

κινητές συσκευές, καθώς και μέτρα ψηφιακής παρουσίασης προϊόντων και 

ψηφιακής διαφήμισης. 
Οι ψηφιακές λύσεις συμβάλλουν στη μείωση των ποιοτικών διακυμάνσεων των 

ψητών αγαθών και στην αύξηση της αξιοπιστίας της παραγωγής. Οι ψηφιακά 

συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες συσκευές μειώνουν τον φόρτο εργασίας των 

ειδικευμένων εργαζομένων και δημιουργούν χώρο για να επικεντρωθούν 

περισσότερο σε πτυχές που έχουν σήμερα ζήτηση, όπως η βιωσιμότητα και η 

περιφερειακότητα. 

Η περιπτωσιολογική μελέτη παρέχει ένα παράδειγμα για το πώς συγκεκριμένες 

ψηφιακές λύσεις (στην περίπτωση αυτή, VR) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ενίσχυση της διεταιρικής επαγγελματικής κατάρτισης, τον εμπλουτισμό της 

μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών και, μακροπρόθεσμα, την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των ΜΜΕ.  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις συχνά διακυβεύονται λόγω του 

ανταγωνισμού με μεγάλες εταιρείες και κοινοπραξίες. Οι ψηφιακές λύσεις 

(όπως τα συστήματα λογισμικού ή ο ψηφιακά συνδεδεμένος εξοπλισμός) 

μπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες λειτουργίας και να αυξήσουν την 

αποδοτικότητα της παραγωγής. 
 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.hwk-erfurt.de/digi-back#Ansprechpartnerin 
https://www.foraus.de/de/themen/digi-back-131599.php  
https://www.foraus.de/de/themen/138014.php  

Λετονία  

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Μεγαλύτερη πύλη καριέρας και εκπαίδευσης στη Λετονία 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Από το 2008, η Λετονία λειτουργεί μια πλατφόρμα που σήμερα χρησιμεύει ως η 

μεγαλύτερη πύλη σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης στη χώρα. Η πύλη προορίζεται 

για νέους και φοιτητές που χρειάζονται καθοδήγηση κατά τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με το επαγγελματικό τους μέλλον, θέλουν να μάθουν για τις διαθέσιμες 

κενές θέσεις εργασίας και να αποκτήσουν την πρώτη θέση εργασίας ή την 

εμπειρία πρακτικής άσκησης. 

Η πύλη περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• μια λίστα εταιρειών και το προφίλ τους - ένας χρήστης μπορεί να 

ακολουθήσει μια συγκεκριμένη εταιρεία ή να τους στείλει ένα μήνυμα 

 

https://www.hwk-erfurt.de/digi-back#Ansprechpartnerin
https://www.foraus.de/de/themen/digi-back-131599.php
https://www.foraus.de/de/themen/138014.php
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απευθείας μέσω της πλατφόρμας. 

• κατάλογο των διαθέσιμων κενών θέσεων εργασίας (για πρακτική άσκηση 

ή εργασία) που μπορούν να ταξινομηθούν κατά ομάδες επαγγελμάτων ή 

τοποθεσία. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν 

αίτηση για τη θέση μέσω της πλατφόρμας. 

• ένα χαρτοφυλάκιο επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής 

περιγραφής, των βασικών καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν, των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται, των πληροφοριών σχετικά με τους μισθούς 

και τα αναμενόμενα προσόντα. Αυτή η ενότητα παρέχει επίσης 

πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που απασχολούν τη συγκεκριμένη 

ομάδα επαγγελμάτων και προτείνει συναφή επαγγέλματα. 

• κατάλογος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· 

• δοκιμασίες σταδιοδρομίας και συμβουλές σταδιοδρομίας· 

• ανακοινώσεις επικείμενων εκδηλώσεων για φοιτητές και άτομα που 

αναζητούν εργασία. 

Το επίκεντρο της πλατφόρμας είναι η εικονική πρακτική άσκηση που είναι 

διαθέσιμη στους χρήστες κατά την εγγραφή. Το πεδίο εφαρμογής των διαθέσιμων 

επαγγελμάτων είναι πολύ ευρύ: σχεδιαστές ιστοσελίδων, χημικοί, διοργανωτές 

γάμων, γεωπόνοι και άλλοι. 

Η εικονική πρακτική άσκηση βοηθά τους νέους να κατανοήσουν ποιο επάγγελμα 

τους ταιριάζει καλύτερα, να ανακαλύψουν ποιος είναι ο εργοδότης των ονείρων 

τους, να ασκήσουν πραγματικές εργασιακές καταστάσεις και να δείξουν τις 

ικανότητές τους στον μελλοντικό εργοδότη και να λάβουν πρόσκληση για 

πρακτική άσκηση ή συνέντευξη εργασίας. 

