
DiLitE IO1 
 

 

Αριθμός Έργου: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 

1

 

 

Ψηφιακός Γραμματισμός 
στην Ευρώπη (DiLitE) 

Digital Literacy in Europe (DiLitE) 

 

Πλαίσιο Μεθοδολογίας IO1 
 

 



DiLitE IO1 
 

 

Αριθμός Έργου: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 

2

 

Ψηφιακός Γραμματισμός στην Ευρώπη (DiLitE)                           
Πλαίσιο Μεθοδολογίας IO1 

Περιεχόμενα 

 

Ενότητα 

 

Τίτλος Σελίδα 

1 Εισαγωγή 1.1  Επισκόπηση έργου  3 

1.2  Ερμηνεία «ψηφιακού 
γραμματισμού/ψηφιακών γραμματισμών» 

4 

1.3 Σχετικά θέματα: Covid-19 7 

2 Έρευνα 2.1 Εισαγωγή 9 

2.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 10 

2.3 Έρευνα σε εκπαιδευόμενους 18 

2.4 Έρευνα σε επαγγελματίες 24 

3 Κοινά σημεία: συνδυασμός 
όλων των στοιχείων 

3.1 Συγκυριακοί παράγοντες και θέματα 28 

3.2 Νεοεμφανιζόμενες ορθές πρακτικές; 29 

4 Προτάσεις: εκπαίδευση 
και επιμόρφωση ψηφιακού 
γραμματισμού - επιπτώσεις 
σε IO2 και IO3 

4.1 Βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες 33 

4.2 Επιπτώσεις σε IO2 34 

4.3 Επιπτώσεις σε IO3 36 

5 Συνοπτική παρουσίαση   Βασικά μηνύματα 39 

Παράρτημα 1  Ερευνητική ομάδα  

Παράρτημα 2  Αναφορές για μεμονωμένες χώρες  

 



DiLitE IO1 
 

 

Αριθμός Έργου: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 

3

Ψηφιακός Γραμματισμός στην Ευρώπη (DiLitE) 

Πλαίσιο Μεθοδολογίας IO1  

 

Ενότητα 1. Εισαγωγή 

1.1 Επισκόπηση έργου 

Παρά το γεγονός ότι για πολλά χρόνια συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνθηκαν σε 
διαφορετικά υποσύνολα ομάδας-στόχου ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σχεδόν 70 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη που διαθέτουν τίτλους μόνο 
χαμηλότερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχεδόν 20 εκατομμύρια από αυτούς τους 
ενήλικες δεν έχουν ολοκληρώσει ούτε αυτήν τη βαθμίδα. Η διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων 
γραμματισμού σε ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες αποτελεί πιθανότατα έναν από τους 
δυσκολότερους εκπαιδευτικούς στόχους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η κάλυψη 
των αναγκών μακροχρόνια ανέργων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και 
γηγενών εθνικών μειονοτήτων, όπως οι Ρομά, απαιτεί σημαντικές δεξιότητες και αφοσίωση. 
Πολύ συχνά, οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων που εργάζονται με αυτές τις πλέον 
περιθωριοποιημένες ομάδες τείνουν να έχουν ανεπαρκή κατάρτιση και ανεπαρκείς πόρους.  

Στο παρελθόν, ο βασικός γραμματισμός αναφερόταν στην ικανότητα ανάγνωσης και γραφής 
απλών, έντυπων κειμένων. Ωστόσο, στην ολοένα αυξανόμενα οπτική κουλτούρα και τον 
ψηφιοποιημένο κόσμο, πολλές σημαντικές καθημερινές πρακτικές γραμματισμού σε σχέση 
με τις κοινωνικές δραστηριότητες, την υγεία, την απασχόληση και την οικονομία, έχουν 
ψηφιοποιηθεί. Επομένως, ο ψηφιοποιημένος και πολυ-εγγράμματος κόσμος μας απαιτεί 
πολυδιάστατες δεξιότητες γραμματισμού σε smartphone και κινητές συσκευές. Ο 
γραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες και ο ψηφιακός γραμματισμός αποκτούν ολοένα 
μεγαλύτερη σημασία, ειδικά για τα πλέον περιθωριοποιημένα, δυσπρόσιτα μέλη της 
κοινωνίας με χαμηλά προσόντα και χαμηλές δεξιότητες σε όλη την ΕΕ. Αυτές οι ομάδες-
στόχου εντοπίζονται σε αίθουσες εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη και 
περιλαμβάνουν συνήθως πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα που δεν ολοκλήρωσαν το σχολείο, 
άτομα που δεν παρακολούθησαν επίσημη εκπαίδευση ή τη διέκοψαν (συχνά γυναίκες) και 
μακροχρόνια ανέργους. Ο βαθμός «ψηφιακού κεφαλαίου» που διαθέτει ένας ενήλικος 
καθορίζει συχνά το πόσο αποτελεσματικά ενσωματώνεται και συμμετέχει στην κοινωνική 
και πολιτική ζωή και την ευρύτερη κοινωνία, εξασφαλίζει απασχόληση και επιτυγχάνει 
προσωπικούς στόχους προς όφελος του ιδίου, της οικογένειάς του, της τοπικής κοινότητάς 
του και της κοινωνίας γενικά. Οι πολίτες στον εναλλασσόμενο κόσμο μας χρειάζεται να 
διαθέτουν υψηλές δεξιότητες στις ψηφιακές πρακτικές, προκειμένου να συμμετάσχουν και 
να αποκτούν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καθώς και να ευημερούν.  
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Οι στόχοι του έργου DiLitE είναι να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων των επαγγελματιών σε κάθε επίπεδο (εθελοντές, μέντορες, βοηθοί αίθουσας, 
δάσκαλοι/καθηγητές) μέσω έρευνας και σύγκρισης της διδασκαλίας πρακτικών 
γραμματισμού βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο του ευρωπαϊκού (ΕΕ) 
περιβάλλοντος, ως απαραίτητο μέρος των πρακτικών βασικού γραμματισμού που 
απευθύνεται σε ομιλητές μητρικής και μη μητρικής γλώσσας(/-ών) καθώς και σε 
πληθυσμούς μεταναστών, οι οποίοι αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες 
γραμματισμού στη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας. Η έρευνα και η σύγκριση θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη και την εξασφάλιση τόσο βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων (δηλαδή έως την 
ολοκλήρωση του έργου) όσο και μακροπρόθεσμων και βιώσιμων (δηλαδή μετά την 
ολοκλήρωση του έργου) για τις εμπλεκόμενες χώρες αλλά και για τους επαγγελματίες στον 
βασικό γραμματισμό σε όλη την ΕΕ. 

Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελεί το πρώτο Πνευματικό Αποτέλεσμα του έργου και 
αναφέρει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το έργο του Erasmus+ Ψηφιακό 
γραμματισμό στην Ευρώπη (DiLitE), ενώ αναπτύσσει και ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για δύο 
βασικά αποτελέσματα του έργου: 

1) IO2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα DiLitE 
2) IO3: Εργαλειοθήκη εφαρμογής DiLitE 

Περιλαμβάνεται επίσης επισκόπηση βιβλιογραφίας, ανάλυση και αξιολόγηση των 
υφιστάμενων μαθησιακών περιβάλλοντων που προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και 
δημιουργία προφίλ των μαθησιακών και εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων-στόχων, 
καθώς και ένα πλαίσιο για τη δομή, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις προτάσεις αξίας 
των IO2 και IO3. 

1.2 Ερμηνεία «ψηφιακού γραμματισμού/ψηφιακών γραμματισμών» 

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αποκλίνουσες και μερικές φορές ανταγωνιστικές ερμηνείες του 
«ψηφιακού γραμματισμού» και των «ψηφιακών γραμματισμών» σε όλο το πεδίο. Τρεις 
κοινές ερμηνείες του «ψηφιακού γραμματισμού» είναι οι εξής: 

1) Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων 
γραμματισμού (αριθμητική, γλώσσα, ICT κ.λπ.) 

2) Δευτερεύουσες δεξιότητες που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο, π.χ. χρήση 
ποντικιού ή πληκτρολογίου 

3) Χρήση δημοφιλών ψηφιακών προγραμμάτων που σχετίζονται συχνά με τον κόσμο 
της εργασίας, π.χ. Microsoft Word, PowerPoint κ.λπ. 

Ωστόσο, μια τέταρτη πτυχή - που συμπυκνώνει και περιλαμβάνει στοιχεία των πρώτων τριών 
- αφορά μια αντίληψη των «ψηφιακών γραμματισμών» που έχει τις ρίζες της στην τρέχουσα 
θεωρία του γραμματισμού, αντιμετωπίζοντάς τον όχι ως ένα αντικείμενο, αλλά ως μια σειρά 
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μεμονωμένων «γραμματισμών» που σχετίζονται έντονα με την κοινωνία και το ευρύτερο 
πλαίσιο. Ορισμένοι εθνικοί φορείς έχουν ξεκινήσει να κινούνται προς μια αντίστοιχη, 
περισσότερο βασισμένη στην κοινωνία αντίληψη του γραμματισμού: για παράδειγμα, ο 
Εθνικός Οργανισμός Γραμματισμού Ενηλίκων της Ιρλανδίας ορίζει τον γραμματισμό ως εξής: 
«Ο γραμματισμός περιλαμβάνει την ακρόαση και την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, την 
αριθμητική και τη χρήση της καθημερινής τεχνολογίας για την επικοινωνία και τον χειρισμό 
πληροφοριών. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει απλώς τις τεχνικές δεξιότητες των επικοινωνιών: 
περικλείει επίσης προσωπικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές.» Αυτές οι προσωπικές, 
κοινωνικές και οικονομικές πτυχές είναι πολύ σημαντικέ για την κατανόηση της έννοιας που 
αναφέρεται συνήθως ως η προσέγγιση κοινωνικών πρακτικών στον γραμματισμό. 

 Έτσι, η αποστολή ενός γραπτού μηνύματος σε έναν φίλο είναι μια πολύ διαφορετική 
δραστηριότητα από τη σύνταξη ενός διπλωματικού επαγγελματικού email, όχι μόνο σε 
σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται αλλά και με τις κοινωνικέ συμβάσεις που τα 
περιβάλλον και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επίτευξή τους, όπως και τις 
συνθήκες, τις τοποθεσίες και τα πλαίσια στα οποία συντάσσονται.  Αυτές οι συμβάσεις 
μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών (και πρακτικών 
γραμματισμού).  Οι ψηφιακοί γραμματισμοί αποτελούν επομένως χρήσεις της ανάγνωσης 
και της γραφής στον πραγματικό κόσμο, οι οποίες έχουν ως μεσολάβηση, κατά κάποιον 
τρόπο, την ψηφιακή τεχνολογία αντί του μολυβιού και του χαρτιού (ή παράλληλα). 
Μπορούμε επίσης να αναφερθούμε στις «πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού) - τις 
κοινωνικές συμβάσεις, τις συνήθειες και τους τρόπους συμπεριφοράς που εμφανίζονται 
παράλληλα με συγκεκριμένους ψηφιακούς γραμματισμούς. Αυτή η τέταρτη αντίληψη του 
ψηφιακού γραμματισμού/γραμματισμών και των πρακτικών γραμματισμού 
χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το παρόν έργο, εκτός των περιπτώσεων όπου ορίζεται 
εναλλακτική ερμηνεία 

Παράδειγμα πρακτικής γραμματισμού: ανάγνωση παραμυθιών 

Σε όλο τον κόσμο, γονείς και κηδεμόνες διαθέτουν συγκεκριμένες ρουτίνες την ώρα του 
ύπνου, που εφαρμόζουν με τα παιδιά που φροντίζουν. Αυτές διαφέρουν σημαντικά από 
κουλτούρα σε κουλτούρα, αλλά περιλαμβάνουν συχνά αφηγηματικές αλληλεπιδράσεις: την 
αφήγηση ιστοριών ή την εκ νέου περιγραφή όσων συνέβησαν εντός της ημέρας, με τη χρήση 
ή μη γραπτού υλικού. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μια πολύ «κυρίαρχη» εκδοχή της 
ρουτίνας της ώρας του ύπνου περιλαμβάνει την ανάγνωση μιας οικείας ιστορίας από τον 
γονέα ή τον κηδεμόνα στο νεαρό παιδί, από ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί ειδικά για αυτόν 
τον σκοπό. Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα αυτής της πρακτικής 
γραμματισμού προσδιορίζονται ως εξής: 

 Ένα «ζεστό» περιβάλλον - συνήθως κρεβατοκάμαρα ή ένας άνετος καναπές 

 Η παρουσία ενός αγαπημένου αντικειμένου (του παιδιού) (π.χ. αρκουδάκι/μαλακό 

παιχνίδι/αγαπημένη κουβέρτα) 
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 Η παρουσία ροφημάτων για την ώρα του ύπνου, όπως γάλα, νερό κ.λπ. 

 Ένα βιβλίο με εικονογράφηση και κείμενο μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Καθώς 

το παιδί μεγαλώνει, οι εικόνες μικραίνουν, όπως και το κείμενο, και η ποσότητα του 

κειμένου αυξάνεται. 

 Συγκεκριμένες σωματικές στάσεις (ο τρόπος που οι συμμετέχοντες κάθονται ή 

ξαπλώνουν σε σχέση ο ένας με τον άλλο, ποιος και πώς κρατάει το βιβλίο). 

 Μια ιστορία που είναι κατά κάποιον τρόπο καθησυχαστική, παρότι ενδέχεται να 

περιέχει τη συγκίνηση ενός μυστηρίου, έντονα συναισθήματα ή και φόβο. 

 «Αναπαράσταση» της αφήγησης από τον αναγνώστη, ειδικά όσον αφορά τους 

υπερβολικούς φωνητικούς τονισμούς. 

 Συμμετοχή του ακροατή (παιδιού) και του αναγνώστη (ενήλικα), ειδικά μέσω 

υποβολής ερωτήσεων, π.χ. Πόσες πεταλούδες βλέπεις; Τι θα συμβεί στη συνέχει; 

 Σταδιακή «παράδοση» της ανάγνωσης από τον ενήλικο στο παιδί. 

Φυσικό, το παραπάνω αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα παραμυθιού που διαφέρει ιδιαίτερα 
ανά κουλτούρα και οι παραπάνω συμβάσεις δεν χρειάζεται να είναι όλες παρούσες. Ωστόσο, 
προκειμένου να αποτελεί αναγνωρίσιμη περίσταση παραμυθιού σε ένα συγκεκριμένο 
πολιτισμικό πλαίσιο, απαιτείται η παρουσία των περισσότερων. Επομένως, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η «μάθηση» αυτής της δραστηριότητας, απαιτούνται πολλά πέρα από την 
απλή «δεξιότητα» επιτυχούς αποκωδικοποίησης του κειμένου - η οποία από μόνη της δεν 
επαρκεί χωρίς σημαντική πολιτισμική γνώση.  

