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1. Σχετικά με το Έργο
Το έργο του No One Behind στοχεύει στον εφοδιασμό των ενηλίκων που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή/και
γενικότερα στην επαρχία με ψηφιακές ικανότητες, παρέχοντας την πρόσβαση τους σε δραστηριότητες δια βίου
μάθησης και παρακινώντας τους να ξεκινήσουν να μαθαίνουν.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των πολιτών παραμένει πολύ χαμηλό σε
πολλές χώρες, ιδίως σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές κατηγορίες. Οι ενήλικες που ζουν συγκεκριμένα σε
αγροτικές περιοχές, υφίστανται τις συνέπειες της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων, δηλαδή δέχονται κοινωνική
απομόνωσή και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Το έργο σκοπεύει να συμβάλει στην επίλυση αυτού του προβλήματος αναπτύσσοντας ευκαιρίες μάθησης για
ενήλικες βελτιώνοντας την καθημερινή τους ζωή και τις ευκαιρίες εργασίας τους.
Το έργο στοχεύει επίσης στην παροχή ενός μαθήματος με ειδικό περιεχόμενο για έμπειρους γνώστες που
εργάζονται με ενήλικες ειδικότερα για την αναγνώριση των αναγκών των μαθητευόμενων ενηλίκων και την
βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.
Τα απτά αποτελέσματα του έργου θα είναι:
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1.1 Εισαγωγή
Αυτή η μεθοδολογία θέλει να αποτελέσει κατευθυντήρια γραμμή για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
σε αγροτικές περιοχές κυρίως ως προς την βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Αυτό το έγγραφο θα
αποτελέσει τη βάση για το εγχειρίδιο εκπαίδευσης και για το επιτραπέζιο παιχνίδι.
Η τεχνολογία αποτελεί θεμελιώδες μέρος της καθημερινής ζωής ιδιαίτερα μετά την εξάπλωση της πανδημίας
COVID-19 σε παγκόσμιο πλαίσιο.
Η κατοχή ψηφιακών δεξιοτήτων επέτρεψε σε πολλούς ανθρώπους να συνεχίσουν να εργάζονται, να μελετούν
και να διατηρούν επαφές με την οικογένεια και άλλα άτομα, διαδικτυακά.
Αντίθετα οι άνθρωποι με έλλειψη γνώσεων σε ψηφιακά μέσα εισήλθαν σε μια κατάσταση κοινωνικού
αποκλεισμού λόγω ανισοτήτων με ανθρώπους που είχαν πρόσβαση σε τεχνολογικά εργαλεία, η κατάσταση
αυτή είχε σοβαρές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.
Η Καινοτόμος Μεθοδολογία που αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα του έργου βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πλαίσιο Ικανότητας που ουσιαστικά είναι και το πλαίσιο αναφοράς για τις ψηφιακές ικανότητες. Για να είναι
κάποιος την σήμερον ημέρα ψηφιακά ικανός σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτει ικανότητες σε όλους τους τομείς
της DigComp.

Στα επόμενα κεφάλαια παρατίθεται το προφίλ ECVET του « Ψηφιακά Ικανού Πολίτη». Το πρόγραμμα σπουδών
ή το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι βασισμένο στις ικανότητες που αναφέρει το Πλαίσιο DigComp, το οποίο
παρέχει όλα τα κατευθυντήρια βήματα για να γίνει ένας πολίτης «ψηφιακά ικανός».