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη δείχνει πώς μπορεί να οργανωθεί η πρακτική 

άσκηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της 

εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΚ). 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Η Λετονία είχε θέσει την ψηφιοποίηση στην εκπαίδευση ως μία από τις 

στρατηγικές προτεραιότητες ακόμη και πριν από την πανδημία COVID. Εκτός 

από την ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών υποδομών, η στρατηγική της χώρας 

προβλέπει αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και να παρέχουν μεικτή ή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, το σχολείο ΕΕΚ παρείχε εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ως ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και διαβουλεύσεις μέσω Skype, 

Zoom, WhatsApp για άμεση και εύκολη επικοινωνία. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκαν  η ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass (eklase) και το εκπαιδευτικό 

τηλεοπτικό κανάλι "Η τάξη σας". 

Άλλα διαδικτυακά εργαλεία περιλαμβάνουν ηχογραφημένες διαλέξεις, 

εκπαιδευτικό υλικό για ανεξάρτητες μελέτες, ανατροφοδότηση σχετικά με τις 

υποβληθείσες ασκήσεις και καθήκοντα κ.λπ. Πολλά ιδρύματα ΕΕΚ 

χρησιμοποιούν επίσης την πλατφόρμα Mykoob.lv – ένα κοινωνικό δίκτυο που 

εξασφαλίζει τη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας, την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την επικοινωνία στα σχολεία. 
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Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.prakse.lv/  
https://www.izm.gov.lv/en/article/situation-caused-covid-19-latvia 

Πολωνία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Πλατφόρμα πολυμέσων για την επαγγελματική εκπαίδευση με τη χρήση 

βρετανικών λύσεων στον τομέα 
Πολυμέσα  

lna platforma kształcenia zawodowego wykorzystująca rozwiązania brytyjskie w 
tej dziedzinie 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Το έργο «Καινοτόμα εγχειρίδια για την επαγγελματική εκπαίδευση» 

ανταποκρίνεται στην ιδέα του εκσυγχρονισμού της προσφοράς επαγγελματικής 

εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 

εργασίας στο Βοϊβοδά της Δυτικής Πομερανίας στην Πολωνία. Πρόκειται για 

ένα καινοτόμο έργο με υπερεθνική συνιστώσα που συνδυάζει την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας στην επικοινωνία και την εκπαιδευτική διαδικασία με τις τοπικές 

προσδοκίες των εργοδοτών όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση. Η 

απάντηση σε αυτές τις υποθέσεις είναι ένα μοντέλο ενός καινοτόμου 

ηλεκτρονικού βιβλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας μάθησης. 
Το μοντέλο του ηλεκτρονικού βιβλίου για τις επαγγελματικές σχολές έχει 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και στους 

οκτώ (8) τομείς της εκπαίδευσης που απαριθμούνται στον Κανονισμό του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας της 23ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την 

κατάταξη των επαγγελμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει σχεδιαστεί για αναπαραγωγή σε υπολογιστή ή 

ηλεκτρονικό αναγνώστη. Περιέχει κείμενα, εικονογραφήσεις, ηχητικά κομμάτια, 

ηχογραφήσεις ταινιών, διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα π.χ. στον τομέα του τουρισμού. 
Η πλατφόρμα είναι ένα καθολικό εργαλείο που υποστηρίζει επίσης τον δάσκαλο 

σε πολλές πτυχές της δουλειάς του - από την προετοιμασία των μαθημάτων, 

μέσω της ανάπτυξης υλικού για τους μαθητές, της συνεργασίας με το 

ηλεκτρονικό βιβλίο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέχρι τον έλεγχο της 

κατάστασης της γνώσης και της προόδου στη μάθηση από τους μαθητές. Οι 

μαθητές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρήση της πλατφόρμας τόσο 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά την εργασία τους στο υλικό στο 

σπίτι. 
Η καινοτομία του ηλεκτρονικού βιβλίου ανταποκρίνεται στο πρόβλημα της 

έλλειψης σύγχρονων και ενημερωμένων εγχειριδίων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης προσαρμοσμένων στις αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

στις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που εμπλουτίζει την εργασία με ένα 

παραδοσιακό εγχειρίδιο και βοηθά στην αποτελεσματική εκμάθηση. Επιτρέπει 

στους μαθητές να εργάζονται στις τάξεις με πληρέστερο τρόπο, αξιοποιώντας τις 

ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, το περιεχόμενο που 

προσφέρεται με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, συμπεριλαμβανομένων 

διαδραστικών ασκήσεων, βίντεο καθιστά τη διαδικασία μάθησης πιο ελκυστική. 

 

https://www.prakse.lv/
https://www.izm.gov.lv/en/article/situation-caused-covid-19-latvia
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Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Η επαγγελματική εκπαίδευση, λόγω της αρνητικής εικόνας της, είναι ο πιο 

παραμελημένος τομέας της πολωνικής εκπαίδευσης, ο οποίος αντικατοπτρίζεται 

σε μικρό αριθμό ενημερωμένων εγχειριδίων και σε πλήρη έλλειψη ηλεκτρονικών 

βιβλίων εργασίας, τα οποία αποτελούν μια σύγχρονη εναλλακτική λύση στα 

παραδοσιακά εγχειρίδια. Η ανάλυση των διαθέσιμων πηγών, που 

πραγματοποιήθηκε το 2012, έδειξε ότι δεν υπάρχουν πρακτικά καινοτόμα 

ηλεκτρονικά βιβλία εργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Πολωνία. 