Εάν το «βιβλίο» που χρησιμοποιείται δεν είναι κανονικό βιβλίο αλλά, για παράδειγμα, 
ψηφιακή συσκευή όπως το Kindle, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως 
πρακτική ψηφιακού γραμματισμού. Ορισμένα στοιχεία της πρακτικής θα διέφεραν, όπως ο 
τρόπος που κρατιέται η συσκευή (ή από ποιον) ή ο τρόπος που εμφανίζονται/μοιράζονται οι 
εικόνες, ενώ θα υπήρχε διαφοροποίηση και στην εμπλεκόμενη δευτερεύουσα δεξιότητα: ο 
τρόπος που γυρίζουν οι «σελίδες», ο τρόπος ελέγχου της φωτεινότητας της σελίδας κ.λπ. 
Φυσικά, άλλες πτυχές της τεχνολογίας ενδέχεται να έπαιζαν και αυτές τον ρόλο τους: η 
δυνατότητα της ίδιας της συσκευής να διαβάσει μέρος ή το σύνολο του κειμένου, ένας ρόλος 
που πλέον μπορούν να αναλάβουν εφαρμογές όπως η Alexa.  

Παρότι δεν είναι πιθανό οι επαγγελματίες που διδάσκουν ενήλικους εκπαιδευόμενους 
χαμηλού επιπέδου μόρφωσης να χρειαστεί να διδάξουν την ανάγνωση παραμυθιών, μια 
οπτική των κοινωνικών πρακτικών στον (ψηφιακό) γραμματισμό θα πρότεινε οπωσδήποτε 
την ανάγκη διδασκαλίας όλων των πρακτικών γραμματισμού εντός πλαισίου. Αυτό 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την αναγνώριση και την ενίσχυση της ενημέρωσης για τις 
συμβάσεις που εμπλέκονται. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση 
να περιγράφουν πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού με λεπτομερείς τρόπους που 
υπερβαίνουν την απλή αναγνώριση των μηχανικών δευτερευουσών δεξιοτήτων και 
γλωσσικών σημείων. Αυτό το έργο εστιάζει σε αυτούς τους ψηφιακούς γραμματισμούς και 
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τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού που είναι περισσότερο σχετικές και χρήσιμες για 
τους ενήλικους που ξεκινούν να μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή. Στην τελευταία ενότητα 
αναλύονται οι επιπτώσεις των παραπάνω στα IO2 και IO3 και παρέχονται παραδείγματα 
πρακτικής εφαρμογής τους. 

1.31 Σχετικά θέματα: Covid-19 

Η τρέχουσα πανδημία του Covid-19 είχε σημαντικές επιπτώσεις σε αυτό το έργο. Εκτός από 
τις τεράστιες παγκόσμιες αλλαγές που βιώνουμε όλοι σε κάθε πτυχή της ζωής, του 
ελεύθερου χρόνου και της απασχόλησης, η πανδημία έχει σημαντική επίπτωση και στην 
επικοινωνία γενικά, καθώς και στους ψηφιακούς γραμματισμούς συγκεκριμένα. Πολλές 
πτυχές της ζωής, οι οποίες στο παρελθόν εξελίσσονταν πρόσωπο με πρόσωπο, περιορίζονται 
πλέον σε ψηφιακές λειτουργίες επικοινωνίας και μεσολάβησης. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο 
ποσοστό της έρευνας που πραγματοποιήσαμε ενδέχεται πλέον να είναι σε μεγάλο βαθμό 
ξεπερασμένη, λόγω της ορμής με την οποία οι ψηφιακές λειτουργίες εφαρμόστηκαν στα 
περισσότερα πλαίσια της ζωής. Για όσους έχουν τα μέσα (οικονομικά ή/και κοινωνικά) 
πρόσβασης σε ή απόκτησης ψηφιακών συσκευών (και τα απαραίτητα δίκτυα για την πλήρη 
αξιοποίησή τους), οι κοινωνικές πρακτικές και πρακτικές γραμματισμού στις περισσότερες 
πτυχές τη ζωής άλλαξαν γρήγορα και δραματικά.  Προβλήματα σε σχέση με την ίση 
πρόσβαση στις ψηφιακές επικοινωνίες και την τεχνολογία καταγράφονται στην έρευνα που 
πραγματοποιήσαμε το φθινόπωρο του 2019. Ωστόσο πλέον πολλές πρακτικές ψηφιακού 
γραμματισμού που θεωρούνταν προηγούμενα ζήτημα επιλογής ή προτίμησης είναι πολύ 
περισσότερο εγκαθιδρυμένες στις ζωές πολλών ατόμων. Για πολλούς, η εργασία, η 
εκπαίδευση και η κοινωνική ζωή εξελίσσονται πλέον μέσω Skype ή Zoom. Οι αγορές, η 
ψυχαγωγία και η πολιτική ζωή πραγματοποίησαν μια περαιτέρω ηλεκτρονική μετάβαση  και 
χωρίς την ικανότητα ή τα μέσα συμμετοχής σε αυτές τις ψηφιακές πρακτικές, η κοινωνική 
απομόνωση προβάλλει ισχυρότερη από ποτέ. Στις 28 Απριλίου, η εφημερίδα Guardian στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Το ψηφιακό χάσμα «απομονώνει και 
θέτει σε κίνδυνο» εκατομμύρια των φιλανθρωπικών οργανισμών με τα χαμηλότερα έσοδα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο», προειδοποιώντας για τις συνέπειες στα άτομα που δεν έχουν τα 
μέσα πρόσβασης στις απαιτήσεις της ψηφιακής ζωής στο νέο πλαίσιο της πανδημίας και 
αναφέροντας περιστατικά ατόμων που αναγκάστηκαν να επιλέξουν μεταξύ «φαγητού ή 
δεδομένων». 

Επομένως, το συγκεκριμένο έργο πρέπει να αντιδράσει στην πανδημία με τρόπο που θα 
αναγνωρίζει και θα ενσωματώνει τις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές που έχουν επίπτωση σε 
όλες τις συνεργαζόμενες χώρες (και άλλες). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
σχετικότητά του στον πιθανότατα περισσότερο ψηφιοποιημένο κόσμο που θα αναδυθεί. 
Κατά τη σύνταξη του παρόντος, στο στενό πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι/καθηγητές 
και οι εκπαιδευόμενοι πειραματίζονται και δοκιμάζουν νέους τρόπους εκτέλεσης των 
εκπαιδευτικών ρόλων τους, μαθαίνοντας ταυτόχρονα «νέους τρόπους λειτουργίας» 

 
1 Αυτή η ενότητα προστέθηκε τον Μάιο του 2020 
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γενικότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι 
βασικοί ψηφιακοί γραμματισμοί του μέλλοντος, αλλά φαίνεται λογικό να υποτεθεί ότι όλοι 
μας, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων/καθηγητών και των εκπαιδευόμενων σε κάθε 
πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήσαμε έρευνα και συνεργασία, θα χρειαστεί να μάθουμε και 
να συμμετάσχουμε σε ένα μεγαλύτερο εύρος πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού σε σχέση 
με αυτό που προβλεπόταν μόλις τρεις μήνες πριν. 

  



DiLitE IO1 
 

 

Αριθμός Έργου: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 

9

Ενότητα 2. Έρευνα 

2.1 Εισαγωγή 

Η έρευνα του έργου διεξήχθη με κάθε οργανισμό σε καθεμία από τις έξι συνεργαζόμενες 
χώρες ως εξής: 

 Learning Unlimited (Ηνωμένο Βασίλειο)  

 Meath Partnership (Ιρλανδία) 

 Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος) 

 Κέντρο Ευρωπαϊκών Γλωσσών (Ισπανία) 

 Mindshift (Πορτογαλία) 

 Symplexis (Ελλάδα) 

Οι συνεργάτες του έργου ολοκλήρωσαν εθνικές έρευνες μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του 
Δεκεμβρίου του 2019. Η έρευνα αποτελείτο από τρεις εργασίες: 

A. Ερευνητική εργασία 1: Πραγματοποίηση επισκόπησης της διαθέσιμης 
βιβλιογραφίας σχετικά με τη μάθηση και τις βασικές πρακτικές ψηφιακού 
γραμματισμού, σε όλες τις συμμετέχουσες, συνεργαζόμενες χώρες, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση γνώσεων και οι ευρύτερες πρακτικές που 
εφαρμόζονται στο πεδίο.  

B. Ερευνητική εργασία 2: Πραγματοποίηση έρευνας με ερωτηματολόγια και 
προσωπικές συναντήσεις με τους επαγγελματίες στο πεδίο, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η τρέχουσα χρήση/διδασκαλία βασικού ψηφιακού γραμματισμού και 
τα σχετικά παραδείγματα τρεχουσών πρακτικών, εκπαιδευτικών αναγκών, απόψεων 
για ορθές πρακτικές κ.λπ. 

C. Ερευνητική εργασία 3: Χορήγηση ερωτηματολογίων και πραγματοποίηση 
προσωπικών συνεντεύξεων ή/και έρευνας με ομάδες εστίασης με τους 
εκπαιδευόμενους και άλλους χρήστες βασικών πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού 
για τον προσδιορισμό μαθησιακών προτεραιοτήτων και αναγκών, συγκυριακών 
παραδειγμάτων μαθησιακών εμπειριών, περιγραφών του τρόπου με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται οι ψηφιακοί γραμματισμοί στον πραγματικό κόσμο. 

 

Το πλήρες Σύνολο Έρευνας, με λεπτομέρειες των εργασιών και ερωτηματολόγια παρέχεται 
στο Παράρτημα 1 παρακάτω. 

Συνολικά, μιλήσαμε με:  

 140 εκπαιδευόμενοι (έντυπες έρευνες / μέσω email) 

 72 εκπαιδευόμενοι (επακόλουθες προσωπικές συνεντεύξεις) 

 57 επαγγελματίες (έντυπες έρευνες/μέσω email) 
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 34 επαγγελματίες (προσωπικές συνεντεύξεις) 

Καθώς τα ευρήματά μας στην έρευνα έργου επαγγελματιών/εκπαιδευόμενων είχαν υψηλή 
αντιστοιχία με τα ευρήματά μας στην έρευνα βιβλιογραφίας/γραφείου, θα αποφύγουμε τις 
επαναλήψεις, συνδυάζοντας τα βασικά ευρήματα στο κυρίως μέρος και αξιοποιώντας την 
επισκόπηση βιβλιογραφίας για να αναφέρουμε μόνο τα εθνικά πλαίσια. 

2.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

Ερώτημα έρευνας: Πόσο «ψηφιοποιημένη» είναι η ζωή για τα περισσότερα άτομα στη χώρα 
σας; Πόσο ψηφιοποιημένοι είναι θεσμοί όπως νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία 
κ.λπ.; 

Οι έξι συνεργαζόμενες χώρες στο έργο DiLitE εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα κατάταξης στις 
περισσότερες πανευρωπαϊκές επισκοπήσεις και αναφορές για τον ψηφιακό γραμματισμό 
και τις υποδομές του, όπως απεικονίζεται στον πλέον πρόσφατο Δείκτη Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας 2019. 

 

Ωστόσο, εξετάζοντας διαφορετικές έρευνες και αναφορές, προκύπτουν πολλές 
συγκεκριμένες λεπτομέρειες και, ορισμένες φορές, αντιφάσεις, οι οποίες απεικονίζουν τη 
μεγάλη πολυπλοκότητα των πραγματικών καταστάσεων στις συνεργαζόμενες χώρες. Έτσι, 
για παράδειγμα, παρότι η Πορτογαλία κατατάσσεται σε αρκετά χαμηλή θέση στον γενικό 
πίνακα παραπάνω και (σύμφωνα με το DESI 2016) παρότι αποδίδει κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ τόσο στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (41%) όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές 
(44%), το DESI 2016 ανέφερε ότι η συμμετοχή Πορτογάλων χρηστών του διαδικτύου σε 
διάφορες άλλες ηλεκτρονικές δραστηριότητες ήταν υψηλότερη από το γενικό ποσοστό της 



DiLitE IO1 
 

 

Αριθμός Έργου: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 

11 

ΕΕ: 78% διαβάζει ειδήσεις ηλεκτρονικά, 49% ακούει μουσική, βλέπει ταινίες και παίζει 
παιχνίδια ηλεκτρονικά, 37% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να επικοινωνήσει μέσω 
φωνητικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων και 70% χρησιμοποιεί για τον ίδιο λόγο τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ 62% των νοικοκυριών έχουν εγγραφεί σε υπηρεσίες βίντεο κατ’ 
απαίτηση. Η επακόλουθη ετήσια αναφορά τόνισε ότι το ποσοστό των χρηστών ψηφιακών 
δημόσιων υπηρεσιών παρέμενε σταθερό και ανώτερο του μέσου όρου της ΕΕ, αλλά 
προειδοποιούσε ότι η περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
παρουσίαζε συγκράτηση λόγω της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων σημαντικών τομέων του 
πληθυσμού της Πορτογαλίας (DESI - Πορτογαλία, 2017). Το 2018 και το 2019, η Πορτογαλία 
κατείχε τη 19η θέση μεταξύ των 28 Κρατών-Μελών της ΕΕ (DESI – Πορτογαλία, 2018 και 
2019). Μια ευρύτερη χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
καθώς και η γενικότερη χρήση του διαδικτύου θεωρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις. Ωστόσο, 
σχετικά μεγάλος αριθμός των πολιτών της Πορτογαλίας εξακολουθούσε να μην 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τακτικά και η χώρα παρέμενε σε χαμηλότερη θέση από τον μέσο 
όρο της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιοποίηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (23η θέση). Ενισχύοντας 
την ήδη υπάρχουσα πολυπλοκότητα, το 2019 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των 
χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση των 
δραστηριοτήτων σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικέ αγορές. Επιπλέον, 
η Πορτογαλία ήταν σε ανώτερη θέση από τον μέσο όρο της ΕΕ, όσον αφορά τη χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και διαβουλεύσεις και 
την ανάγνωση ηλεκτρονικών ειδήσεων. 

Στην Ισπανία, 78% των ατόμων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί περισσότερο ηλεκτρονικές 
εφαρμογές/πλατφόρμες απ’ ό,τι έντυπες μεθόδους στην καθημερινότητά του. Όλες οι 
επικοινωνίες με μεγάλους φορείς, νοσοκομεία και ακόμη και την κυβέρνηση, 
ολοκληρώνονται πλέον ηλεκτρονικά, τάση που προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται έως την 100% ηλεκτρονική ολοκλήρωση. Ωστόσο, κατά συνέπεια, άτομα τα 
οποία δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία (ακόμη και σε βασικά 
παραδείγματα, όπως το email) συχνά εξαιρούνται ή παραπληροφορούνται.  