2. Το προφίλ του «Ψηφιακά Ικανού» πολίτη σύμφωνα με το ECVET
2.1 Σύνοψη του προφίλ
Το ECVET προφίλ του «ψηφιακά ικανού» πολίτη που περιγράφεται εδώ στοχεύει στον εντοπισμό και την
επιλογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται ειδικά με τη χρήση του ECVET στο τομέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Αυτό το έγγραφο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς και όσους συνεργάζονται με
ενήλικες που ενδιαφέρονται να ορίσουν μια εκπαιδευτική πορεία. Αυτή η ενότητα περιγράφει το περιεχόμενο
και τις ικανότητες που απαιτούνται και που πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την
εκπαίδευση ενηλίκων, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα σχετικά πιστωτικά σημεία ECVET.
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2.2 Αρχές του ECVET
To Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) στοχεύει να δώσει
στους ανθρώπους μεγαλύτερο έλεγχο στις ατομικές τους μαθησιακές εμπειρίες ώστε να μετακινούνται μεταξύ
διαφορετικών χωρών αλλά και να ενσωματώνονται σε διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον.
Το ECVET στοχεύει στη διευκόλυνση της επικύρωσης, της αναγνώρισης και της συσσώρευσής δεξιοτήτων και
γνώσεων που σχετίζονται με την εργασία και που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε άλλη χώρα
ή σε διαφορετικές καταστάσεις.
Το σύστημα έχει ως κυρίαρχο στόχο την καλύτερη συμβατότητα των διάφορων συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και των προσόντων τους που
προσδίδουν.
Στόχος είναι να δημιουργήσει ένα τεχνικό πλαίσιο για την περιγραφή των προσόντων ως προς τις ενότητες των
μαθησιακών εκβάσεων και περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης, μεταφοράς, συσσώρευσης και
αναγνώρισης.
Στο ECVET τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται και επικυρώνονται προκειμένου να μεταφερθούν
πιστώσεις από ένα σύστημα ικανοτήτων σε άλλο ή από ένα μονοπάτι μάθησης σε άλλο.
Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι μαθητές μπορούν να συσσωρεύσουν τις απαιτούμενες μαθησιακές
εκβάσεις για μια συγκεκριμένη δεξιότητα σε διαφορετικές χώρες ή σε διαφορετικές καταστάσεις.

Επίσης το σύστημα επιτρέπει την δυνατότητα ανάπτυξης κοινών αναφορών για επαγγελματικά προσόντα ΕΕΚ
και είναι πλήρως συμβατό με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πίστωσης και Συσσώρευσης.

Οι κύριες έννοιες για το ECVET 1 είναι:
-

Οι μορφωτικές εκβάσεις:

Είναι δηλώσεις γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να επιτευχθούν σε μια ποικιλία μαθησιακών
πλαισίων. Επίσης δηλώνουν τι γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να διεκπεραιώσει ο μαθητευόμενος μετά την
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας που ορίζεται από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
-

ECVET Βαθμοί

Αριθμητική αναπαράσταση του συνολικού βάρους των μορφωτικών εκβάσεων σε μια δεξιότητα και του
σχετικού βάρους των μονάδων σε σχέση με τη δεξιότητα.
-

Πίστωση μορφωτικών εκβάσεων:

Πίστωση δίνεται για τις αξιολογημένες και τεκμηριωμένες μαθησιακές εκβάσεις ενός εκπαιδευόμενου. Η
πίστωση μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή προσόντα και να συσσωρευτεί για την
απόκτηση προσόντων με βάση τα πρότυπα και τους κανονισμούς προσόντων που ισχύουν στις συμμετέχουσες
χώρες.
Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών εκφράζεται σε υπομνήματα
Συμφωνιών Κατανόησης και Μάθησης
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-

Δοκιμή και Εφαρμογή ECVET

Το ECVET βρίσκεται τώρα σε μια φάση προοδευτικής υλοποίησης έχοντας δημιουργήσει τις απαραίτητες
προϋποθέσεις. Η ποιότητα των δοκιμών ECVET είναι ζωτικής σημασίας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως οι φορείς
ανάθεσης, κατάρτισης και αξιολόγησης, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εργοδότες ενθαρρύνονται να
συμμετάσχουν σε δοκιμές ECVET μέσω έργων και δικτύων ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος δια βίου
μάθησης.
-

ECVET επικύρωση της τυπικής και άτυπης μάθησης

Χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη τονίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το πλήρες φάσμα
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός ατόμου όχι μόνο εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν σε σχολεία, πανεπιστήμια ή άλλα επίσημα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η αναγνώριση
όλων των μορφών μάθησης αποτελεί επομένως προτεραιότητα της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης.
Η μάθηση που λαμβάνει χώρα στα επίσημα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αναμφισβήτητα η
πιο ορατή και αναγνωρίζεται στην αγορά εργασίας και γενικότερα από την κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια
ωστόσο υπάρχει μια αυξανόμενη εκτίμηση της μάθησης σε μη τυπικά και ανεπίσημα πλαίσια. Απαιτούνται νέες
προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση και επικύρωση αυτών των «αόρατων» μαθησιακών
εμπειριών στον τομέα των προσόντων.