Το πρόβλημα του χάσματος στο εκπαιδευτικό σύστημα που σχετίζεται με την 

έλλειψη ηλεκτρονικών βιβλίων για την επαγγελματική εκπαίδευση 

επιβεβαιώθηκε επίσης πλήρως από την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του 

προγράμματος (A. Świdurska Γιατί δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά βιβλία εργασίας 

στην πολωνική επαγγελματική εκπαίδευση; Luka wsystemie edukacji in E-

textbooks w szkolnictwie zawodowym. Luka w systemieedukacji (ed.) K. 

Bondyra, H. Dolata, D. Postaremczak str.23-28, Poznań 2012). 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.ebook-24.edu.pl/  

Ρουμανία 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Προσομοιωμένες εταιρείες κατάρτισης στα αρχικά κέντρα ΕΕΚ 

Περιεχόμενο 
της Έρευνας 
Υπόθεσης 

Έχοντας επίγνωση του καίριου ρόλου των ψηφιακών, επιχειρηματικών και 

εγκάρσιων δεξιοτήτων στη διασφάλιση της επιτυχίας των εκπαιδευομένων ΕΕΚ, οι 

ρουμανικές αρχές αναθεώρησαν τα αρχικά προσόντα ΕΕΚ ώστε να συμπεριλάβουν 

βασικές ικανότητες στα πρότυπα κατάρτισης, όπως η επικοινωνία σε ξένες 

γλώσσες, η επιχειρηματικότητα, η κριτική σκέψη, η διαχείριση διαπροσωπικών 

σχέσεων, οι ΤΠΕ, η διαχείριση σταδιοδρομίας, η ομαδική εργασία και άλλες. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Έτσι, το 

Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης TVET (NCTVETD) εισήγαγε την έννοια των 

προσομοιωτέων επιχειρήσεων κατάρτισης στην αρχική ΕΕΚ. Πρόκειται για μια 

διαδραστική μέθοδο που επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν 

επιχειρηματικές δεξιότητες ενσωματώνοντας διεπιστημονικές γνώσεις. Οι μαθητές 

σχηματίζουν μικρές ομάδες και δημιουργούν μια εικονική εταιρεία υπό την 

επίβλεψη ενός εκπαιδευτή. Καταχωρούν την εικονική τους εταιρεία στην 

πλατφόρμα Ρουμανικό Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων Κατάρτισης (ROCT) 

και πρέπει να προσομοιώσουν όλα τα στάδια εγγραφής και τις οικονομικές 

δραστηριότητες μιας εταιρείας. Οι φοιτητές πραγματοποιούν εξωτερικές και 

εσωτερικές συναλλαγές και προσομοιώνουν τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, 

ασφάλισης υγείας και φόρων. 

Η έννοια των εικονικών επιχειρήσεων κατάρτισης αποδείχθηκε αρκετά επιτυχής, 

καθώς οι φοιτητές γίνονται οι κύριοι παράγοντες σε όλες τις δραστηριότητες και 

μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητες μάρκετινγκ και επιχειρηματικών 

διαπραγματεύσεων, ανάλυση αγοράς, αναζήτηση χρηματοδότησης κ.λπ. 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, η ROCT διεξάγει διαγωνισμούς επιχειρήσεων κατάρτισης 

σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υποστηρίζει επίσης τις εταιρείες 

 

https://www.ebook-24.edu.pl/
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κατάρτισης που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, για παράδειγμα, στο Βίλνιους, 

το Olomouc, την Πράγα, τη Φιλιππούπολη της Νέας Υόρκης κ.λπ. 

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη χρησιμεύει ως παράδειγμα για το πώς οι εθνικές 

αρχές υποστηρίζουν τη χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων στην αρχική ΕΕΚ και πώς 

μπορούν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες ικανότητες χάρη στη χρήση σύγχρονων 

ψηφιακών λύσεων.  

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Τον Μάρτιο του 2020, η διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση εισήχθη σε όλα τα 

σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΚ) – αρχικά ως 

σύσταση, τον Απρίλιο έγινε υποχρεωτική. Τον Ιούνιο του 2020, η δια ζώσης 

μάθηση επανεκκίνησε για τους μαθητές κατά το τελευταίο έτος προγραμμάτων 

κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να βοηθήσει στην 

προετοιμασία των εθνικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων 

πιστοποίησης στα ΕΕΚ. 