Το ίδιο ζήτημα πρόσβασης προέκυψε σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο έργο. Η ομάδα 
της Κύπρου αναφέρθηκε σε μια έκθεση του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Κύπρου, η οποία 
ανέδειξε ότι τα προβλήματα πρόσβασης ICT προκύπτουν λόγω διαφόρων παραγόντων: 
ηλικία, εισόδημα, εκπαίδευση, περιφέρεια, υπηκοότητα και κατάσταση απασχόλησης, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι στην Κύπρο παρουσιάζεται κάποιο «ψηφιακό χάσμα» και 
επομένως τα κενά στην εξασφάλιση ψηφιακού γραμματισμού έχουν κοινωνικοοικονομικές 
ρίζες.  

Παρομοίως, παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες 
χώρες στον κόσμο που ενθαρρύνουν την ψηφιακή ανάπτυξη, σύμφωνα με μια νέα έρευνα 
από την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία εμπορικών πιστώσεων Euler Hermes, οι υποδομές 
του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι ισχυρές. Σχετικά με την ευρυζωνικότητα πλήρων ινών: 
«το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο – μόλις 8% 
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των νοικοκυριών θα αποκτήσουν τη σύνδεση, σε σύγκριση με 89% στην Πορτογαλία και 71% 
στην Ισπανία.» (The Guardian, 17/11/19) 

Οι συνεργαζόμενες χώρες ανέφεραν επίσης μερικά πολύ δυσοίωνα στατιστικά στοιχεία 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες: αυτήν τη στιγμή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η 
θέση από τα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 
2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περισσότερο από 50% του πληθυσμού της Ελλάδας δεν 
διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, μόλις 36% των χρηστών διαδικτύου είναι 
ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 
του 64% στην ΕΕ. Αντιθέτως, η διαθεσιμότητα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για 
επιχειρήσεις αυξήθηκε σημαντικά. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, η Ελλάδα 
κατατάσσεται χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μόλις 10% των ατόμων έχει 
χρησιμοποιήσει υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης που παρέχονται ηλεκτρονικά. 

Ωστόσο, τον προηγούμενο χρόνο, η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο σχετικά μεγαλύτερη από την 
αύξηση του μέσου όρου στην ΕΕ. Η βελτίωση της βαθμολογίας της οφείλεται σε βελτιωμένη 
απόδοση σε ορισμένες από τις πτυχές μέτρησης του DESI. Η Ελλάδα βελτίωσε οριακά την 
απόδοσή της όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, αυξάνοντας το ποσοστό ειδικών 
Τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT) στην ολική απασχόληση για τρίτο 
διαδοχικό έτος, σημειώνοντας αύξηση και στον αριθμό απόφοιτων ICT για δεύτερο 
συνεχόμενο έτος. Η χώρα βελτίωσε επίσης την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. 
Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Επομένως, όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα για παράδειγμα, η μετάβαση σε γρήγορη και εξαιρετικά γρήγορη 
ευρυζωνικότητα είναι πολύ πιο αργή από την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι το εθνικό σχέδιο 
ευρυζωνικότητας ενημερώθηκε, εξακολουθούν να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις 
στην εφαρμογή έργων και την απορρόφηση των πόρων που εκχωρούνται. Ευελπιστούμε ότι 
η επιτάχυνση της ανάπτυξης 5G θα βοηθήσει και στη βελτίωση της ψηφιακής κατάστασης 
της Ελλάδας. 

Η Ιρλανδία διαθέτει επίσης ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 
στην ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2018, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2018, 
δείχνουν ότι μόλις 48 τοις εκατό των ατόμων διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες. Ωστόσο, μια έρευνα που διεξήχθη σε περισσότερους από 1.000 Ιρλανδούς 
ενήλικες από την Ipsos το 2018, εκ μέρους της PayPal, έδειξε ότι οι Ιρλανδοί είναι ανάμεσα 
στους μεγαλύτερους χρήστες ηλεκτρονικών αγορών διεθνώς, με 84% να πραγματοποιεί 
αγορές από το εξωτερικό. Παρόμοιες συγκλίσεις παρατηρούνται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Παρότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κατατάσσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην 8η θέση 
των πλέον προετοιμασμένων χωρών στον κόσμο σε σχέση με την ψηφιακή οικονομία, 
«Περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτουν βασικές 
ψηφιακές δεξιότητες. Ένας στους 11 αποφεύγει πλήρως το διαδίκτυο.» (Ψηφιακός Δείκτης 
Καταναλωτών, Lloyds Bank UK, 2017). Μόλις 44% των ηγετών IT στο Ηνωμένο Βασίλειο 
θεωρεί ότι το Wi-Fi είναι αρκετά καλό για να υποστηρίζει τους στόχους ψηφιακής μάθησής 
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τους.  Αυτό αντικατοπτρίζεται στον εκπαιδευτικό τομέα, όπου 27% αναφέρει το ίδιο για τα 
δημοτικά, 28% για τα γυμνάσια/λύκεια και 71% για ανώτερη και περαιτέρω εκπαίδευση (η 
ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι οι δάσκαλοι/καθηγητές στο Ηνωμένο Βασίλειο στερούνται 
δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού). 

Παρατηρούνται και κάποιες δυαδικές διαφορές: για παράδειγμα, οι ανισότητες υποδομών 
μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού, όπως στην Ιρλανδία, όπου τα ευρήματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη νέα Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας το 2018 
ανέφεραν ότι «Παρατηρείται σημαντική ανισορροπία στην ισότητα των ψηφιακών 
υπηρεσιών. Τα αστικά κέντρα εξυπηρετούνται γενικά καλά, αλλά οι αγροτικές περιοχές 
διαθέτουν χαμηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και περιορισμένο ανταγωνισμό και επενδύσεις. 
Τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2016 δείχνουν ότι συνολικά 76,2 τοις εκατό των 
αστικών νοικοκυριών του κράτους είχαν ευρυζωνική σύνδεση, σε σύγκριση με 61,1 τοις 
εκατό των νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές.»  

Στην Κύπρο, η δυαδική διαφορά μεγαλύτερης/μικρότερης ηλικίας παρατηρήθηκε ότι 
επηρεάζει την ψηφιοποίηση: στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του διαδικτύου είναι 
υψηλότερη στους νέους (αγγίζοντας το 100% στις ηλικίες 16-24) σε σύγκριση με τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό (πτώση σε 44,3% 

για τις ηλικίες 65-74). Όπως ισχύει και για άλλες χώρες, η Κύπρος ανέφερε επίσης την 
αντίθεση ανάμεσα στις προσδοκίες και τα επιτεύγματα: «Παρά την προσδοκία της 
στρατηγικής του 2012 για την «ουσιαστική συνεισφορά του ICT στην οικονομική ανάπτυξη, 
την αύξηση παραγωγικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», τα αποτελέσματα δεν 
ήταν ενθαρρυντικά. Αυτή η αποτυχία προόδου σύμφωνα με τον αναμενόμενο ρυθμό 
παρατηρείται στο Φύλλο Δεδομένων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2018 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: την τελευταία δεκαετία, η Κύπρος παρουσιάζει σταθερά χαμηλότερη βαθμολογία 
από τον μέσο όρο 28 της ΕΕ στις περισσότερες κατηγορίες, σχετικά με τη χρήση και την 
απόδοση ICT.»  

Ερώτημα έρευνας: Σε ποιον βαθμό ψηφιοποιούνται οι πρακτικές βασικού γραμματισμού σε 
κάθε χώρα;  

Σκοπός ήταν να εντοπιστεί ποιες βασικές χρήσεις ανάγνωσης/εγγραφής διεξάγονται πλέον 
κυρίως μέσω ψηφιακών μέσων και πού επικρατεί ακόμη η γραφή (εάν επικρατεί). Τα 
ευρήματά μας σε αυτόν τον τομέα έδειξαν με βεβαιότητα ότι η γραφή, παρότι εξαφανίζεται 
σταδιακά από πολλές, αν όχι όλες, τις πρακτικές γραμματισμού στην κοινωνία, επικρατεί 
ακόμη σε έναν βασικό τομέα: την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μερικές 
φορές ως αποτέλεσμα πολιτικών στην αξιολόγηση και τις εξετάσεις και άλλες φορές ως 
συνέχιση «παραδοσιακών» πρακτικών διδασκαλίας. Πολλοί επαγγελματίες και 
εκπαιδευόμενοι είχαν την άποψη ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Στην έρευνα στην Ελλάδα, 
ορισμένοι επαγγελματίες ανέφεραν ότι οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν κατά περίπου 
70% στυλό και χαρτί και 30% ψηφιακά μέσα. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι 
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αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί (70% ψηφιακά μέσα, 30% στυλό και χαρτί). Είναι ενδιαφέρον 
ότι στην Ιρλανδία, παρότι αυξανόμενος αριθμός σχολείων σε όλη τη χώρα υιοθετεί πολιτική 
αποκλειστικής χρήσης iPad, οι γονείς σε ένα τοπικό σχολείο (Meath) διαμαρτυρήθηκαν 
πρόσφατα για αυτό, απαιτώντας την επιστροφή βιβλίων και γραπτών εργασιών. 

Σχετικά με την επίπτωση της παράδοσης στις πρακτικές γραμματισμού, η Ισπανία ανέφερε 
«μια πολύ ισχυρή κουλτούρα» ως έναν από τους λόγους για τη συνεχιζόμενη επικράτηση 
των ιστορικών πρακτικών γραμματισμού. Τα παραδείγματα περιλάμβαναν σχολεία που 
εξακολουθούν να διατηρούν πρακτικές όπως οι χειρόγραφες άδειες, οι χειρόγραφες 
επικοινωνίες με γονείς, σχολείο/εργασίες κ.λπ.κ, καθώς και πολλές κυβερνητικές 
διαδικασίες που εξακολουθούν να απαιτούν προσωπική παρουσία στα κυβερνητικά 
γραφεία. Για παράδειγμα, όταν τα άτομα θέλουν να αποκτήσουν για πρώτη φορά πρόσβαση 
σε επιδόματα ανεργίας, καλούνται να μεταβούν σε τρία διαφορετικά γραφεία για την 
«εγγραφή» τους. Επίσης, η γραφή εξακολουθεί να επικρατεί σε πτυχές της κοινωνικής ζωής 
στην Ισπανία, όπου οι αποδείξεις σε κάποια μπαρ είναι χειρόγραφες ή γράφονται 
σημειώσεις σε λευκά σημειωματάρια, οι οποίες παρέχονται ως αποδείξεις.  

Η επίπτωση των ισχυρών εκπαιδευτικών παραδόσεων παρατηρήθηκε επίσης τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, όπου η χειρόγραφη γραφή εξακολουθεί να αποτελεί την 
κυρίαρχη μορφή γραφής στις εργασίες του σχολείου, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα δημόσια σχολεία. Οι μαθητές καλούνται να γράψουν 
εκθέσεις ή άλλες ασκήσεις στο χαρτί, τόσο στο σχολείο όσο και στις εργασίες για το σπίτι. 
Αυτό ισχύει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο όχι με τόση επικράτηση όσο στην 
πρωτοβάθμια. Η χειρόγραφη γραφή εξακολουθεί να αποτελεί η μόνη μορφή γραφής σε 
πολλές εθνικές εξετάσεις στο σχολείο (ανεξαρτήτως του θέματος). Στην Κύπρο, παρότι 
υπάρχει διαθεσιμότητα εξοπλισμού ICT, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα ICT στα 
δημοτικά.   

Στις περισσότερες συνεργαζόμενες χώρες, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι μεγάλοι 
δημόσιοι οργανισμοί, όπως νοσοκομεία, κυβερνητικά γραφεία κ.λπ. μεταβαίνουν στη χρήση 
ψηφιακών μέσων για επικοινωνία με τους χρήστες τους. Μια συνεργαζόμενη χώρα ανέφερε 
ότι «Όλες οι επικοινωνίες με μεγάλους φορείς, νοσοκομεία και ακόμη και την κυβέρνηση, 
ολοκληρώνονται πλέον κυρίως ηλεκτρονικά, τάση που προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται έως την 100% ηλεκτρονική ολοκλήρωση».  Αυτήν τη στιγμή, περίπου 90% των 
σχολείων στην Ιρλανδία χρησιμοποιεί SMS στις επικοινωνίες με τους γονείς, με διάφορους 
ιδιώτες παρόχους. Οι οικονομικοί οργανισμοί και οι υπηρεσίες λογαριασμών νοικοκυριών 
πιέζουν για ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και ηλεκτρονικά αντίγραφα κινήσεων, ενώ πολλοί 
προσφέρουν κίνητρα για την κατάργηση της έντυπης επικοινωνίας και τα νοσοκομεία 
αποστέλλουν υπενθυμίσεις των ραντεβού μέσω SMS. 

Η Πορτογαλία ανέφερε κάποιους βασικούς τομείς ψηφιοποίησης, με τους περισσότερους 
πολίτες να συμμετάσχουν σε διάφορες ηλεκτρονικές δραστηριότητες, οι οποίες τίθενται σε 
προτεραιότητα ως εξής: i) αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες, ii) 
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επικοινωνία μέσω email, iii) ανάγνωση ηλεκτρονικών ειδήσεων, iv) συμμετοχή σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, v) παρακολούθηση βίντεο, vi) οικιακές τραπεζικέ υπηρεσίες και 
ηλεκτρονικές πληρωμές, vii) κλείσιμο ιατρικών ραντεβού ηλεκτρονικά (OBERCOM, Μάρτιος 
2018: 18-20). 

Στην Ισπανία, τα ιατρικά ραντεβού μπορούν να κλειστούν μόνο ηλεκτρονικά πλέον, ενώ τα 
αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων αποστέλλονται μέσω email. Τα ραντεβού με την 
αστυνομία σχετικά με αιτήματα υποβολής εγγράφων γίνονται πλέον όλα ηλεκτρονικά. Κατά 
την αναφορά της κατάστασης απασχόλησης στην κυβέρνηση, είναι δυνατή η ενημέρωση της 
κατάστασης ή η υποβολή αιτημάτων για παροχές ή έρευνα, καθώς ακόμη και η 
παρακολούθηση δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικά. Στην Ισπανία 
παρατηρείται σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ιδιωτικά και τα δημόσια σχολεία. Τα 
ιδιωτικά σχολεία τείνουν να εφαρμόζουν πρακτικές, όπως η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 
εξετάσεων ή η αποστολή των εργασιών ηλεκτρονικά, ενώ ακόμη και οι επικοινωνίες με τους 
γονείς είναι πλέον ηλεκτρονικές. Τα δημόσια (κρατικά) σχολεία τείνουν να υστερούν 
περισσότερο σε αυτές τις ψηφιακές πρακτικές. 