Ποιες είναι οι μαθησιακές εκβάσεις;
Οι μαθησιακές εκβάσεις ορίζονται με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ΕΟΠΠΕΠ και τη σύσταση του ECVET 3.
Οι μαθησιακές εκβάσεις ορίζονται ως δηλώσεις για το τι ξέρει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ένας
μαθητευόμενος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, οι οποίες ορίζονται ως γνώση
(γνωρίζει), δεξιότητες (κατανοεί) και ικανότητα (είναι ικανός να κάνει).
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Γνώση

•Είναι η μετεξέλιξη της αφομοίωσης των πληροφοριών
μέσω της μάθησης. Η γνώση είναι το σώμα των γεγονότων,
αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα
πεδίο εργασίας ή μελέτης. Στο πλαίσιο των Ευρωπαικών
προσόντων η γνώση περιγράφεται ως θεωρητική ή/και
πρακτική.

Δεξιότητες

•Είναι η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και χρήσης
τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την
επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με το Ευρωπαικό πλαίσιο
προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές ή
πρακτικές.

Επάρκεια

•Είναι η αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και
προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων σε
καταστάσεις εργασίας ή μελέτης και στην επαγγελματική ή/και
προσωπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πλαίσιο
Προσόντων, η επάρκεια περιγράφεται από την άποψη της ευθύνης
και της αυτονομίας.

Ο ορισμός των μαθησιακών εκβάσεων που χρησιμοποιεί τις έννοιες της γνώσης, της δεξιότητας και της
ικανότητας αποτελεί τον Ευρωπαϊκό ορισμό 4, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους ως κοινό
παρανομαστή. Το ECVET δεν παρέχει πρότυπο ή ταξινόμηση σχετικά με τη μορφή περιγραφικών μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Αυτά τα πρότυπα ή ταξινομήσεις είναι πιθανό να υπάρχουν σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο ή σύστημα εκπαίδευσης.
Ο τρόπος περιγραφής των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι μέσω των μονάδων. Μια ενότητα μαθησιακών
εκβάσεων είναι χαρακτηριστικό ενός προσόντος ή ενός επαγγελματικού προφίλ που αποτελείται από ένα
συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν.
Δείχνοντας ότι οι μονάδες μαθησιακών εκβάσεων είναι δομημένες συνολικά και λογικά, αξιολογούνται και οι
μονάδες μαθησιακών εκβάσεων που μπορεί να είναι συγκεκριμένες για ένα μόνο επαγγελματικό προφίλ ή
κοινές σε πολλά προφίλ.
Οι μορφωτικές εκβάσεις περιγράφουν αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2.3 Οι αρμοδιότητες του «Ψηφιακά Ικανού Πολίτη»
Η μεθοδολογία δημιουργήθηκε μετά από μια προκαταρτική δραστηριότητα έρευνας που διεξήχθη από τους
εταίρους του έργου. Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΕ, οι βασικές ικανότητες είναι σημαντικές για κάθε άτομο,
τόσο για την προσωπική ανάπτυξη όσο και την ένταξη σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών έδειξαν ότι ένα μεγάλο πληθυσμιακό μέρος ιδίως οι ενήλικες που ζουν
σε αγροτικές περιοχές ή γενικότερα στην επαρχεία εξακολουθούν να παραμένουν απροετοίμαστοι ψηφιακά
7