Τον Απρίλιο του 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (MER) εξέδωσε 

κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία / ενίσχυση της ικανότητας 

ηλεκτρονικής μάθησης και εισήγαγε (πηγή): 

• παρακολούθηση της συμμετοχής στην online διδασκαλία και μάθηση· 
• σχετικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων 

και τις επιθεωρήσεις για την υποστήριξη και τη βελτίωση της πρόσβασης 

στην online διδασκαλία και μάθηση· αυτό μεταφορτώθηκε στη βάση 

δεδομένων εκπαίδευσης SIIIR· 
• αναλύσεις σχετικά με την πρόσβαση των εκπαιδευομένων, των 

εκπαιδευτικών και των σχολείων σε πόρους για online μάθηση· 
• υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει ανατροφοδότηση σε κάθε 

μαθητή σχετικά με την ηλεκτρονική του εργασία· 
• ανάθεση στη διεύθυνση του σχολείου και στους εκπαιδευτικούς 

αποφάσεων σχετικά με την επιλογή πλατφορμών/εφαρμογών και ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων για την online μάθηση· 
• ψηφιακή πύλη digital.educred.ro. 

Η πύλη συνδυάζει σχετική και επικυρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

και διαδικτυακούς πόρους μάθησης σε ένα μέρος. Περιέχει σεμινάρια και άλλο 

εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και να διαχειριστούν τις δραστηριότητες των μαθητών. 

Επιπλέον, οι τοπικές αρχές εισήγαγαν το πρόγραμμα School at Home που ορίζει 

την αγορά και διανομή ηλεκτρονικών συσκευών με σύνδεση στο διαδίκτυο με 

μαθητές πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 

2020, είχαν διανεμηθεί 250 000 δισκία, 10 000 κάμερες web και 22 000 φορητοί 

υπολογιστές.  

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στην ηλεκτρονική διδασκαλία και 

μάθηση ήταν: Google Classroom, Google Meet, Google Hangouts, Ζουμ, 

Microsoft Teams, Livresq, Webex Meetings , Εφαρμογές Windows 10 και Office 

365, Skype, WhatsApp. 

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 

https://www.cedefop.europa.eu/es/news/romania-responses-covid-19-outbreak 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-

https://www.cedefop.europa.eu/en/news/romania-responses-covid-19-outbreak
https://www.cedefop.europa.eu/es/news/romania-responses-covid-19-outbreak
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-56_en
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Πληροφορίες school-education-56_en  

 

 

 

Σλοβενία 

 

 

Όνομα της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Online μη τυπική εκπαίδευση: Άσκηση για καλύτερη ψυχοφυσική ευεξία με 
στοιχεία προσοχής  
 
Soča Valley Κέντρο Ανάπτυξης, Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Trg tigrovcev 1, 
5220 Tolmin, Slovenia 

Περιεχόμενο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης 

Αν και η πανδημία έφερε τον κόσμο σε πλήρη ακινησία, έχει επίσης ανοίξει 
πολλές νέες, άγνωστες και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες στον τομέα της μη 
τυπικής εκπαίδευσης για τους ηλικιωμένους. 
  
Το 2017, το Κέντρο Ανάπτυξης της Κοιλάδας Soča, τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων 
στο Tolmin, ξεκίνησε ένα δωρεάν, μη επίσημο πρόγραμμα για ηλικιωμένους που 
ονομάζεται Άσκηση για Καλύτερη Ψυχοφυσική Ευημερία με Στοιχεία Προσοχής. 
Το πρόγραμμα υπήρξε (και εξακολουθεί να είναι) μια από τις πιο δημοφιλείς και 
περιζήτητες δραστηριότητες μεταξύ του ηλικιωμένου πληθυσμού στο Posočje. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-56_en
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Πριν από την έναρξη της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε δύο φορές την 
εβδομάδα το πρωί. Πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο σε 
μια τάξη ή σε υπαίθριο χώρο και παρακολούθησαν περίπου 45 συμμετέχοντες 
ηλικίας 65 έως 80 ετών (συνταξιούχοι από δύο δήμους). 
 
Η πανδημία και το lockdown έπληξαν περισσότερο αυτή την ευάλωτη ομάδα-
στόχο. Ήταν μοναχικοί, φοβισμένοι και, πάνω απ’ όλα, με πολύ περιορισμένη ή 
καμία σχέση με τον έξω κόσμο. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους 
οποίους αποφασίσαμε να μεταφέρουμε το πρόγραμμα στο διαδίκτυο. 
Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιηθεί η ιδέα. Οι συμμετέχοντες 
έλαβαν πολλές συμβουλές και μια σταδιακή εισαγωγή στη νέα εφαρμογή, 
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν ούτε τον εξοπλισμό ούτε τη 
γνώση. 
 
Το σχέδιό μας περιλάμβανε τρία βασικά βήματα: 
1. Πρώτο βήμα: δώστε συμβουλές για το πώς να αγοράσετε τη σωστή 

συσκευή: υπολογιστή, tablet, smartphone. 
2. Βήμα δεύτερο: βοήθεια για την εγκατάσταση της εφαρμογής Skype. 
3. Βήμα τρίτο: χρήση και εκμάθηση της νέας εφαρμογής Skype 
Μέσα σε ένα μήνα καταφέραμε να ενδυναμώσουμε σχεδόν όλους στην ομάδα 
και το πρόγραμμα ξεκίνησε ξανά, αυτή τη φορά online. 
 