Ερώτημα έρευνας:  Διδάσκονται βασικοί ψηφιακοί γραμματισμοί και εάν ναι, με ποιον τρόπο 
και σε ποιο πλαίσιο;  

Στην Ισπανία, οι βασικοί ψηφιακοί γραμματισμοί διδάσκονται και εφαρμόζονται τακτικά. 
Ωστόσο, οι ερευνητές παρατήρησαν ένα πολύ μεγάλο κενό μεταξύ των νεότερων και 
μεγαλύτερων γενιών, καθώς και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν την 
προσβασιμότητα και την εφαρμογή ή/και χρήση αυτών των ψηφιακών εργαλείων, εκτός του 
διδακτικού πλαισίου.  

Η επικράτηση της χειρόγραφης γραφής στα περισσότερα εκπαιδευτικά πλαίσια εκτός 
πανεπιστημίου αναστέλλει επίσης σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη της παιδαγωγικής 
ψηφιακών γραμματισμών. Σε ορισμένες χώρες, το γεγονός ότι οι περισσότερες εξετάσεις 
πρέπει να πραγματοποιούνται με χρήση στυλό και χαρτιού σημαίνει ότι οι επαγγελματίες 
αισθάνονται ότι αφιερώνουν δυσανάλογο χρόνο στην υποστήριξη των εκπαιδευόμενων στη 
χειρόγραφη γραφή αντί της ψηφιακής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι εργασίες οι οποίες, στον 
εξωτερικό κόσμο, θα ολοκληρώνονταν με χρήση τηλεφώνου, tablet ή παρόμοιας συσκευής 
παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους σε έντυπη μορφή. Οι ψηφιακοί γραμματισμοί 
χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός ή για τη διδασκαλία 
ψηφιακών δευτερευουσών δεξιοτήτων εκτός πλαισίου. 

Ως γενική προσέγγιση, το ελληνικό και το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα εστιάζει ακόμη 
στις εξετάσεις υψηλού επιπέδου και την απομνημόνευση και το υλικό τηρεί ακόμη ένα 
αρκετά συμβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ESF) έχει χρηματοδοτήσει τις υποδομές πληροφορικής σε πολλά σχολεία. Ωστόσο, η 
ψηφιακή εκπαίδευση θεωρείται ακόμη ότι έχει ενσωματωθεί ανεπαρκώς στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, αναφέρεται επίσης ότι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στα 
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σχολεία της Ελλάδας αυξάνεται με γοργό ρυθμό. Η εφαρμογή ICT ενισχύει τη διδακτική 
διαδικασία και διευκολύνει τις διοικητικές συναλλαγές. Η τεχνολογία εισέρχεται 
προοδευτικά στο σχολικό περιβάλλον, με στόχο την εφαρμογή τεχνολογικών εφαρμογών όχι 
μόνο στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης ή/και την επιτήρηση της προόδου των 
μαθητών, αλλά και στη σχολική διοίκηση, στη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά στη διαχείριση 
ολόκληρου του σχολείου, ως οργανισμού. Ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον 
τομέα περιλάμβαναν τα προγράμματα γραμματισμού ενηλίκων που παρέχονται από τα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Επιμόρφωσης Ενηλίκων και το HERON – 
«Επιμόρφωση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων IT». Το HERON είναι το πρώτο 
μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πολίτες στην 
κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες Τεχνολογίες. Βασικοί στόχοι των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που προσφέρονται είναι οι εξής: η απόκτηση των απαραίτητων τεχνικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική χρήση IT, η επάρκεια στη χρήση IT για την 
επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, η κατανόηση των κοινωνικών πτυχών και των 
επιπτώσεων του IT στη σύγχρονη κοινωνία, η καλλιέργεια θετικών στάσεων σχετικά με το IT 
και η αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. 

Παρόμοια, η ανάπτυξη των Κέντρων Επιμόρφωσης Ενηλίκων από το ελληνικό κράτος έχει ως 
στόχο την παροχή βασικών δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας ενός 
δικτύου κέντρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι ενήλικες μπορούν επίσης βελτιώσουν 
τις βασικές ψηφιακές δεξιότητές τους στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Αυτά 
ιδρύονται από δήμους ή ιδιώτες παρόχους. Προσφέρουν ένα εύρος προγραμμάτων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων γενικών και επαγγελματικών ανεπίσημων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής.  

Στην Πορτογαλία, το σύστημα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων περιλαμβάνει 
διάφορες ενότητες: RVCC (Αναγνώριση, Επικύρωση και Πιστοποίηση Προσόντων), C-
VET/EFA (Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ενηλίκων) και Βαθμιαία Εκπαίδευση. Σε αυτά τα 
μαθησιακά περιβάλλοντα διδάσκονται βασικοί ψηφιακοί γραμματισμοί, μέσω της επίσημης 
εκπαίδευσης ICT (ELINET, 2016, Canelas & Ramos, 2019). Επιπροσθέτως, τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας υποδεικνύουν ότι κάποιοι ψηφιακοί 
γραμματισμοί διδάσκονται ανεπίσημα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν 
διαθέσιμοι ψηφιακοί πόροι (π.χ. υπολογιστές, tablet), ενισχύοντας την ανάπτυξη ψηφιακών 
προσόντων.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργείται βιβλιογραφία σχετικά με τον τρόπο χρήσης των 
ψηφιακών συσκευών από τους εκπαιδευόμενους στην προσωπική τους ζωή:  ένα πολύ 
ενδιαφέρον κεφάλαιο στην πρόσφατη έκδοση «Brokering Britain, Educating Citizens» 
(Ενισχύοντας τη Βρετανία, Εκπαιδεύοντας τους πολίτες) Citizens” (Digital citizenship for 
newly arrived Syrian refugees through mobile technology (Ψηφιακή υπηκοότητα για τους 
πρόσφατα αφιχθέντες Σύριους πρόσφυγες μέσω της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας – 
Stefan Vollmer) αναλύει αυτό το θέμα.  Αναφέρεται σε έρευνα η οποία δείχνει τη σημασία 
της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας για τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και συγκεκριμένα 
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της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, αλλά για λόγους και με κίνητρα 
που υπερβαίνουν την απλή κοινωνική επαφή.  Οι πρόσφυγες στη μελέτη χρησιμοποιούν 
επανειλημμένες «ψηφιακές ενέργειες» προκειμένου να διεκδικήσουν «ψηφιακά 
δικαιώματα» και να σχηματίσουν τις (νέες) ηλεκτρονικές και μη ταυτότητές τους. Οι 
«ψηφιακές ενέργειες» των εκπαιδευόμενων (και άλλων) μπορούν να αποτελέσουν το 
ζήτημα εκπαιδευτικής έρευνας και πρακτικής αλλά υπάρχουν ελάχιστα έως καθόλου 
στοιχεία ότι αυτό συμβαίνει τώρα.  

Υπάρχουν προγράμματα με παρόμοιο τομέα εστίασης την ενίσχυση των εκπαιδευόμενων. 
Στην Ιρλανδία, το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Δεξιότητες για τους Πολίτες» εστιάζει στην 
υποστήριξη και την ενδυνάμωση των πολιτών για την πλήρη συμμετοχή τους στην ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία της χώρας.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σχέδιο «Ηλεκτρονική 
μετάβαση πολιτών», το οποίο προσφέρει εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικες 
οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, με σκοπό την κατάργηση ενός 
βασικού εμποδίου στην ψηφιακή ενσωμάτωση. Το All Aboard (Πλαίσιο Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων) αποτελεί ένα ακόμη εθνικό έργο με στόχο την ενδυνάμωση εκπαιδευόμενων, 
διδασκόντων και κάθε ατόμου που χρησιμοποιεί την τεχνολογία, για την υποστήριξη της 
εργασίας, των σπουδών ή άλλων πτυχών της ζωής στην ψηφιακή εποχή. 

Ωστόσο, η Ιρλανδία ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν σχεδιάζουν και δεν προσφέρουν 
ψηφιοποιημένα σχέδια μαθημάτων όταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν εστιάζει 
συγκεκριμένα στις ψηφιακές δεξιότητες. Οι αλλόφωνοι ομιλητές χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία που τους βοηθούν να συμμετάσχουν στη μάθηση που παρέχεται στην αγγλική 
γλώσσα. Όταν οι ψηφιακοί γραμματισμοί διδάσκονται συγκεκριμένα, τομείς εστίασης 
αποτελούν η γενική χρήση του διαδικτύου, η ασφάλεια διαδικτύου, ο τρόπος αποστολής και 
λήψης email, η χρήση ηλεκτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών, οι ηλεκτρονικές τραπεζικές 
υπηρεσίες, ο τρόπος χρήσης εφαρμογών (καιρού, κίνησης, ειδήσεων), ο τρόπος χρήσης 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι ηλεκτρονικές αγορές. 

Άλλος ένας παράγοντας που εμφανίστηκε έντονα σε πολλές αναφορές χωρών ήταν ότι οι 
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε αυτόν 
τον τομέα. Οι επαγγελματίες αντιστέκονται και δυσκολεύονται συχνά κατά τη χρήση 
ψηφιακών συσκευών στις τάξεις και συγκεκριμένα όταν η ενημέρωση για τις παιδαγωγικές 
στρατηγικές ανάπτυξης των ψηφιακών προσόντων των εκπαιδευόμενών τους είναι 
περιορισμένη. Η πορτογαλική έρευνα ανέφερε τη μελέτη των Lucas et al. 2019, στην οποία 
οι συντάκτες τονίζουν ότι αντί, παραδείγματος χάριν, να απαγορεύονται τα smartphone στην 
αίθουσα, οι επαγγελματίες θα πρέπει να διερευνήσουν τις προοπτικές τους ως μαθησιακό 
εργαλείο. Αφ’ ετέρου, οι εκπαιδευόμενοι που ενδέχεται να νιώθουν επίσης συχνά άβολα με 
την εκπαιδευτική χρήση ψηφιακών συσκευών, αισθάνονται ότι η καθοδήγηση από τους 
εκπαιδευτικούς τους υστερεί, για παράδειγμα, στον τρόπο εύρεσης δεδομένων και 
πρόσβασης στην εγκυρότητά τους, καθώς και στην σύγκριση και τον συνδυασμό 
πληροφοριών από διάφορες πηγές.  
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Σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες, φαίνεται ότι η έμφαση στην τάξη αφορά έως τώρα είτε 
τη διδασκαλία ψηφιακών δευτερευουσών δεξιοτήτων (συχνά σε έντονα γενικά πλαίσια) και 
συχνά εξοπλισμό με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι, όπως η χρήση 
πληκτρολογίων (αντί για οθόνες αφής/τηλέφωνα) σε νέο αλφάβητο.  Αυτό που δεν 
διδάσκεται αυτήν τη στιγμή σε εκτεταμένο βαθμό - και αυτό που θεωρείται απαραίτητο 
βάσει μιας άποψης των ψηφιακών γραμματισμών βασισμένης στις κοινωνικές πρακτικές - 
είναι η πλήρης διδασκαλία πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού εντός πλαισίου, σε σχέση 
με τις ζωές και τις φιλοδοξίες των εκπαιδευόμενων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην έρευνά μας 
με εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες παρακάτω. 

2.3 Έρευνα σε εκπαιδευόμενους 

Οι ομάδες του έργου πραγματοποίησαν έρευνα σε συνολικά 140 εκπαιδευόμενους, 
χρησιμοποιώντας ένα έντυπο πρότυπο που σχεδιάστηκε για συμπλήρωση σε διάφορα 
περιβάλλοντα. Γενικά, το έντυπο συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με τη 
διευκόλυνση των επαγγελματιών που συμμετείχαν στο έργο. 

Τα «βασικά» πρότυπα με σύνολα για κάθε χώρα παρέχονται παρακάτω.  Θεωρήθηκε ότι δεν 
θα είχε νόημα να συνδυαστούν σε σύνολα για ολόκληρο το έργο, παρότι είναι εμφανές ότι 
παρατηρούνται πανευρωπαϊκές τάσεις και κοινά στοιχεία. 

Οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν τη χρήση μεγάλου εύρους συσκευών, όπως tablet, φορητοί 
υπολογιστές, τηλέφωνα (και smartwatch, σε τουλάχιστον μία περίπτωση). Σε κάθε πλαίσιο, 
οι απαντήσεις των συμμετεχόντων έδειξαν την επικράτηση του smartphone στις ζωές τους.  
Οι φορητοί υπολογιστές, οι σταθεροί υπολογιστές και τα tablet ήταν σε χαμηλότερη θέση.  
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Έρευνες σε εκπαιδευόμενους ανά χώρα:  

Κύπρος 

 

 

  

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the 
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Ελλάδα: 
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Πορτογαλία2 

search social text 
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media messaging
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school 2 8 24 15 16 11 5
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other 4 4 9 4 7 7 8 7
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camera 

(phone)

What?

email voice call
online 

shopping

 

 

Δημοκρατία Ιρλανδίας 

 

 

 
2 Η Πορτογαλία χώρισε τα αποτελέσματά της μεταξύ δύο ομάδων εκπαιδευόμενων: τους ομιλητές «μητρικής» 
γλώσσας και τους «αλλόφωνους» ομιλητές. Τα συνολικά αποτελέσματα παρέχονται εδώ, ενώ οι ίδιες τάσεις 
εμφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό και στις δύο ομάδες. Στις πλήρεις αναφορές χωρών, μετά το κυρίως μέρος του 
παρόντος ηλεκτρονικού βιβλίου, παρέχονται ξεχωριστοί πίνακες. 
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Ισπανία: 

 

Ηνωμένο Βασίλειο: 
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Στις 72 επακόλουθες συνεντεύξεις μετά την έρευνα, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν τη χρήση 
μεγάλης ποικιλίας μεμονωμένων προγραμμάτων και εφαρμογών, ενώ τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και οι εφαρμογές συνομιλίας χρησιμοποιούνταν ευρέως από τη μεγαλύτερη 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (ειδικά Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, 
Viber). Τα Google και Safari, Wikipedia και Google Translate αναφέρθηκαν πολλές φορές. 
Άλλο δημοφιλές λογισμικό/εφαρμογές που αναφέρθηκαν ήταν τα/οι εξής: Gmail, Waze, Mb 
Way, twitter, infojobs, LinkedIn και Spotify και, παραδόξως, οι τραπεζικές πλατφόρμες για 
οικιακούς πελάτες. 