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
και να μην μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινή τους ζωή, στο κοινωνικό ή
εργασιακό πλαίσιο με ευκολία.
Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πλαίσιο Ικανότητας DigComp 2.0 από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προσδιορίζει τα βασικά στοιχεία της ψηφιακής ικανότητάς σε 5 τομείς και
βασίζεται σε εννοιολογικούς δείκτες-πλαίσια για τη Πληροφορία και τον Αλφαβητισμό Δεδομένων, την
Επικοινωνία και τη Συνεργασία, τη Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου, την Ασφάλεια και την Επίλυση
προβλημάτων. Οι 5 τομείς αυτοί βασίζονται στις βασικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γνώση, στις
δεξιότητες και τα στάδια που χρειάζεται ένα άτομο για να βελτιώσει την εκπαίδευση του και να επιλύσει κάθε
πρόβλημα στον ψηφιακό κόσμο. Οι ικανότητες αυτές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τον οποίο
μπορούν να εφαρμοστούν οι Ψηφιακές δεξιότητες και οι δεξιότητες ΤΠΕ και είναι σε θέση να προσδιορίσουν
ένα περιορισμένο σύνολο δεικτών για τους σκοπούς της διακρατικής μέτρησης της ψηφιακής ικανότητας.

Μάθετε περισσότερα για το DigComp: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
Μάθετε περισσότερα για τα οχτώ επίπεδα του ΕΠΙ:

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο ως εξής:

Ενότητα 1:
Επεξεργασία
Πληροφοριών

Ενοτήτα 2:
Επικοινωνία και
Συνεργασία

Ενότητα 3:
Δημιουργία ψηφιακού
περιεχομένου

Ενότητα 4:
Ασφάλεια

Ενότητα 5:
Επίλυση
Προβλημάτων

1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ,
ΦΙΛTΡΑΡΙΣΜΑ &
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟΎ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

2.1 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

5.1 ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

2.2 ΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

3.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

4.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

2.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

3.3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

4.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΕΞΙΑΣ

5.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

2.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

4.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

2.5 ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
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[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:
•
•
•

Βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθιστώντας έτσι έναν «ψηφιακά ικανό» πολίτη.
Βελτίωση της πρόσβασης τους σε προγράμματα ποιοτικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από όλους τους οργανισμούς της κοινοπραξίας σχετικά με
τον ορισμό του προφίλ των ψηφιακών ικανοτήτων, οι δείκτες που προέκυψαν στο πλαίσιο της
κοινωνίας, του εργατικού δυναμικού και της εκπαίδευσης είναι η πληροφορία και η γνώση δεδομένων,
η επικοινωνία και η συνεργασία, η δημιουργία περιεχομένου, η ασφάλεια και η επίλυση προβλημάτων.

CVET προφίλ του «Ψηφιακά Ικανού» Πολίτη
Επίπεδο ΕΠΙ

Επίπεδο 3

Διάρκεια

125 ώρες

Συνολικοί ECVET
βαθμοί

5 ECVET βαθμοί

Περιγραφή Προφίλ

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης θα
μπορεί:
• Να κατανοήσει την χρησιμότητα των ψηφιακών ικανοτήτων.
• Να χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητα κύρια ψηφιακά συστήματα.
• Να κατανοεί τους κινδύνους και τις πιθανές απειλές που συνδέονται με το Διαδίκτυο.
• Να κατανοεί πως να αλληλεπιδρά με άλλους στα ψηφιακά μέσα
• Να χρησιμοποιεί τεχνολογίες για πρόσβαση σε υπηρεσίες

Ενότητα 1

Πληροφόρηση και γνώση δεδομένων

Διάρκεια Ενότητας 1

25 ώρες

ECVET Βαθμοί Ενότητας 1

1

Περιγραφή έκβασης 1

Σε αυτή την ενότητα ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί για:
•
•
•

Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο με ασφάλεια και προστασία.
Ανάλυση και ανάκτηση σημαντικών πληροφοριών από ψηφιακά δεδομένα χρησιμοποιώντας
αξιόπιστες πηγές
Οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου, σεβόμενος τα
πνευματικά δικαιώματα και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους.

1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΦΙΛTΡΑΡΙΣΜΑ & ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ότι
υπάρχουν διάφοροι τύποι προγραμμάτων
περιήγησης για αναζήτηση δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει
διαφορετικού τύπου μηχανών αναζήτησης για
την λήψη πληροφοριών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
ψάξει για δεδομένα, πληροφορίες και
ψηφιακό περιεχόμενο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
φιλτράρει δεδομένα, πληροφορίες και
ψηφιακό περιεχόμενο