Η ομάδα Skype έγινε ένας νέος χώρος όπου οι ηλικιωμένοι βρήκαν ξανά επαφή 
με τον κόσμο και μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας το δωμάτιο συνομιλίας, 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους και συνδέθηκαν ακόμα περισσότερο. Το αίσθημα 
της μοναξιάς και της απομόνωσης σιγά-σιγά εξαφανίστηκε. 
 
Οι συναντήσεις skype συνεχίστηκαν με την ίδια συχνότητα όπως πριν από την 
πανδημία, δύο φορές την εβδομάδα. Τα πρώτα 15 λεπτά αφιερώθηκαν στη 
συνομιλία, την ανταλλαγή τοπικών πληροφοριών, συμβουλές πρόληψης κ.λπ., 
ακολουθούμενο από 1,5 ώρες ενός τακτικού προγράμματος καθοδηγούμενης 
πρακτικής με στοιχεία προσοχής. Οι δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν περαιτέρω 
με ασκήσεις κατά του στρες και τεχνικές για τη βελτίωση της γενικής ευεξίας 
(διαφορετικές ασκήσεις αναπνοής, ασκήσεις συγκέντρωσης, σωματικές 
ασκήσεις για τους ηλικιωμένους για την αύξηση της κινητικότητας και τη 
βελτίωση της ισορροπίας, ασκήσεις για τη διαχείριση συναισθημάτων, ασκήσεις 
ηρεμίας κ.λπ.) Η κατάρτιση περιελάμβανε επίσης στοιχεία προσοχής, τα οποία 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και έχουν προληπτικές επιπτώσεις 
στην υγεία και την ευημερία. Ο θεραπευτής ακολούθησε μια ολιστική 
προσέγγιση που περιελάμβανε μια συνέργεια μεταξύ κίνησης και αναπνοής που 
έχει θετική επίδραση στο σώμα, το μυαλό και τις διαδικασίες σκέψης. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης διάφορα εργαστήρια και διαλέξεις σχετικά με την 
ευημερία. 
 
Λόγω του υψηλού επιπέδου ικανοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων και της 
σημαντικής συμβολής στη βελτίωση της ψυχοφυσικής ευημερίας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, το ενδιαφέρον του γηραιότερου πληθυσμού να 
ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό αυξήθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια 
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αυτής της περιόδου. Για παράδειγμα, ο γηραιότερος συμμετέχων στο 
πρόγραμμα ήταν τότε 93 ετών και εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά. Ο 
ανδρικός πληθυσμός έχει επίσης αρχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα. 
 
Οι συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 
10.30 μέσω Skype, έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Επιτρέπει σε ανθρώπους 
ακόμα και από τα πιο απομακρυσμένα χωριά να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 
καθώς το μόνο που χρειάζονται είναι σύνδεση στο διαδίκτυο και υπολογιστή, 
τηλέφωνο ή tablet. 
 
Αν και η κατάσταση covid-19 βελτιώνεται αργά, το πρόγραμμα εξακολουθεί να 
εκτελείται μέσω Skype, καθώς η εφαρμογή έχει γίνει πολύ δημοφιλής. Ένα άλλο 
αναγνωρισμένο πλεονέκτημα αυτού του είδους εκπαίδευσης και κατάρτισης 
είναι ότι τα διαδικτυακά προγράμματα επιτρέπουν στους ανθρώπους να 
εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, καθώς μπορούν να συμμετέχουν από την άνεση 
του σπιτιού τους. 
 
Το πρώτο lockdown στη Σλοβενία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2020. Η 
πρώτη τακτική συνάντηση μέσω Skype για το διαδικτυακό πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2020. 

Πλαίσιο της 
Έρευνας 
Υπόθεσης  

Το κέντρο Posoški razvojni (Κέντρο Ανάπτυξης κοιλάδας Soča) ιδρύθηκε το 1999 
από τρεις δήμους της περιοχής (Bovec, Tolmin και Kobarid). Το 2000, το Κέντρο 
Ανάπτυξης της Κοιλάδας Soča, μαζί με τρεις άλλους αναπτυξιακούς 
οργανισμούς, ίδρυσε τον Οργανισμό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βόρειας 
Πριμόρσκα, ο οποίος καλύπτει έκταση 13 δήμων εντός της Βόρειας Πριμόρσκα 

(στατιστική περιοχή Goriška).   
Το κύριο καθήκον του Κέντρου είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη στην περιοχή 
της άνω Posočje, ιδίως στους τομείς των επιχειρήσεων, των ανθρώπινων πόρων, 
του περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της αγροτικής 
ανάπτυξης. Το Κέντρο Ανάπτυξης της κοιλάδας Soča υλοποιεί έργα τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης στη Βόρεια Πριμόρσκα και συμμετέχει σε εθνικά και 
διεθνή αναπτυξιακά έργα (ως εταίρος του έργου ή ως κύριος εταίρος). 
  
Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, ένα από τα οποία είναι

 
  
ORGANIZEACIJSKA ENOTA LJUDSKA UNIVERZA, το οποίο είναι τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης ενηλίκων.  Το Organizeacijska enota 
ljudska univerza καλύπτει κυρίως τομείς, που σχετίζονται με την ανάπτυξη της 
ατομικής προσωπικής και επιχειρηματικής ζωής: 

https://www.prc.si/
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• Γραμματισμός στις ΤΠΕ, 
• Δεξιότητες ξένων γλωσσών, 
• Γενικές γνώσεις, 
• Προσωπική ανάπτυξη, 
• Ποιοτική γήρανση, 
• Κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων. 

 
Με τον τρόπο αυτό, συνεργαζόμαστε με το σχετικό κοινό (κέντρα κοινωνικής 
εργασίας, δημόσια βιβλιοθήκη, τοπικά και περιφερειακά δημοτικά και 
γυμνάσια, Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας κ.λπ.), ενδιαφερόμενους 
φορείς και κυβερνητικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
(Δήμοι, Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού και Υπουργείο 
Εργασίας, Οικογένεια, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες). 
  
Έχουμε συμμετάσχει σε διεθνή προγράμματα όπως το Erasmus + K1 
(κινητικότητα προσωπικού) και πολλά άλλα διεθνή προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESS) και διασυνοριακά 

έργα. 
  
Προσφέρουμε διάφορα είδη  μαθημάτων, εργαστηρίων στον τομέα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων: 
• Διαφορετικά μαθήματα για ενήλικες άνω των 45 ετών χωρίς καμία ή 

χαμηλή εκπαίδευση, απασχολούμενους ή ανέργους. 
• Μαθήματα ξένων γλωσσών: Μαθήματα αγγλικών, ιταλικών, γερμανικών 

και ρωσικών διαφόρων επιπέδων. 
• Coffee Chats – ένας ανεπίσημος τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. 
• Μαθήματα ΤΠΕ. 
• Κέντρο πολλαπλών γενεών: προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα 

και δραστηριότητες για ευάλωτες ομάδες όλων των ηλικιών για την 
υποστήριξη και την προώθηση της κατανόησης, του σεβασμού και της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των γενεών. 

• Κύκλοι σπουδών: ένας ανεπίσημος τρόπος μάθησης. 
• Παροχή συμβουλών και παροχή συμβουλών σχετικά με τη 

σταδιοδρομία, την εκπαίδευση κ.λπ.  

Περισσότεροι 
Σύνδεσμοι για 
Πληροφορίες 

https://www.prc-lu.si/english/ 
https://www.prc.si/en 
https://www.facebook.com/LUTolmin/ 

 

Τσεχία 

Ερευνητικός 

Συνεργάτης 

Euroface Consulting  

https://www.prc-lu.si/english/
https://www.prc.si/en
https://www.facebook.com/LUTolmin/
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Χώρα Διεξαγωγής 

Έρευνας 

Τσεχική Δημοκρατία 

Όνομα Έρευνα 

Υπόθεσης 

 

Σε τι ευθύνεται ο Covid -γνωστό και ως η εφαρμογή της πρακτικής 

στο Δευτεροβάθμιο Παιδαγωγικό Σχολείο στο Kroměříž  
 

Περιεχόμενο Έρευνας 

Υπόθεσης 

Σε τι ευθύνεται ο Covid -γνωστό και ως η εφαρμογή της πρακτικής 

στο Δευτεροβάθμιο Παιδαγωγικό Σχολείο στο Kroměříž  
 
Η Εφαρμογή της πρακτικής διδασκαλίας στα δευτεροβάθμια παιδαγωγικά 

σχολεία , εντελώς διαφορετικά γνωστή ως  Πόσο εφικτή είναι η 

παιδαγωγική πρακτική, όταν τα νηπιαγωγεία εκπαιδεύουν επίσης τα 

παιδιά εξ αποστάσεως. 
 
Τα σχολεία προσπάθησαν να βρουν διάφορους τρόπους για να 

μεταφέρουν τις επαγγελματικές εμπειρίες των μαθητών σε 

απομακρυσμένη επαφή μέσω οθονών υπολογιστών. 
 