Όσον αφορά τους σκοπούς τους, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν συχνά αναζητήσεις στο 
διαδίκτυο και εκμάθηση αγγλικών, λόγους σχετικούς με την απασχόληση, όπως εύρεση 
εργασίας και επικοινωνία με συναδέλφους. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, παρότι οι 
περισσότεροι συμφωνούσαν ότι η σημαντικότερη χρήση για τους ίδιους ήταν η επικοινωνία 
με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό ανέφερε ότι 
χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο συχνότερα για λόγους που αφορούν την εργασία.  

Οι εκπαιδευόμενοι σε Ισπανία και Πορτογαλία ήταν πολύ θετικοί σχετικά με τη χρήση 
κινητών συσκευών στις τάξεις τους και αμφισβήτησαν την άποψη ορισμένων εκπαιδευτικών 
(βλ. παρακάτω) ότι προκαλεί αποσπάσεις.  

Οι Ισπανοί εκπαιδευόμενοι ανέφεραν τη δυσκολία κατανόησης νέων ενημερώσεων και 
συγκεκριμένων εφαρμογών, όπως οι εφαρμογές μαγειρικής, κατά τη χρήση στο σπίτι ή των 
Χαρτών Google κατά τη μετακίνηση σε νέες τοποθεσίες. Σχολίασαν ότι αυτό είναι συχνά 
δύσκολο λόγω της «ψηφιακής γλώσσας που χρησιμοποιείται» ή επειδή οι εφαρμογές δεν 
είναι φιλικές προς τον χρήστη. Στην Πορτογαλία, αναφέρθηκαν δυσκολίες κατανόησης Smart 
TV και της χρήσης υπολογιστή (αντίθετα με το τηλέφωνο).  

Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν (αντίθετα με άλλες χώρες) ότι σε μεγάλο ποσοστό 
δεν χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές στην εργασία (φυσικά αυτό μπορεί να αφορά τον 
τύπο εργασίας στην οποία απασχολείται το συγκεκριμένο δείγμα εκπαιδευόμενων). Οι ίδιοι 
εκπαιδευόμενοι δεν χρησιμοποιούν και τις συσκευές για διαδικτυακές αγορές. Οι 
περισσότεροι ανέφεραν ότι δεν ήξεραν πώς να το κάνουν, παρότι δήλωσαν ότι 
χρησιμοποιούν τις συσκευές τους με αυτοπεποίθηση.  

Η επεξεργασία βίντεο και ήχου αναφέρθηκε αρκετές φορές ως νέα δεξιότητα που θα ήθελαν 
να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Μία απ’ τις πλέον ενδιαφέρουσες πτυχές της έρευνας στους εκπαιδευόμενους ήταν η 
αξιοσημείωτη αντίθετη που προέκυψε μεταξύ του εύρους της χρήσης και γνώσης των 
ψηφιακών συσκευών από τους εκπαιδευόμενους και της σχετικής αντίληψης των 
επαγγελματιών. Αυτό το θέμα διερευνάται περαιτέρω παρακάτω. 
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2.4 Έρευνα σε επαγγελματίες 

Χρησιμοποιήσαμε μια έντυπη/μέσω email έρευνα Likert με σύνολο 57 επαγγελματιών και 
επακόλουθες προσωπικές συνεντεύξεις με 34 συμμετέχοντες. Οι επαγγελματίες σε κάθε 
πλαίσιο ανέφεραν υψηλά επίπεδα κατοχής κινητών τηλεφώνων από τους εκπαιδευόμενους 
και αυτοπεποίθηση των τελευταίων στη χρήση των τηλεφώνων τους με συγκεκριμένες 
εφαρμογές. Πολλοί ανέφεραν ότι οι επικοινωνίες τους με τους εκπαιδευόμενους 
παρουσίαζαν μια αυξανόμενη μετάβαση σε ηλεκτρονικά μέσα και ότι οι εκπαιδευόμενοι - 
ειδικά οι νεότεροι - έφερναν ή/και χρησιμοποιούσαν τις κινητές συσκευές τους στην τάξη, 
αξιοποιώντας τες και για τους δικούς τους σκοπούς προσωπικά. Οι επαγγελματίες 
αντιλαμβάνονταν γενικά ότι οι εκπαιδευόμενοί τους χρησιμοποιούσαν τα smartphone 
κυρίως για επικοινωνία με φίλους και συγγενείς, λήψη φωτογραφιών και κοινωνική 
αλληλεπίδραση μέσω Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, κ.λπ.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες χρήσεις και σκοπούς ψηφιακών επικοινωνιών, 
πολλοί επαγγελματίες ανέφεραν ότι θεωρούσαν τους εκπαιδευόμενούς τους «βασικούς» 
χρήστες των ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η χρήση 
συσκευών εκτός των κινητών τηλεφώνων: υπήρχαν πολύ λιγότερες αναφορές 
εκπαιδευόμενων που έφερναν ή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν tablet ή/και φορητούς 
υπολογιστές. Πολλοί επαγγελματίες ανέφεραν επίσης ότι οι εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονταν 
στη χρήση συσκευών που δεν χρησιμοποιούσαν συνήθως ή δεν ήταν σύμφωνες με τις 
γενικές προτιμήσεις τους, όπως σταθερούς υπολογιστές και πληκτρολόγια που αποτελούσαν 
ιδιαίτερο ζήτημα εδώ.  

 
Χρήση ψηφιακών συσκευών στην τάξη 

Παρουσιάστηκε μεγάλο χάσμα μεταξύ των επαγγελματιών που έκαναν χρήση συσκευών 
στην τάξη ως εκπαιδευτικά εργαλεία μάθησης και όσων δεν έκαναν τέτοια χρήση. Οι 
επαγγελματίες ανέφεραν την παρουσία διλήμματος ως προς την ενθάρρυνση της χρήσης 
αυτών των συσκευών στην τάξη από τους εκπαιδευόμενους. Όπως το έθεσε ένας 
επαγγελματίας, «προκαλούν αποσπάσεις». Ανέφεραν επίσης το γεγονός ότι ορισμένοι 
ενήλικες δεν έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία παντού και ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι η χρήση κινητού ή άλλων συσκευών στην τάξη θα 
δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα, καθώς «απαιτείται περισσότερος χρόνος για την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων». 

Οι υποδομές δεν φάνηκε να αποτελούν απαραίτητα βασικό παράγοντα ως προς τη χρήση 
ψηφιακών συσκευών στην τάξη. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, παρότι περισσότεροι από 
τους μισούς επαγγελματίες με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις δήλωσαν ότι 
έχουν διαθέσιμο Wi-Fi στον χώρο εργασίας τους, εννέα στους έντεκα συμφώνησαν ότι η 
περισσότερη εργασία στην τάξη εξακολουθεί να βασίζεται στο χαρτί (παρότι θεωρούσαν ότι 
η ψηφιακή διδασκαλία και μάθηση αυξάνεται). 
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Άλλη μια πτυχή που αναφέρθηκε με σταθερότητα ήταν η εκτεταμένη σύμφωνη γνώμη ότι η 
χρήση των ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών στις μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να 
ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους: οι τυπικές χρήσεις που αναφέρθηκαν ήταν οι εργασίες 
ηλεκτρονικής έρευνας στο σπίτι και την τάξη, η λήψη ή/και η εύρεση εκπαιδευτικών υλικών, 
η επικοινωνία και η αποστολή εργασιών σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους. Λιγότερο 
αναφέρθηκε (και σε περιορισμένο βαθμό) η χρήση ψηφιακών συσκευών για την επίτευξη 
μη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στον πραγματικό κόσμο (όπως, π.χ., αναζήτηση για έναν 
λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή δήλωση σε υπηρεσίες). 

Οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν σε μεγάλο βαθμό πολλές από τις εγγενείς αντιφάσεις αφ’ ενός 
στα εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη χρήση χαρτιού και αφ’ 
ετέρου στις κοινωνίες που πραγματοποιούν μια αυξανόμενη μετάβαση στη χρήση 
ψηφιακών μέσων. Οι εκπαιδευτικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν τον ρόλο των 
γλωσσικών εξετάσεων (οι οποίες πραγματοποιούνται γενικά ακόμη σε μεγάλο βαθμό με 
χειρόγραφη γραφή και χρήση χαρτιού). Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι στο δικό τους 
πλαίσιο παρατήρησαν μια πραγματική αντίφαση ανάμεσα στο γεγονός ότι ζητούν από τους 
εκπαιδευόμενους να κρατήσουν σημειώσεις χειρόγραφα, αλλά κατόπιν οι τελευταίοι 
καλούνται να δημιουργήσουν εκθέσεις ή να υποβάλουν εργασίες ψηφιακά.  

Αλλαγή γραμματισμού 

Γενικά, οι επαγγελματίες τείνουν να αντιμετωπίζουν την ψηφιακή γραφή ως σημαντικότερη 
και συχνή στην καθημερινότητά τους. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν διαφορές στις απόψεις. 
Παρότι συμφωνούσαν ότι η ψηφιακή γραφή και ανάγνωση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη 
σημασία στην τάξη, οι Πορτογάλοι εκπαιδευτικοί είχαν αποκλίνουσες απόψεις. Για 
παράδειγμα, στην Πορτογαλία ένας εκπαιδευτικός ισχυρίστηκε ότι η χρήση των ψηφιακών 
εγγράφων αποτελεί συνέπεια οικονομικών περιορισμών που περιορίζουν τη χορήγηση 
έντυπων αντιγράφων στους εκπαιδευόμενους. Ένας άλλος εκπαιδευτικός θεωρούσε ότι το 
«χαρτί» θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν τρόποι 
συμφιλίωσης της «έντυπης» με την «ψηφιακή» κουλτούρα. Στις συνεργαζόμενες χώρες 
παρατηρήθηκαν και ισχυροί συναισθηματικοί και πολιτισμικοί δεσμοί με τη χειρόγραφη 
γραφή. Αυτό ενδεχομένως να μην προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν και οι ίδιοι κυρίως με βάση τη χειρόγραφη γραφή/τη χρήση 
χαρτιού.  

Ωστόσο, οι πεποιθήσεις των περισσότερων επαγγελματιών σχετικά με την αλλαγή των 
γραμματισμών έδειξαν ότι παρατηρούσαν αιτήσεις για θέσεις εργασίας ολοένα και 
περισσότερο ηλεκτρονικά παρά προσωπικά. Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι τα 
περισσότερα ιατρεία, κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία και επιχειρήσεις επικοινωνούν 
ψηφιακά (π.χ. email/γραπτά μηνύματα) αντί μέσω γραπτών επιστολών.  

Υπήρξε επίσης ομοφωνία ότι οι γραμματισμοί, συμπεριλαμβανομένων των «βασικών», 
εναλλάσσονται και αλλάζουν γρήγορα: οι περισσότεροι επαγγελματίες συμφώνησαν (στην 
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Ισπανία κατά 100%) ή συμφώνησαν απόλυτα ότι η σύνταξη email, η συμπλήρωση φόρμας 
ηλεκτρονικά, η αποστολή γραπτών μηνυμάτων και η λήψη φωτογραφίας σε ψηφιακή 
συσκευή θα πρέπει να θεωρούνται πλέον «βασικές» δεξιότητες γραμματισμού. Ωστόσο, η 
χρήση ψηφιακών κειμένων των εκπαιδευόμενων στην τάξη δεν αναφέρθηκε σε ευρύ βαθμό. 
Στην Πορτογαλία, αυτό αναφέρθηκε κυρίως στο γεγονός ότι εκπαιδευτικοί και 
εκπαιδευόμενοι παρέχουν συχνά ψηφιακά υλικά για μαθησιακούς σκοπούς, ενώ οι 
εκπαιδευόμενοι φέρνουν τα δικά τους κείμενα στην τάξη μόνο όταν έχουν να κάνουν 
παρουσιάσεις, όπως αυτές που συντάσσονται σε PowerPoint ή Prezi. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ορισμένοι επαγγελματίες μίλησαν για τη χρήση δραστηριοτήτων που απαιτούν από τους 
εκπαιδευόμενους να τραβήξουν φωτογραφίες στα κινητά τους και να τις φέρουν στην τάξη 
(π.χ. φαγητό που ετοίμασαν). Γενικά, οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να φέρνουν ψηφιακά 
κείμενα που αποτελούν εργασίες και όχι ψηφιακά κείμενα που αποτελούν μέρος της 
καθημερινότητάς τους.  

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν σημαντικά στοιχεία κατά τα οποία πολλοί επαγγελματίες, σε κάθε 
πλαίσιο συνεργάτη, αντιλαμβάνονταν τους ψηφιακούς γραμματισμούς ως ένα σύνολο 
δεξιοτήτων εκτός πλαισίου. Πολλοί εκπαιδευτικοί φάνηκε να εστιάζουν στη διδασκαλία 
συγκεκριμένων γραμματισμών ή/και δεξιοτήτων προγραμμάτων, αναφέροντας τα 
προγράμματα που σχετίζονται συγκεκριμένα με την απασχόληση, όπωςMicrosoft Excel, 
Prezi, PowerPoint, Publisher, OneDrive, Canva. Παρότι η διδασκαλία αυτών των 
προγραμμάτων είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη, δεν υπήρξαν αναφορές ή ενημέρωση για τις 
πραγματικές πρακτικές γραμματισμού στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 
προγράμματα και πόσο ενδείκνυνται για τους εκπαιδευόμενους, ειδικά τους ενήλικες που 
τώρα μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν. Παρόμοια, παρότι πολλοί επαγγελματίες 
ανέφεραν συγκεκριμένες δευτερεύουσες δεξιότητες, όπως οι δυσκολίες των 
εκπαιδευόμενων με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι υπολογιστή, υπήρξαν περιορισμένες 
αναφορές για τις συγκυριακές πρακτικές γραμματισμού για τις οποίες χρειάζονται αυτές οι 
δευτερεύουσες δεξιότητες. Και, το σημαντικότερο, ποιες άλλες επιλογές/προτιμήσεις 
ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευόμενους.  Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί 
ότι όταν πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπαιδευόμενους στην Κύπρο, οι 
ερωτηθέντες ήταν πολύ συγκεκριμένοι σχετικά με τις προτιμώμενες συσκευές: έδειχναν 
προθυμία προς την εκπαίδευση που διερευνά «τρόπους χρήσης των κινητών συσκευών τους 
για πτυχές που θα τους βοηθήσουν με τη μελλοντική καριέρα ή το επάγγελμά τους» και 
ανέφεραν επίσης ότι «η εκπαίδευση σε εφαρμογές που θα τους ωφελούσαν στο επάγγελμα 
ή τις δεξιότητές τους και θα τους καθιστούσαν περισσότερο ανταγωνιστικούς, παρέχοντάς 
τους πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας». Υψηλότεροι βαθμοί εφαρμογής πλαισίου φάνηκε 
επίσης να έχουν επίπτωση στην αντίληψη των επαγγελματιών ως προς τη σημασία σύνδεσης 
συγκεκριμένων ψηφιακών γραμματισμών με αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο. Και 
πάλι στην Κύπρο, όπου ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις εμπλέκονταν σε πεδία με υψηλή ψηφιακή ενημέρωση 
και ψηφιακούς ορισμούς, όπως η δημοσιογραφία και οι σπουδές ΜΜΕ, οι σπουδές 
επιχειρήσεων και διοίκησης (και ήταν επίσης πάροχοι γλωσσικής εκπαίδευσης σε 
μετανάστες), παρατηρήθηκε υψηλή αντίληψη του τρόπου με τον οποίο οι συγκυριακές 
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δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες και 
σχετικές σε όσους θα τις εφαρμόσουν στα μελλοντικά επαγγέλματά τους και τον τρόπο με 
τον οποίο οι δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το 
επαγγελματικό μέλλον των εκπαιδευόμενων.  