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να πραγματοποιήσει
μια διαδικτυακή αναζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων και
πληροφοριών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις
κατάλληλες πηγές για πρόσβαση και λήψη ψηφιακού
περιεχομένου(φωτογραφίες, βίντεο)
-Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να επιλέξει τις
σωστές πηγές για τη λήψη δεδομένων και πληροφοριών που
σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να έχει πρόσβαση
και να μπορεί να πλοηγήσει μεταξύ ψηφιακών χώρων.
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- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης μπορεί να έχει
πρόσβαση και να χρησιμοποιεί προγράμματα
περιήγησης και μηχανές αναζήτησης με
χαρακτηριστικά ασφαλείας.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
κάνει λήψη ψηφιακού περιεχομένου πάντα με
σάρωση των αρχείων με antivirus
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης χρησιμοποιεί τις
αποκτηθείσες γνώσεις υπέρ του αποφεύγοντας
ύποπτες σελίδες.
-Ο «ψηφιακά ικανός πολίτης» κατανοεί πλήρως
τους κινδύνους της εμπιστευτικότητας και του
απορρήτου της αναζήτησης στο διαδίκτυο.

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]

1.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ότι
υπάρχουν πολλές πηγές για τη λήψη ψηφιακών
δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου με
διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει την
ύπαρξη ψευδών και ανακριβών δεδομένων και
πληροφοριών στο Διαδίκτυο (π.χ χειραγώγηση
ψεύτικων ειδήσεων, παραπληροφόρηση)
- Ο «ψηφιακά ικανός» γνωρίζει πως να
προχωρήσει στην αναζήτηση αξιόπιστων
δεδομένων και πληροφοριών
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τη
σημασία του εντοπισμού και χρήσης
αξιόπιστων πηγών δεδομένων.

- Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να επιλέξει και να
χρησιμοποιήσει πηγές αξιοπιστίας για αναζήτηση δεδομένων
(π.χ έλεγχος τομέα ιστού, βρείτε άλλα άρθρα για την πηγή).

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση
να σκέφτεται και να αξιολογεί κριτικά την
αξιοπιστία των πηγών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης διαθέτει
πλήρως συνειδητή χρήση κοινής λογικής
στην επιλογή και διάδοση δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση
να ελέγξει τις δικές του προκαταλήψεις και
να μειώσει το αντίκτυπο των δικών του
πεποιθήσεων στην κρίση του για την
αξιοπιστία
των
δεδομένων,
των
πληροφοριών
και
του
ψηφιακού
περιεχομένου.
- Ο «ψηφιακά ικανός πολίτης κατανοεί
πλήρως και αναγνωρίζει τους κινδύνους μη
αληθινών
ειδήσεων
και
την
παραπληροφόρηση.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να εντοπίζει ψεύτικες
ειδήσεις και την παραπληροφόρηση(π.χ έλεγχος συγγραφέα και
πηγών, επαλήθευση της ημερομηνίας)
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να αναγνωρίσει την
ακρίβεια των δεδομένων και των πληροφοριών από άρθρα,
έγγραφα και ειδήσεις που διατίθενται στο Διαδίκτυο (π.χ ανάλυση
του κειμένου, στίξης, ορθογραφίας)
- Ο ψηφιακά ικανός πολίτης είναι σε θέση να αναλύει και να
αξιολογεί την ακρίβεια του ψηφιακού περιεχομένου (π.χ εικόνες,
βίντεο)

1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ότι
υπάρχουν διάφοροι τύποι προγραμμάτων για
την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.
- Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως
υπάρχουν διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία για
την οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει
προγράμματα και εργαλεία για την
αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων και
πληροφοριών σε δομημένη και ψηφιακή
μορφή.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει
στρατηγικές και μεθόδους ταξινόμησης,
αποθήκευσης, οργάνωσης και διάδοσης
ψηφιακών δεδομένων και περιεχομένου.