Ας μοιραστούμε την εμπειρία μας στην εφαρμογή της πρακτικής 

διδασκαλίας των μαθητών στον τομέα της Προσχολικής και Εξωσχολικής 

Παιδαγωγικής στο Γυμνάσιο Παιδαγωγικής Στο Kroměříž. " Οι 

ιδιαιτερότητες της παιδαγωγικής πρακτικής των μαθητών μας που 

προετοιμάζονται για το επάγγελμα του νηπιαγωγού, του εκπαιδευτικού, 

του παιδαγωγού αναψυχής ή του βοηθού διδασκαλίας είναι στην 

προσωπική αλληλεπίδραση, την άμεση εργασία με παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και προσχολικής ηλικίας. Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό 

και πυρετωδώς πώς να διασφαλίσουμε μεθοδικά καθοδηγούμενη, 

αντανακλώμενη πρακτική σε έναν τομέα που απαιτεί άμεση επαφή με ένα 

άλλο άτομο - ένα παιδί.», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου Jana 

Vítková. 
 
Το σχολείο δοκίμασε πολλές μεθόδους κατά τη διάρκεια του έτους της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης: από την ανάλυση βιντεοσκοπήσεων 

καταστάσεων από το νηπιαγωγείο ή μετά τη σχολική λέσχη στο δημοτικό 

σχολείο, μέσω της εργασίας με παιδαγωγική τεκμηρίωση, της εκπόνησης 

θεματικών έργων, της προετοιμασίας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

και των επακόλουθων διαδικτυακών παιδαγωγικών αποτελεσμάτων στα 

οποία οι μαθητές προσομοιώνουν την πραγματική διδασκαλία μετά τη 

δημιουργία ενός μεθοδολογικού χαρτοφυλακίου ή διαλέξεων από 

ειδικούς από την πρακτική. 
 
"Η κατάσταση ήταν ακόμα αβέβαιη: θα το αφήσει η κυβέρνηση - δεν θα 

αφήσουν τους μαθητές μας να εξασκηθούν καθόλου αυτή τη σχολική 

χρονιά; Να περιμένουμε; Στο τέλος, ο ίδιος ο Covid το αποφάσισε: όταν 

τα δημοτικά σχολεία, ακόμη και τα νηπιαγωγεία, μεταπήδησαν στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, ήταν ένα σαφές μήνυμα. Ήταν ακριβώς αυτή η 

κατάσταση που αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση», λέει ο σκηνοθέτης. 
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Όλα έχουν να κάνει με τους ανθρώπους, νέα και απροσδόκητα πράγματα 

που έχουν μια ευέλικτη προσέγγιση. Για το σχολείο η κατάσταση ήταν 

μια πρόκληση και μέσα σε λίγες μέρες είχαν ένα σχέδιο για σχεδόν τρεις 

εβδομάδες εργασίας διδάσκοντας "Εργαλεία Διδασκαλίας για την Εξ 

Αποστάσεως Διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο" - να παρουσιάσουν τρόπους 

για να οδηγήσουν αποτελεσματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο 

νηπιαγωγείο, πώς να το βελτιώσουν τεχνικά, προσαρμόζοντας το έτσι για 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, πώς να το αρπάξουν για να βγάλουν 

νόημα και να διασκεδάσουν και τα δύο μέρη. 
 
Όταν συζήτησαν στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ομάδας το τελικό 

αποτέλεσμα, το οποίο θα αντιπροσώπευε την προσέγγιση των 

μεμονωμένων μαθητών και τις αποκτηθείσες δεξιότητές τους από την εξ 

αποστάσεως πρακτική, έγινε μια καινοτόμος πρόταση: αφήστε κάθε 

συμμετέχοντα μαθητή να δημιουργήσει μία καταγραφή με τη μορφή ενός 

ιστότοπου. Δηλαδή, δύο σε ένα... Η μορφή των ιστότοπων που 

δημιουργούνται από συγγραφείς, είναι προσαρμοσμένοι ως προς το  

περιεχόμενο για τα παιδιά, και ο δάσκαλος μέσω αυτών παρουσιάζει 

βίντεο, συνδέσμους, προσφέρει στους γονείς να κατεβάσουν φύλλα 

εργασίας και ειδικά σε μια οπτικά ενδιαφέρουσα μορφή προσελκύει τα 

παιδιά σε θέματα που ο μαθητής θέλει να μοιραστεί μαζί τους. 
 
Οι μαθητές εργάστηκαν στο περιβάλλον των Ιστότοπων Google και τους 

δόθηκε ένας σύνδεσμος προς τις επιλογές διαδικτυακών προτύπων - όπως 

το webnode. Εξοικειώθηκαν με το γραφικό πρόγραμμα canva.com, με τα 

εργαλεία liveworksheets.com, flippity.net, learningapps.org, kahoot.com 

ή εφαρμογές google (παρουσιάσεις, φόρμες, jamboard), τα οποία 

χρησιμοποιούσαν για τη δημιουργία φύλλων εργασίας, παιχνιδιών, 

γρίφων, κουίζ σε ένα επιλεγμένο θέμα από το ετήσιο ημερολόγιο του 

νηπιαγωγείου. Ήταν ενάντια στο καθορισμένο θέμα ότι οι μαθητές 

συντόνισαν την οπτική πλευρά των ιστοσελίδων τους, ετοίμασαν βίντεο 

κινήτρων, δημιούργησαν παραμύθια με σκηνικά, σωματικές 

δραστηριότητες που υποκινήθηκαν από ένα παραμύθι ή παιχνίδια 

διαφυγής δράσης. Προσπάθησαν να ενσωματώσουν το θέμα στον τομέα 

του μαθηματικού προ-αλφαβητισμού, του EVVO, των μαθημάτων 

αγγλικών ή να το κατανοήσουν χρησιμοποιώντας ένα δημιουργικό 

εργαλείο ΤΠΕ - κινούμενα σχέδια. 
 