Ίσως το πιο ενδιαφέρον να είναι ότι οι επαγγελματίες φαίνεται να ανέφεραν πολύ πιο 
περιορισμένες απόψεις σχετικά με τις ψηφιακές δραστηριότητες στις οποίες οι 
εκπαιδευόμενοί τους μπορούν να συμμετάσχουν και συμμετέχουν, σε σύγκριση με τα 
στοιχεία που αποτυπώνονται στις έρευνές μας σε αυτούς. Στις τελευταίες, οι 
εκπαιδευόμενοι αναφέρουν πολύ ευρύτερο φάσμα χρήσης από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης/την επικοινωνία με φίλους και συγγενείς, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που 
αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή έγιναν 
λιγότερο λεπτομερείς ερωτήσεις γενικά από τους επαγγελματίες σχετικά με τις χρήσεις των 
ψηφιακών συσκευών από τους εκπαιδευόμενους. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να 
οφείλεται στο γεγονός ότι η διδασκαλία βασικού γραμματισμού υπήρξε αρκετά γενική. με 
έναν τρόπο που οι ψηφιακοί γραμματισμοί φαίνεται να ανατρέπουν. Ενώ στην περίπτωση 
της χειρόγραφης γραφής υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβλητότητα και τις διαφορές μεταξύ 
των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας (στυλό, μολύβια, χαρτί 
κ.λπ.), οι ψηφιακοί γραμματισμοί προφέρουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό παραλλαγής, 
επιλογής και «στιλ» εκτέλεσης. Για τις περισσότερες ψηφιακές εργασίες, υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο επιλογής σχετικά με τη μορφή τους ή τις ανάγκες ολοκλήρωσης (π.χ. η συσκευή 
που χρησιμοποιείται, η εφαρμογή που χρησιμοποιείται, γραπτή ή προφορική διεπαφή, 
ηχητική ή οπτική μορφή του τελικού προϊόντος κ.λπ.). Φαίνεται να είναι σαφές ότι μία πτυχή 
της μετάβαση από τους γραμματισμούς με βάση το χαρτί/χειρόγραφους στους ψηφιακούς 
γραμματισμούς θα είναι μια μετάβαση από τους γενικούς και ενιαίους τύπους οδηγιών σε 
περισσότερο πολυσχιδείς και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, στις οποίες λαμβάνονται 
υπόψη η πολλαπλότητα και η ποικιλότητα των πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού και των 
προτιμήσεων και του ύφους των εκπαιδευόμενων. 
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Ενότητα 3. Κοινά σημεία: συνδυασμός όλων των στοιχείων 

3.1 Συγκυριακοί παράγοντες και ζητήματα 

Αρκετοί βασικοί παράγοντες και ζητήματα προέκυψαν σε κάθε πλαίσιο, οι οποίοι ανέστειλαν 

και ορισμένες φορές εμπόδιζαν τη συμμετοχή των επαγγελματιών και των εκπαιδευόμενων 

στους ψηφιακούς γραμματισμούς. Αυτοί ήταν οι εξής: 

 Κοινωνικοοικονομικά εμπόδια και «ψηφιακά χάσματα» - για παράδειγμα, στην 
Ισπανία, όπως και σε πολλές άλλες συνεργαζόμενες χώρες, υπάρχουν μεγάλες 
διαφορές ανάμεσα στις δημόσιες και τις ιδιωτικές υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία ή 
τα σχολεία. Οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις σε όλες τις υπηρεσίες προσφέρουν συνήθως 
πολύ πιο ψηφιοποιημένα περιβάλλοντα. 

 Σε σχέση με αυτό, έλλειψη κατάλληλων υποδομών Wi-FI ή επαρκών παροχών 
δεδομένων. 

 Στάσεις γενεών - διαφορετικές δεξιότητες σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 
Παρατηρείται σαφές χάσμα μεταξύ των μεγαλύτερων και των νεότερων 
επαγγελματιών και εκπαιδευόμενων. Εκτός από τα επίπεδα δεξιοτήτων, αυτές οι 
ομάδες φαίνεται να έχουν επίσης διαφορετικές συνήθειες και προτιμήσεις σχετικά 
με τη χρήση ψηφιακών συσκευών. Γενικά, οι μεγαλύτερες γενιές είναι λιγότερο 
πρόθυμες να μάθουν ψηφιακές δεξιότητες όταν έχουν συνηθίσει για τόσο καιρό τη 
χρήση χαρτιού και μολυβιού.  

 Φόβος και άγχος επαγγελματία - συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες ανησυχούν ότι δεν 
διαθέτουν αρκετές πρακτικές ψηφιακές δεξιότητες ή γνώση των προγραμμάτων και 
ότι οι εκπαιδευόμενοί τους ενδέχεται να έχουν περισσότερες γνώσεις, γεγονός που 
οδηγεί στην απώλεια ελέγχου. Επίσης, κάποιοι επαγγελματίες φοβούνται ότι οι 
ψηφιακές συσκευές μπορεί να αποτελούν απόσπαση για τους εκπαιδευόμενους. 

 Παλιός, «σταθερός» εξοπλισμός, συχνά παρωχημένος – ή μη προσβάσιμος στους 
εκπαιδευόμενους, επειδή δεν είναι σύμφωνος με τις γνώσεις, τις δεξιότητες ή/και τις 
προτιμήσεις τους. Αναφέρθηκε ότι πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούσαν σταθερούς 
υπολογιστές και πληκτρολόγια, παρότι πολλοί εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι 
προτιμούσαν τις οθόνες αφής ή τα pad και αντιμετώπιζαν πραγματική δυσκολία στη 
χρήση πληκτρολογίου. 

 Παρωχημένες απόψεις σχετικά με τον «γραμματισμό» και τον «ψηφιακό 
γραμματισμό»  –  οι «ψηφιακές» δεξιότητες αντιμετωπίζονταν συχνά ως ξεχωριστές 
από τις δεξιότητες «γραμματισμού» αντί ως ένα εγγενές μέρος αυτών.  Αυτό σημαίνει 
ότι οι ψηφιακές «δεξιότητες» (όπως η χρήση ποντικιού/πληκτρολογίου για την 
πληκτρολόγηση) παρουσιάζονται συχνά σε περιβάλλοντα εκτός πλαισίου ή για την 
εκτέλεση εργασιών που θα εκτελούνταν διαφορετικά στον πραγματικό κόσμο. Μια 
μεθοδολογία συγκεκριμένης πρακτικής για τη διδασκαλία ψηφιακών γραμματισμών, 
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κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές με τρόπους 
που μιμούνται (ή αναπαράγουν) το εξωτερικό μαθησιακό πλαίσιό τους, θα 
υπερέβαινε τη διδασκαλία «δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή», η οποία 
δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματικότητα των πρακτικών γραμματισμού. Η 
ενότητα για το IO3 παρακάτω προσφέρει παραδείγματα του τρόπου παρουσίασης 
των ψηφιακών γραμματισμών με αυτόν τον τρόπο. 

Προέκυψαν επίσης αυτά τα πρόσθετα ζητήματα σχετικά με τις ψηφιακές συσκευές, 
τις εφαρμογές και τα προγράμματα: 

 Η χρηστικότητα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο 
επαγγελματίες όσο και εκπαιδευόμενοι. Πόσο φιλικές προς τον χρήστη είναι οι 
συσκευές και οι εφαρμογές; Οι πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές είναι μερικές φορές 
δύσκολες στην κατανόηση ή την ανεξάρτητη χρήση. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα 
σε εφαρμογές και προγράμματα που χρησιμοποιούνται για πολύ συγκεκριμένους 
σκοπούς και δεν αντιστοιχούν στις «καθημερινές» εφαρμογές και τα προγράμματα 
με τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. 

 Σχέσεις εξουσίας  - οι χρήστες ψηφιακών συσκευών δεν έχουν πάντα τον έλεγχο στον 
τρόπο επίτευξης των ψηφιακών εργασιών. Για παράδειγμα, τράπεζες και άλλοι 
οργανισμοί μπορούν να επιβάλουν τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών ή 
προγραμμάτων ή συσκευών για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, π.χ. 
εμβάσματα χρημάτων, κράτηση ραντεβού κ.λπ. 

 Αυτό συνδέεται με το ζήτημα της αξιοπιστίας των ψηφιακών πλατφορμών/ 
συσκευών, η οποία συχνά είναι εκτός του ελέγχου των χρηστών. Όταν οι ψηφιακές 
συσκευές και οι εφαρμογές αποτυγχάνουν, παρέχονται συχνά ελάχιστες επιλογές 
εφεδρείας ή επισκευής.  

 

3.2 Νεοεμφανιζόμενες ορθές πρακτικές; 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει αρκετή ομοφωνία σχετικά με τις ορθές πρακτικές στη 
διδασκαλία ψηφιακών γραμματισμών. Πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, και τα αξιακά 
συστήματα που σχετίζονται με αυτές, συνυπάρχουν σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών και 
εκπαιδευτικών πλαισίων. Περισσότερο συμβατικές προσεγγίσεις φαίνεται να βασίζονται 
συνήθως σε ένα υπόδειγμα γνώσεων/δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα ICT για τους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα καλό σχετικό παράδειγμα: το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αφορά την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση ICT στην 
εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει εισαγωγικές αρχές της επιστήμης των 
υπολογιστών και της βασικής χρήσης του υπολογιστή, της χρήσης προγραμμάτων 
επεξεργασίας κειμένου, λογισμικού φύλλων εργασίας και παρουσιάσεων, καθώς και της 
σύνδεσης και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αφορά επίσης την απόκτηση κάποιων βασικών 
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γνώσεων για την εφαρμογή ICT στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της χρήσης προϊόντων 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Ένα πρόγραμμα δεύτερου επιπέδου αποτελείται από δύο (υπο-
)επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α. «Εισαγωγική εκπαίδευση για την αξιοποίηση ICT στο 
σχολείο» (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών επιπέδου B1- ICT, 36 ώρες διδασκαλίας) και β. 
«Προχωρημένη εκπαίδευση στην αξιοποίηση και την εφαρμογή ICT στη διδακτική πρακτική» 
(Επιμόρφωση εκπαιδευτικών επιπέδου B2- ICT, 42 διδακτικές ώρες και επιπλέον 18 ώρες για 
προετοιμασία «πρακτικής στην τάξη»). Ο συνδυασμός αυτών των δύο επιπέδων αντιστοιχεί 
στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ενσωματωμένη εκπαίδευση 
για την αξιοποίηση και την εφαρμογή ICT στη διδακτική διαδικασία (επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών επιπέδου Β-ICT). 

Παρομοίως, στην Πορτογαλία εφαρμόζονται διάφορες πρωτοβουλίες σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με γενικό στόχο την ανάπτυξη των «γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων» των ενηλίκων, για την αντιμετώπιση του ψηφιακού κόσμου. Αυτές 
αποτυπώνουν κάποια ομοφωνία σχετικά με τη σημασία της ψηφιακής ένταξης. Για 
παράδειγμα: i) η Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ένταξης και Γραμματισμού (ENILD) 2015-2020 
εστίασε στα άτομα που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο και τα πλέον ευάλωτα 
άτομα στην εξαίρεση από την πληροφορία, με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
σε πέντε τομείς: πληροφορίες, επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου, ασφάλεια και 
επίλυση προβλημάτων, ii) το έργο LIDIA (Ψηφιακός Γραμματισμός Ενηλίκων), σε συντονισμό 
του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Λισαβόνας, παρήγαγε εκπαιδευτικά υλικά για 
την υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού ενηλίκων και την εξασφάλιση της ανάπτυξης 
βασικών προσόντων σε αυτό το πεδίο από τα πλέον ευάλωτα άτομα στον ψηφιακό 
αποκλεισμό.   