«ψηφιακά
ικανός»
πολίτης
- Ο ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να ταξινομήσει, να - Ο
διαχειρίζεται δεδομένα αποθήκευσης,
οργανώσει και να αποθηκεύσει σχετικές πληροφορίες για την
πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο
εμβάθυνση των γνώσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων.
με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να οργανώνει και
και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.
να επεξεργάζεται δεδομένα και πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης έχει
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να αναγνωρίζει και
πρόσβαση σε ψηφιακό περιβάλλον με
να έχει πρόσβαση σε ψηφιακό περιβάλλον για να αποθηκεύει και
κατάλληλες ρυθμίσεις απορρήτου.
να έχει εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες.
- Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης έχει την
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης μπορεί να ανακτήσει δεδομένα,
δυνατότητα να χρησιμοποιεί ψηφιακά
πληροφορίες και περιεχόμενο σε ψηφιακό περιβάλλον.
εργαλεία με ασφάλεια, ηθική και με
σεβασμό στους κανόνες και τα
δικαιώματα των άλλων.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης αναγνωρίζει
πλήρως και κατανοεί τους κινδύνους
πρόσβασης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Ενότητα 2

Επικοινωνία και Συνεργασία

Διάρκεια Ενότητας 2

25ώρες

ECVET Βαθμοί Ενότητας 2

1

Περιγραφή έκβασης 2

Μέσα σε αυτή τη μονάδα, ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί ώστε να αλληλεπιδρά και να επικοινωνεί
μέσω διαδικτυακών μέσων και να μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία για να συμμετέχει
ως πολίτης στην κοινωνία και να έχει πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Αυτή η
ικανότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για ενήλικες που ζουν σε αγροτικές περιοχές που συχνά
βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού.
Μπορούν να επικοινωνούν με άλλους πολίτες σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον και να συμμετέχουν
ενεργά στην κοινωνία.
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[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
2.1 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία (φορητό
υπολογιστή, επίγειο υπολογιστή)
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως
να γράφει, να διαβάζει, να μιλά και να
αλληλεπιδρά με άλλους «ψηφιακά ικανούς»
πολίτες αλλά και με χαμηλότερης ικανότητας
(σε ψηφιακά ζητήματα) πολίτες.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ποιο
είναι το κατάλληλο περιβάλλον για ανάλογη
επίδραση με άλλους (email, κοινωνικά μέσα
forum)
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τους
κανόνες αναζήτησης στο διαδίκτυο.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί
κοινωνικά μέσα και πλατφόρμες.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης μπορεί να
παρουσιάσει πληροφορίες σε ένα συγκεκριμένο
κοινό.
- Ο «ψηφιακά ικανός πολίτης» είναι ικανός να
γράψει ένα email, ένα ενημερωτικό δελτίο, ένα
φυλλάδιο αναλόγως τον παραλήπτη.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης αναγνωρίζει με
ποια ψηφιακή πλατφόρμα πρέπει να
χρησιμοποιεί αναλόγως με το κοινό που θέλει
να αλληλοεπιδράσει.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης εφαρμόζει τις
γνώσεις που απέκτησε για την ανάρτηση
πληροφοριών στο Facebook, το Instagram και
άλλα κοινωνικά μέσα ανάλογα με το
περιεχόμενο που θέλει να αναρτήσει.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να πραγματοποιεί
παρουσιάσεις διαδικτυακά και να διεξάγει σεμινάρια.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να στείλει και να
λάβει email καθώς και προσωπικά άμεσα μηνύματα.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να ηχογραφήσει
και να παίξει ένα βίντεο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι
οι πληροφορίες που μοιράζονται είναι σεβαστές.

2.2 ΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο « ψηφιακά ικανός» γνωρίζει πως να
κοινοποιεί πληροφορίες και δεδομένα σε
ψηφιακό περιβάλλον.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ποιες
πλατφόρμες χρησιμοποιούνται για κοινή χρήση
δεδομένων.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
ασφαλίσει δεδομένα κατά την κοινή χρήση
πληροφοριών.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να αποθηκεύσει
δεδομένα και πληροφορίες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι διαφανής
κατά την αλληλεπίδραση με άλλους πολίτες και
την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης κατανοεί
πλήρως την σημασία απόκρυψης
πληροφοριών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι ικανός να
αναγνωρίσει απειλές κατά την κοινή χρήση
δεδομένων και ανταλλαγή πληροφοριών.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να έχει πρόσβαση
σε πληροφορίες σε διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να προσθέσει ένα
επιπλέον επίπεδο ασφάλειας κατά την ανταλλαγή πληροφοριών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει
ψηφιακά εργαλεία για την κοινή χρήση διάφορων τύπου
πληροφοριών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει
πολλούς τρόπους να επικοινωνεί στο διαδίκτυο και να μοιράζεται
πληροφορίες ανάλογα με το κοινό του.