Το σχολείο αποφάσισε να συμπληρώσει το συνολικό πλαίσιο του έργου 

με άμεση ματιά στην πράξη μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων με τον 

διευθυντή του νηπιαγωγείου και από ειδικό στο εκπαιδευτικό λογισμικό 

για διαδραστικούς πίνακες. 
 
Από την άποψη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, το έργο ήταν πιο 

επιτυχημένο από το αναμενόμενο. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, 

όλοι οι μαθητές ήταν σε θέση να παρουσιάσουν την ιστοσελίδα του 

συγγραφέα, η οποία ήταν γεμάτη με εργασίες, πληροφορίες και διάφορες 

αντανακλάσεις από ατομικά μπλοκ. Επειδή οι μαθητές έχουν εργαστεί σε 

διαφορετικά θέματα και μοιράζονται τα ψηφιακά χαρτοφυλάκιά τους 

μεταξύ τους, οι ιστότοποι ωφελούνται επίσης ο ένας από τον άλλο - είναι 

ένα είδος εμπνευσμένου παραδείγματος για το τι μπορεί να γίνει σε ένα 
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συγκεκριμένο θέμα, όπως οι υπηρεσίες διάσωσης, τι συμβαίνει στην 

αυλή, τα επαγγέλματα κ.λπ. 
 
Το σχολείο, φυσικά, ήθελε να μάθει τη γνώμη των μαθητών για την 

έμπειρη εξ αποστάσεως μορφή πρακτικής άσκησης. Έτσι, η σύντομη 

αξιολόγηση παραδόθηκε σε κάθε μαθητή. Σε αυτό, παραδέχθηκαν ότι 

αντιμετώπισαν τα περισσότερα εργαλεία και εφαρμογές σε ενεργή μορφή 

για πρώτη φορά, τα γνωρίζουν μόνο από την άποψη του μαθητή, όχι από 

τη θέση του δασκάλου - δημιουργού διαδραστικού υλικού. 

Παραπονέθηκαν για τη χρονοβόρα πρακτική αυτής της συνθήκης, η οποία 

τους πήρε πολύ περισσότερο από 6 διδακτικές ώρες την ημέρα, από την 

εκπαίδευση, μέσω της δημιουργικής επεξεργασίας του θέματος, της 

προετοιμασίας των στηρίγματα και των βοηθημάτων στις τεχνικές 

προσαρμογές, την επεξεργασία βίντεο και τη δημιουργία ιστότοπων. Από 

την άλλη, εκτίμησαν την σημασία της πρακτικής που σχεδιάστηκε με 

αυτόν τον τρόπο και την τεράστια χρήση δεξιοτήτων για το μέλλον στο 

επάγγελμα του δασκάλου, μερικοί ανέφεραν επίσης τη δυνατότητα 

παρουσίασης του ψηφιακού χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εργασίας. 
 
 
 

 

Πλαίσιο μελέτης 

υπόθεσης 

 

 

Τα σχολεία στην Τσεχική Δημοκρατία έκλεισαν λόγω των περιορισμών 

της πανδημίας Covid μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2020 και στη συνέχεια 

ξανά μεταξύ των μέσα Οκτωβρίου 2020 έως τα μέσα Μαΐου 2021. 

Υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις όταν ορισμένοι από τους μαθητές 

επέστρεψαν στο σχολείο νωρίτερα (έτος 1 και 2 του δημοτικού σχολείου, 

μαθητές με ειδικές ανάγκες, απόφοιτοι λυκείου κ.λπ.).  Αλλά κυρίως όλοι 

οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους μεταφέρθηκαν στην εξ αποστάσεως 

(online) μάθηση.  
 
Για την περιπτωσιολογική μας μελέτη επιλέξαμε την Ανώτερη 

Επαγγελματική Σχολή Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και το Δευτεροβάθμιο Παιδαγωγικό Σχολείο του Kroměříž. 
 
Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Παιδαγωγικών και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και το Δευτεροβάθμιο Παιδαγωγικό Σχολείο του Kroměříž 

αποτελούνται από το Γυμνάσιο (δύο κλάδους σπουδών: Προσχολική και 

εξωκοινωνική παιδαγωγική και Κοινωνική Παιδαγωγική) και το 

νηπιαγωγείο (Προσχολική και εξωκοινωνική παιδαγωγική).  
 

Φωτογραφία, βίντεο, 

σύνδεσμος ιστότοπου 

https://www.ped-km.cz/ 
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