Η Κύπρος ανέφερε δύο έργα τα οποία προέκυψαν σχετικά με τις ορθές πρακτικές στους 
ψηφιακούς γραμματισμούς: Το Διά βίου Αναγνώστες, ένα έργο με σκοπό την παροχή 
επιμόρφωσης και εργαλείων στους εκπαιδευτικούς για την προώθηση συνηθειών διά βίου 
ανάγνωσης στα παιδιά και το PROFLEC - Επαγγελματική μάθηση μέσω σχολίων και 
ανάλυσης, σχεδιασμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Το PROFLECT είναι μια 
«άσκηση αυτο-αξιολόγησης» η οποία «βοηθάει τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τα 
ατομικά δυνατά και αδύναμά τους σημεία και προτείνει τομείς βελτίωσης, ορίζοντας το 
πρόγραμμα σεμιναρίων και δραστηριοτήτων ομαδικής υποστήριξης»  

Φέρτε τη συσκευή σας - μια εναλλακτική προσέγγιση 

Σύμφωνα με την ιδέα της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης των εκπαιδευόμενων, η κίνηση 
Φέρτε τη συσκευή σας (Bring Your Own Device/BYOD) αποτελεί μια αυξητική τάση στο 
εκπαιδευτικό και το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και σε άλλους τομείς. Η πρακτική 
αναφέρεται στη χρήση των προσωπικών τηλεφώνων/tablet/laptop από τους 
εκπαιδευόμενους, στις τάξεις τους. Η κινητικότητα και η ευελιξία φαίνεται να κερδίζουν σε 
σύγκριση με τον σταθερό εξοπλισμό, ενώ συνδυάζονται με τις ζωές των χρηστών και των 
εκπαιδευόμενων. 
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Αυτό είναι σύμφωνο με τις προτάσεις της αναφοράς του NIACE (Εθνικό Ινστιτούτο 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κοινοτήτων) του Ηνωμένου Βασιλείου το 2004: 

«Ενισχύοντας την έρευνα της NIACE και τη διαβούλευση σχετικά με το BYOD, αυτό το έργο, 
εν μέρει λόγω της πειραματικής και διερευνητικής προσέγγισής του, υποστηρίζει περαιτέρω 
την άποψη ότι η θεσμική πολιτική εξακολουθεί να χρειάζεται αλλαγή σε σχέση με τις 
συσκευές των εκπαιδευόμενων, σύμφωνα με τις προτάσεις του FELTAG [Ομάδα Περαιτέρω 
Επιμόρφωσης και Τεχνολογίας - δεν ισχύει πλέον] κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένοι για μάθηση με τις δικές τους συσκευές. Παραμένει μια 
σημαντική πρόκληση: η αλλαγή κουλτούρας και στάσεων. Τα δεδομένα της έρευνας, οι 
δοκιμαστικές προσεγγίσεις και οι περιπτωσιολογικές μελέτες σε αυτήν την αναφορά 
προσφέρουν βασικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται αυτές οι ενέργειες, 
σε πολλές περιπτώσεις δοκιμαστικά. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα είναι σαφή.» (σελ. 42) 

Οπωσδήποτε, πολλοί εκπαιδευτικοί ESOL στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι θετικοί 
ως προς τις προσεγγίσεις BYOD, ιδιαίτερα σε σχέση με τις προσεγγίσεις συμμετοχής, όπως 
με ορισμένους οργανισμούς προσφύγων. Παρατηρείται επίσης η «εισροή» ψηφιακών 
γραμματισμών σε εξωτερικά πλαίσια. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, προγράμματα όπως το 
Digitalizadas φέρνουν τους υπολογιστές και τα tablet σε αγροτικές περιοχές και διδάσκουν 
βασικές δεξιότητες γραμματισμού σε ενήλικες γυναίκες, ενώ υποστηρίζουν τους ενήλικες 
που αναζητούν εργασία ή που θέλουν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν στην καριέρα τους. 
Παρόμοια έργα εφαρμόζονται στην Πορτογαλία για την υποστήριξη των ατόμων που 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν ψηφιακά. 

Στην Ιρλανδία, το Πρόγραμμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες εφαρμόζει πολιτική χρήσης 
προσωπικών συσκευών (BYOD) προκειμένου να υποστηρίζει τους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους να μάθουν πώς να αξιοποιούν την τεχνολογία που αφορά συγκεκριμένα 
τους ίδιους και τις ανάγκες τους. Το BYOD παρατηρείται επίσης συχνά σε καταστάσεις 
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου η μάθηση δεν αφορά συγκεκριμένα ψηφιακές δεξιότητες. 
Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τη συσκευή τους 
στο επίπεδο που αισθάνονται άνετα και φαίνεται να προτιμάται σε σχέση με συγκεκριμένου 
σχεδιασμού δραστηριότητες ψηφιοποιημένης μάθησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις 
ψηφιακές δεξιότητες (ή την έλλειψή τους) των εκπαιδευτικών/διδασκόντων και το γεγονός 
ότι καταργεί την ανάγκη εξασφάλισης του ιδίου επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους 
τους εκπαιδευόμενους. 

Το έργο «Γραμματισμοί για μάθηση σε περαιτέρω επιμόρφωση» που οδήγησε στη 
συγγραφή του βιβλίου «Improving Learning in College: Rethinking Literacies Across the 
Curriculum  16 Feb 2009” (Βελτίωση μάθησης στο κολέγιο: Ένας νέος τρόπος σκέψης για τους 
γραμματισμούς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 16 Φεβρουαρίου 2009, Ivanic, R) 
προσδιόρισε ένα εργαλείο για την ανάλυση των γραμματισμών που μπορεί να εφαρμοστεί 
εξίσου καλά στους ψηφιακούς γραμματισμούς (βλ. Παράρτημα 1).  
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Συνδέοντας τα παραπάνω με τη διαθέσιμη έρευνα (όπως του Vollmer) στον τρόπο με τον 
οποίο οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν την κινητή τεχνολογία στη ζωή τους, αναδύεται μια 
πιθανή εικόνα ορθών πρακτικών που συνδυάζει το BYOD στο εκπαιδευτικό περιβάλλον με 
τον προσδιορισμό (και την ανάλυση) των πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού που 
συνιστούν «επαναλαμβανόμενες ψηφιακές ενέργειες» και υποστηρίζεται η απόκτηση 
μεσολάβησης και ταυτότητας για τους εκπαιδευόμενους. Αυτό περιλαμβάνει την εστίαση 
των εκπαιδευτικών στον γραμματισμό και τη γλώσσα σε ψηφιακό πλαίσιο, καθώς και τις 
ψηφιακές «δεξιότητες» που φαίνεται να διαθέτουν ήδη σε προχωρημένο βαθμό οι 
εκπαιδευόμενοι. Ένα παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής παρέχεται παρακάτω στην ενότητα 
για το IO3. 

Όσον αφορά την ηθική των ορθών πρακτικών, είμαστε βέβαιοι ότι η διδασκαλία και η 
μάθηση ψηφιακών γραμματισμών και πρακτικών γραμματισμού θα χαρακτηριστούν από τα 
διπλά στοιχεία της ποικιλότητας και της πολυγλωσσίας. Η ποικιλότητα και η πολυγλωσσία 
αποτελούν χαρακτηριστικά πολλών μαθημάτων «βασικού γραμματισμού» γενικά: 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ψηφιακών γραμματισμών, ενσωματώνονται στην ίδια τη 
φύση των συσκευών που χρησιμοποιούνται και των ίδιων των γραμματισμών. Αφ’ ενός, οι 
ψηφιακοί χώροι στις κινητές συσκευές τείνουν να είναι πολύγλωσσοι από τη φύση τους 
(ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να μεταβούν εύκολα μεταξύ της πρώτης γλώσσας και 
της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας στο τηλέφωνό τους κατά τη διάρκεια μαθήματος). Αφ’ 
ετέρου, οι εκπαιδευόμενοι έχουν πολύ αποκλίνουσες προτιμήσεις και πιθανές επιλογές 
όσον αφορά τις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται (τηλέφωνα, tablet, 
πληκτρολόγια, οθόνες αφής, στυλό και χαρτί, φωνητική υπαγόρευση/αναγνώριση, 
εγγραφές κάμερας/ήχου).  
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Ενότητα 4. Προτάσεις: Εκπαίδευση και επιμόρφωση ψηφιακού 
γραμματισμού - επιπτώσεις σε IO2 και IO3 

4.1 Βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Από τις συνεντεύξεις μας με επαγγελματίες προσδιορίστηκαν ορισμένες βασικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτές περιλάμβαναν τις εξής: 

 ενίσχυση αυτοπεποίθησης με πολλές πτυχές ψηφιακών γραμματισμών. 

 τρόποι ανάπτυξης καλύτερης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους ψηφιακούς 

γραμματισμούς και τις συσκευές. 

 μέθοδοι και τεχνικές για καλύτερη κατανόηση και ανάλυση των συγκεκριμένων 

πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού. 

 αποτελεσματικότεροι και περισσότερο τοπικοί τρόποι ανάλυσης και κατανόησης της 

λειτουργίας των ψηφιακών γραμματισμών στη ζωή των εκπαιδευόμενων (π.χ. πώς τα 

τοπικά σχολεία επικοινωνούν πλέον με τους γονείς σχετικά με την εκπαίδευση των 

παιδιών). 

 εκπαίδευση στις προσεγγίσεις Φέρτε τις συσκευές σας. 

 εκπαίδευση στους τρόπους υποστήριξης της ποικιλότητας στις ψηφιακές 

προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων. 

 υποστήριξη στον προσδιορισμό ψηφιακών γραμματισμών και πρακτικών που θα 

προσφέρουν ενδυνάμωση και της επίπτωσης και της χρήσης τους από τους 

εκπαιδευόμενους. 

 υποστήριξη στον τρόπο εφαρμογής μιας προσέγγισης βασισμένης στα προσόντα, 

διευκολύνοντας τα άτομα, προκειμένου να επιφέρουν θετικές αλλαγές με τη χρήση 

των δικών τους γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών.  

 υποστήριξη εκπαιδευόμενων στη χρήση εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

για μαθησιακούς σκοπούς πέρα από την τήρηση κοινωνικών σχέσεων. 

 υποστήριξη εκπαιδευόμενων κατά τη χρήση πληκτρολογίων (σε νέο αλφάβητο) για 

εκτεταμένη γραμμή (όταν βρίσκονται στο αντίστοιχο επίπεδο). 

 υποστήριξη εκπαιδευόμενων σε προγράμματα σχετικά με την απασχόληση, όπως 

Word/Excel κ.λπ. (σημείωση: πολλά από αυτά είναι πλέον προσβάσιμα και από 

κινητές συσκευές) σε περιβάλλοντα με συγκεκριμένα πλαίσια. 
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 υποστήριξη εκπαιδευόμενων στη χρήση των συσκευών τους, για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων στον πραγματικό κόσμο. 

 Εν όψει του Covid-19, τρόπος χρήσης της τεχνολογίας για υποστήριξη της μάθησης 

από απόσταση. 

4.2 Επιπτώσεις σε IO2  

Πάνω από όλα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα IO2 θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί και να 
προσαρμοστεί σε μια πολύ ευρεία ποικιλία πλαισίων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων και των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους, καθώς 
και να σέβεται τις αποκλίνουσες τοπικές πραγματικότητες κάθε πλαισίου. Εκτός από την 
ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών που προσδιορίζονται στο 4.i παραπάνω, θα πρέπει να 
υπερβεί τα καθαρά διδακτικά και βασισμένα σε δεξιότητες πλαίσια προς ένα πλαίσιο 
εκπαιδευτικού προγράμματος που βασίζεται στην κοινωνία και είναι συμμετοχικής φάσης, 
προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότητα στην ποικιλότητα των ψηφιακών 
γραμματισμών και των εκπαιδευόμενων που προσπαθούν να τους εξασφαλίσουν. Αυτό 
σημαίνει ότι το IO2 θα πρέπει: 

 να είναι προσαρμόσιμο σε πολλά διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και τοπικά 

πλαίσια 

 να επιτρέπει την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

 να παρουσιάζει τον γραμματισμό και τους γραμματισμούς ως σύνολα πρακτικών 

εντός πλαισίου και όχι ως γενικές και εκτός πλαισίου δεξιότητες 

 να λαμβάνει υπόψη την πολύ ταχεία φύση της τεχνικής/ψηφιακής αλλαγής, τόσο στο 

υλικό όσο και στο λογισμικό. 

 να επιτρέπει την καλύτερη, αμοιβαία κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι και οι επαγγελματίες σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (όπως ηλικία, 

κοινωνική τάξη, κουλτούρα) αλληλεπιδρούν με τις ψηφιακές συσκευές και τους 

γραμματισμούς.  

  να προτείνει συμμετοχικές και όχι διδακτικές προσεγγίσεις, ώστε επαγγελματίες και 

εκπαιδευόμενοι να συνεργάζονται για να προσδιορίζουν τι και πώς θα πρέπει να 

μάθουν.  

 να σχεδιάζεται ως πλαίσιο «ψηφιακών ενεργειών», η επανάληψη του οποίου θα 

επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να δημιουργούν ταυτότητες, να λειτουργούν 

αυτόνομα και συλλογικά, προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία. 

 να προωθούν την ενσυναίσθηση των επαγγελματιών/εκπαιδευόμενων, όσον αφορά 

την προθυμία απόκρισης σε μια ποικιλία κοινωνικών πλαισίων, προτιμήσεων 

εκπαιδευόμενων και επιπέδων δεξιοτήτων.  
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 να βασίζονται σε πρακτικές εφαρμογές, ώστε οι ψηφιακοί γραμματισμοί που 

διδάσκονται να είναι χρήσιμοι για την παρούσα και μελλοντική καθημερινότητα των 

ενηλίκων.  

Από πολλές απόψεις, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι αρχές που αναγράφονται στην 
έκδοση του Εθνικού Φορέα Γραμματισμού Ενηλίκων της Ιρλανδίας, Guidelines for Good Adult 
Literacy Work (Οδηγίες ορθής εργασίας στον γραμματισμό ενηλίκων), οι οποίες 
περιλαμβάνουν τις εξής: 

 Η εργασία στον γραμματισμό ενηλίκων βασίζεται σε μια φιλοσοφία εκπαίδευσης των 

ενηλίκων που αφορά την προσωπική ανάπτυξη και τις κοινωνικές ενέργειες.  

 Η μάθηση γραμματισμού ενηλίκων αποτελεί μια ενεργή και εκφραστική διαδικασία. 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν το δικαίωμα να διερευνήσουν τις δικές τους ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα, να θέσουν τους δικούς τους στόχους και να αποφασίσουν τον τρόπο, 

τον τόπο και τον χρόνο όπου επιθυμούν να αποκτήσουν μάθηση.  

 Η εργασία στον γραμματισμό ενηλίκων σέβεται τις διαφορετικές πεποιθήσεις, 

κουλτούρες και τρόπους ζωής. Ένας δεοντολογικός κώδικας εμπιστοσύνης και 

εμπιστευτικότητας στηρίζει κάθε πτυχή της εργασίας.  

 Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εκπαιδευόμενων είναι ζωτικής σημασίας για την 

αποτελεσματική οργάνωση της εργασίας γραμματισμού των ενηλίκων. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κάθε πτυχή 

της διαδικασίας.  

 Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν η απόφαση για επιστροφή στη μάθηση είναι 

δική τους και το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό, χαλαρό και φιλικό. 