2.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
επικοινωνήσει αποτελεσματικά με άλλους
ικανούς πολίτες.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες απόρρητες
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
εφαρμόσει κριτική σκέψη.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να κατεβάσει
περιεχόμενο από το διαδίκτυο ακολουθώντας ρητά την
νομοθεσία.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να ανατρέξει σε
προηγούμενες πηγές πληροφοριών, δεδομένων και ψηφιακού
περιεχομένου.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να στείλει ένα σαφές
μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας το κατάλληλο επίπεδο
πληροφοριών
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να υποβάλει
κρίσιμες ερωτήσεις.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέσει να ασκήσει
εποικοδομητική κριτική.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
αποφεύγει τη μισητή ομιλία ενώ συνομιλεί με
άλλους πολίτες στο Διαδίκτυο.
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- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης ενθαρρύνει τους
άλλους πολίτες να μην κατεβάζουν παράνομα
ψηφιακές πληροφορίες, δεδομένα ή ψηφιακό
περιεχόμενο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι
υποστηρικτής
των
ίσων
ψηφιακών
δικαιωμάτων.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης λαμβάνει
αποφάσεις εφαρμόζοντας κριτική σκέψη και
είναι ανοιχτόμυαλος.

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
2.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τα πιο
αποτελεσματικά εργαλεία για να
επικοινωνήσει μέσω ψηφιακού
περιβάλλοντος.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες
για την δημιουργία συνεργασιών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ποια
είναι τα καταλληλά και ποια τα ακατάλληλα
μέσα επικοινωνίας

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα
κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας ανάλογα το πλαίσιο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να μοιράζεται
διαδικτυακές πληροφορίες και δεδομένα με άλλους μέσω της
χρήσης κατάλληλων τεχνολογιών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί
διαδικτυακά εργαλεία κοινής χρήσης όπως το Google Drive
(Φύλλα Google, Έγγραφα Google)

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης παρέχει
υποστήριξη σε άλλους πολίτες που
συνεργάζονται μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.
- Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης εφαρμόζει τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν για να βελτιώσει
τις διαδικτυακές διαδικασίες συνεργασίας

Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τους
κανόνες «καλής συμπεριφοράς» που πρέπει να
υιοθετήσει ένας χρήστης στο Διαδίκτυο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τα
διαδικτυακά μέσα που χρησιμοποιείται η ορθή
συμπεριφορά αντίστοιχα.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τι
σημαίνει να σέβεται τους άλλους χρήστες.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να επικοινωνεί με
τους άλλους χρήστες με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το
ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.

-Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να
επιδρά στην διαδικτυακή του εμπειρία
κατάλληλα για να αλληλοεπιδράσει με άλλους
χρήστες και να ανταλλάξει απόψεις και
πληροφορίες μαζί τους.

2.5 ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης πρέπει να αλληλεπιδρά με τους
άλλους πολίτες ευγενικά εφαρμόζοντας με τον κατάλληλο τρόπο
τη χρήση κεφαλαίων, των σημείων στίξης και το λεξιλόγιο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να αναγνωρίσει εάν
άλλοι χρήστες τηρούν τους κανόνες της διαδικτυακής
συμπεριφοράς και μπορεί να ενεργήσει για να μεσολαβήσει
στην κατάσταση

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι ικανός να
καταλάβει τη σημασία των διαδικτυακών
κανόνων και μπορεί να το μεταδώσει και σε
άλλους πολίτες

2.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ποια είναι
η έννοια της ψηφιακής ταυτότητας και το
σύστημα πληροφοριών που την συνθέτουν.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να επεξεργάζεται
τα δεδομένα που παράγονται μέσω εργαλείων, περιβάλλοντος
ή ψηφιακών υπηρεσιών
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να διαχειριστεί
την ψηφιακή του ταυτότητα ώστε να έχει πρόσβαση σε
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να επικοινωνεί και
να διαχειρίζεται σωστά την εικόνα του στο διαδίκτυο.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης εφαρμόζει τις
γνώσεις που απέκτησε για την επίλυση
προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση
ψηφιακών ταυτοτήτων.