Αυτό σημαίνει ότι η μάθηση γίνεται κατανοητή ως μια ιδιαίτερα συμμετοχική διαδικασία 
που εκτελείται από συμμετέχοντες οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως 
μαθησιακούς συνεργάτες, δηλαδή επαγγελματίες και εκπαιδευόμενοι. Οι επαγγελματίες και 
οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εργαστούν μαζί αρχικά, για να αποφασίσουν ακριβώς τι θα 
μάθουν και πώς θα το μάθουν, καθώς και για να θέσουν τους σκοπούς της μάθησης. 
Επομένως, οι επαγγελματίες θα πρέπει να εξελιχθούν σε πολύ ειδικευμένους υποβολείς 
ερωτημάτων, αντί να μεταδίδουν απλώς τη γνώση (ή τις δεξιότητες). Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ή εγχειρίδιο, όταν γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο, θα πρέπει να δημιουργεί 
ερωτήματα, να ενθαρρύνει και να ενισχύει τους επαγγελματίες (και τους εκπαιδευόμενους) 
για να εντοπίζουν και να προσδιορίζουν συγκεκριμένα τους γραμματισμούς που έχει ως 
στόχο η μάθηση. Για παράδειγμα, με δεδομένο ότι ένα αποτέλεσμα της έρευνας που 
διεξήχθη ήταν η αυξημένη ενημέρωση για το σημαντικό κενό στην κατανόηση από τους 
επαγγελματίες του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν με τους 
ψηφιακούς γραμματισμούς και χρησιμοποιούν τις ψηφιακές συσκευές τους στην 
καθημερινότητά τους, θα ήταν χρήσιμο το IO3 να περιλαμβάνει μια ενότητα σχετικά με τον 
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τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν ανοικτές ερωτήσεις ή εργασίες 
ερωτήσεων με τους εκπαιδευόμενους για να εντοπίσουν και να αντιδράσουν σε 
περισσότερες προτιμήσεις/συνήθειες κ.λπ. των εκπαιδευόμενων. Αυτό δεν χρειάζεται να 
αποτελεί στείρα «έρευνα» και φυσικά το IO2 μπορεί να αναπτύξει πραγματικούς πόρους 
δραστηριοτήτων στην τάξη, για την υποστήριξη των επαγγελματιών στην εκκίνηση αυτών 
των ενεργειών.3 

4.3 Επιπτώσεις σε IO3 

Ακολουθώντας τις παραπάνω προτάσεις και αναλύοντάς τις, η εργαλειοθήκη θα πρέπει να 
συλλέξει και να παρουσιάσει ένα εύρος πόρων που υποστηρίζουν τους επαγγελματίες και 
τους εκπαιδευόμενους στην καθημερινότητά τους. Στα παραπάνω μπορούν να 
περιλαμβάνονται πόροι, εργαλεία και δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:  

 για τον σχεδιασμό μαθημάτων 

 με τους εκπαιδευόμενους, κατά τη διάρκεια μαθημάτων 

 ως πόροι προσωπικής μελέτης για εκπαιδευόμενους ή/και επαγγελματίες 

 για την ανάλυση ή την αξιολόγηση της μάθησης (της δικής τους ή των 

εκπαιδευόμενων) 

Οι πόροι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στο πολύ ευρύ φάσμα 
πλαισίων στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επομένως θα πρέπει να εκφράζουν το 
ήθος και τις αρχές που ορίζονται παραπάνω σε σχέση με το IO3. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν και να αναγνωρίζουν την ποικιλότητα των δυνατοτήτων σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού σε διάφορα περιβάλλοντα, καθώς 
και τις αντίστοιχες επιλογές και προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων που είναι διαθέσιμες. 
Επομένως, οι πόροι είναι πιθανό να είναι σχετικά ευέλικτοι, ιδιαίτερα προσαρμόσιμοι και 
ενδεικτικοί, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται από και να αποκρίνονται στα τοπικά 
πλαίσια και ζητήματα. Προκειμένου να είναι βιώσιμοι, θα χρειαστεί να μπορούν να 
εφαρμόζονται και μελλοντικά, χωρίς να είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένοι ως προς τεχνολογίες, 
προγράμματα, εφαρμογές ή/και περιεχόμενο που ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά ή να 
καταστούν παρωχημένα στο εγγύς μέλλον. Οι πόροι που σχετίζονται με συγκεκριμένα 
πλαίσια ενδέχεται επίσης να είναι χρήσιμοι, εφόσον οι επαγγελματίες μπορούν εύκολα να 
προσδιορίσουν (και, στη συνέχεια, να εφαρμόσουν) τα τοπικά στοιχεία στον πόρο ή το 
εργαλείο. Όπως σημειώθηκε παραπάνω στο IO2, είναι πολύ πιθανό οι ανοικτές ερωτήσεις 
να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλούς από τους πόρους. Οι πόροι θα πρέπει να 
εμπλέξουν τους εκπαιδευόμενους σε κάποιες από τις βασικές διαφορές μεταξύ των βασικών 
γραμματισμών με στυλό και χαρτί και του ψηφιακού κόσμου, όπως η φύση 
πολυμέσων/πολλαπλών κόμβων των ψηφιακών επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένης της 

 
3 Αυτό μπορεί να είναι παρόμοιο με την έρευνα στους εκπαιδευόμενους που αναπτύχθηκε για την ερευνητική 
φάση αυτού του έργου (βλ. Παράρτημα 1 παρακάτω).  
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ανάγκης που εμφανίζεται ορισμένες φορές για κατανόηση της συνεισφοράς στο νόημα από 
τα οπτικά και τα ακουστικά μέσα), η «πολυστρωματική» φύση των ψηφιακών 
γραμματισμών, όπου υπάρχουν υπερσύνδεσμοι, διαφημίσεις και προηγούμενες εκδόσεις ή 
αλληλουχίες μηνυμάτων που ενσωματώνονται στο βασικό κείμενο. Οι επαγγελματίες θα 
χρειαστούν επίσης πόρους οι οποίοι θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν τους 
εκπαιδευόμενους με κάποιες από τις δευτερεύουσες δεξιότητες ψηφιακών γραμματισμών 
(π.χ. χρήση οθονών αφής/επιφανειών αφής/πληκτρολογίων/φωνητικής αναγνώρισης). 
Ωστόσο, αυτοί θα πρέπει πάντα να συνδέονται με ψηφιακούς γραμματισμούς 
συγκεκριμένου πλαισίου, με σημασία για τη ζωή των εκπαιδευόμενων και τυχόν επιλογές 
και προτιμήσεις που είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ψηφιακές συσκευές (αναγνωρίζοντας επίσης πότε αυτές οι επιλογές 
δεν είναι εφικτές). 

Παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι πόροι θα μπορούν να αναπτυχθούν για κάλυψη 
της ποικιλότητας και της ειδικής φύσης των τρεχόντων ψηφιακών γραμματισμών μπορούν 
να δοθούν με δύο πολύ συχνές περιστάσεις της πραγματικής ζωής, όπου οι ψηφιακοί 
γραμματισμοί αντικαθιστούν συνήθως τους έντυπους. 

Επικοινωνίες υγείας - που μπορούν να περιλαμβάνουν την κράτηση ραντεβού/την 
ανανέωση συνταγής κ.λπ., όπως ενδείκνυται σε σχέση με το τοπικό πλαίσιο. 

Επικοινωνίες γονέων/κηδεμόνων με το σχολείο του παιδιού, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν την οργάνωση συνάντησης, την επιβεβαίωση της παρουσίας στην 
ενημέρωση γονέων, τη λήψη και απάντηση σε ελέγχους κ.λπ. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπου οι επικοινωνίες θα ήταν στο παρελθόν βασισμένες 
στο χαρτί και πολύ γενικής φύσης, πλέον είναι πιθανότερο να διεξάγονται με διάφορους 
τρόπους, σε διάφορες συσκευές και εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να 
υποστηριχθούν σωστά οι εκπαιδευόμενοι με τους συγκεκριμένους γραμματισμούς, οι 
επαγγελματίες θα πρέπει να μπορούν να ορίσουν πώς ακριβώς διεξάγονται αυτοί στις ζωές 
των μεμονωμένων εκπαιδευόμενων. Ένας πόρος που επιτρέπει στους επαγγελματίες να το 
πετύχουν αυτό θα πρέπει να ξεκινάει ορίζοντας μια συνεκτική διαδικασία εργασίας με μια 
ολόκληρη τάξη μαθητευόμενων, ο καθένας εκ των οποίων ενδέχεται να χρειάζεται να 
χρησιμοποιεί διαφορετικές εφαρμογές ή/και συσκευές για την επικοινωνία με αυτούς τους 
θεσμούς. Επομένως, μετά την επιλογή (με αυστηρό περιορισμό) του κατάλληλου πλαισίου 
για εργασία με τους εκπαιδευόμενους, ο επαγγελματίας θα πρέπει να ξεκινήσει 
εντοπίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής 
στον πραγματικό κόσμο από αυτούς τους εκπαιδευόμενους. Στη συνέχεια, θα ορίσει τη 
μάθηση σε πλαίσιο πραγματικής ζωής για τη μαθησιακή ομάδα και θα ενισχύσει τους 
εκπαιδευόμενους προκειμένου να αντιδράσουν ή να αλληλεπιδράσουν με την πρακτική 
ψηφιακού γραμματισμού με χρήσιμους και πρακτικούς τρόπους, με νόημα.  Ιδανικά, οι 
επαγγελματίες θα ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να φέρουν τις συσκευές τους ή/και 
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επικοινωνίες σχετικές με το επιλεγμένο πλαίσιο, αν είναι δυνατό. Ο τύπος ερωτήσεων και η 
επεξεργασία των πόρων θα πρέπει να τονίζουν τα παρακάτω θέματα: 

 Πώς επικοινωνεί ο στοχευόμενος θεσμός κάθε εκπαιδευόμενου μαζί του; (Αυτό 

πιθανότατα θα διαφέρει μεταξύ εκπαιδευόμενων, εκτός εάν αντιμετωπίζουν όλοι 

τους ίδιους θεσμούς).  

 Ποιοι είναι οι συγκυριακοί περιορισμοί; Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένη συσκευή ή εφαρμογή ή υπάρχει επιλογή;  

 Τι ζητείται να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι και τι θέλουν να κάνουν, προκειμένου να 

συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρακτική; 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις στα παραπάνω, ποιες επιλογές λειτουργίας, π.χ. 

συσκευή/εφαρμογή, κάνουν οι εκπαιδευόμενοι; (Μεμονωμένοι εκπαιδευόμενοι 

ενδέχεται να έχουν διαφορετικές επιλογές) 

 Προκύπτουν ζητήματα από τα παραπάνω πλαίσια/τεχνολογίες/επιλογές 

εκπαιδευόμενων (π.χ. ηλεκτρονική ασφάλεια/ζητήματα πρόσβασης κ.λπ.); 

 Τι νόημα θέλουν να αποδώσουν οι εκπαιδευόμενοι στις απαντήσεις τους; 

 Πώς θα διαφέρει η κατασκευή αυτών των νοημάτων σύμφωνα με τις 

τεχνολογίες/συσκευές/εφαρμογές που χρησιμοποιούνται; 

 Ποια γλώσσα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί; (Και πώς θα αντιστοιχιστεί αυτή η 

γλώσσα με την εργασία και την τεχνολογία/τις εφαρμογές/τις συσκευές που 

χρησιμοποιούνται;) 

 Ποιες δευτερεύουσες δεξιότητες είναι σχετικές ή/και απαραίτητες; (Σε αυτό το 

σημείο μπορεί να εφαρμοστεί η πρακτική χρήσης οθονών αφής/πληκτρολογίων 

κ.λπ., σύμφωνα με τις επιλογές του εκπαιδευόμενου, με χρήσιμο τρόπο, με νόημα 

και σε συγκεκριμένο πλαίσιο). 

  



DiLitE IO1 
 

 

Αριθμός Έργου: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 

39 

 
Ενότητα 5. Συνοπτική παρουσίαση - βασικά μηνύματα   

 

 Ενδείξεις σαφούς αναντιστοιχίας της κατανόησης της σημασίας, των σκοπών και των 

χρήσεων των ψηφιακών γραμματισμών από επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους. 

 Ενδείξεις αναντιστοιχίας μεταξύ των σχολικών γραμματισμών (κυρίως στυλό και 

χαρτί) και των γραμματισμών του πραγματικού κόσμου (κυρίως ψηφιακών) και η 

ανάγκη αλλαγής. Περιλαμβάνεται επίσης η αλλαγή θεσμικών/εθνικών πολιτικών και 

πολιτικών αξιολόγησης, καθώς και των πεποιθήσεων και πρακτικών των 

επαγγελματιών. 

 Ενδείξεις ότι η αντίληψη της απόκτησης γραμματισμού με βάση τις «δεξιότητες» 

επικρατεί ακόμη στην κατανόηση του γραμματισμού και του γραμματισμού και της 

παιδαγωγικής από τους επαγγελματίες. Αυτό οδηγεί σε ανάρμοστη εστίαση σε 

διδασκαλία εκτός πλαισίου είτε των ψηφιακών δεξιοτήτων (π.χ. χρήση ποντικιού ή 

πληκτρολογίου) είτε συγκεκριμένων προγραμμάτων λογισμικού. (Σαφώς, αυτές οι 

δεξιότητες και τα προγράμματα έχουν χρησιμότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να 

διδάσκονται στο πλαίσιο ιδιαίτερα σαφών πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού που 

αφορούν τη ζωή και τις φιλοδοξίες των εκπαιδευόμενων.) 

 ε σχέση με αυτό, αφής ανάγκη καλύτερης κατανόησης (και χρήσης) των 

προσεγγίσεων με κοινωνική έδραση ως προς τους ψηφιακούς γραμματισμούς και τις 

πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού από τους επαγγελματίες. 

 Ενδείξεις έντασης μεταξύ πολύ γενικών, ενιαίων προσεγγίσεων στην τάξη ως προς 

την απόκτηση γραμματισμού με στυλό και χαρτί και των συμμετοχικών, βασισμένων 

στους εκπαιδευόμενους διάφορους τύπους προσεγγίσεων και μεθοδολογίας που 

απαιτούνται από τον ψηφιακό κόσμο και τους ψηφιακούς γραμματισμούς 

συγκεκριμένα. 

 Αυξανόμενη ομοφωνία σχετικά με το ότι οι προσεγγίσεις τύπου «Φέρτε τη συσκευή 

σας» είναι πλέον ενδεδειγμένες και ωφέλιμες για τους εκπαιδευόμενους, μαζί με την 

ανάγκη ευρύτερης διερεύνησης και εφαρμογής αυτών των προσεγγίσεων. 

 Σημαντικές ενδείξεις ότι ο φόβος και το άγχος των επαγγελματιών αναστέλλουν την 

ανάπτυξη των ψηφιακών γραμματισμών στην εκπαίδευση.  

 Ενδείξεις της ανάγκης αναγνώρισης και εργασίας στην ποικιλότητα της ίδιας της 

τεχνολογίας και την ποικιλότητα των ψηφιακών προτιμήσεων των εκπαιδευόμενων 

και των πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού στις οποίες συμμετέχουν. Αυτό απαιτεί 

μια προσέγγιση κατά την οποία η μάθηση γίνεται κατανοητή ως μια εξαιρετικά 
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συμμετοχική δραστηριότητα που διεξάγεται από τους εκπαιδευόμενους και τους 

επαγγελματίες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ιδίους ως συνεργάτες στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

 Επίσης, εν όψει της τρέχουσας πανδημίας Covid-19, επείγουσα ανάγκη εξέλιξης της 

διδασκαλίας και της μάθησης των ψηφιακών γραμματισμών, συγκεκριμένα μέσω της 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών στις προσεγγίσεις που αναφέρονται παραπάνω και, 

όπου ενδείκνυται, μέσω μεθόδων παράδοσης από απόσταση. 