- Ο «ψηφιακά ικανός πολίτης γνωρίζει πως να
προστατεύει την ψηφιακή του ταυτότητα στο
Διαδίκτυο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ποια
πλεονεκτήματα υπάρχουν στην χρήση της
ταυτότητας στο Διαδίκτυο
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- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης μπορεί να ηγηθεί
άλλους πολίτες στη διαχείριση της ψηφιακής
τους ταυτότητας.

Ενότητα 3

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Διάρκεια Ενότητας 3

25ώρες

ECVET Βαθμοί Ενότητας 3

1

Περιγραφή Έκβασης 3

Σε αυτήν την ενότητα, ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί στην δημιουργία περιεχομένου
διαδικτυακά. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στα άτομα να μοιραστούν τις ιδέες τους σε
διάφορες μορφές, όπως βίντεο εικόνες ή κείμενα. Ο συμμετέχων θα καταλάβει επίσης πως
να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο για τη δημιουργία νέων
περιεχομένων με σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα.

3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να δημιουργεί και
να επεξεργάζεται ψηφιακό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
δημιουργεί έγγραφα κειμένου παρουσιάσεις,
PowerPoint, excel, υπολογιστικά φύλλα
- Ο «ψηφιακά ικανός « πολίτης είναι σε θέση να κάνει
ακριβείς ενέργειες μέσω του υλικού του για το τι θέλει
να μεταφέρει.
- Ο «ψηφιακά ικανός « πολίτης είναι σε θέση να
μορφοποιεί και να επεξεργάζεται περιεχόμενο σε
προσβάσιμα και εύχρηστα πρότυπα.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης οδηγεί και
επεξηγεί στους άλλους χρήστες να
δημιουργήσουν περιεχόμενο σε ένα
διαδικτυακό περιβάλλον.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι ικανός
να επιλέγει αυτόνομα τα καλύτερα εργαλεία
για τη δημιουργία του περιεχομένου που
θέλει.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να εκφραστεί σε
ψηφιακά μέσα
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει την αξία του
ψηφιακού περιεχομένου ως οπτικό βοήθημα.

3.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει βασικά
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την τροποποίηση του
ψηφιακού περιεχομένου.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πως να βελτιώσει και
να ενσωματώσει τις πληροφορίες σε ένα υπάρχον σώμα
γνώσεων για να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό από το
πρωτότυπο.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι ικανός
τροποποιήσει, να βελτιώσει και να ενσωματώσει
να λάβει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο
πληροφορίες και περιεχόμενο σε ένα υπάρχον σώμα
αλλαγής των υπαρχουσών πληροφοριών σε
γνώσεων.
νέα μορφή.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης μπορεί να δημιουργήσει - Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης χρησιμοποιεί
νέο πρωτότυπο περιεχόμενο και γνώση
τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για να
δημιουργήσει νέες πληροφορίες και
περιεχόμενο.

3.3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γνώση
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πώς να εφαρμόζει με
ακρίβεια τα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες χρήσης.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τις απαραίτητες άδειες
που απαιτούνται και ισχύουν υπό ορισμένες περιστάσεις.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πώς να προστατεύσει
τον εαυτό του και τα ψηφιακά εργαλεία του από παραβίαση
πνευματικών δικαιωμάτων.

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο "ψηφιακά ικανός" πολίτης μπορεί να αναφέρει τη
σωστή πηγή εάν χρησιμοποιεί περιεχόμενο της πηγής
που βρίσκεται στο διαδίκτυο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης διακρίνει στο
διαδικτυακό περιβάλλον, πλατφόρμες που διαθέτουν
υλικό (π.χ. εικόνες, βίντεο, εικόνες) και που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν δωρεάν.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το διαδικτυακό υλικό (π.χ. εικόνες, βίντεο,
εικόνες) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης εφαρμόζει τις
αποκτηθείσες γνώσεις για να σέβεται την
πνευματική ιδιοκτησία των άλλων.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης δίνει οδηγίες
στους άλλους σχετικά με τη σημασία του
σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων
και των αδειών χρήσης.
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[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γνώση
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πώς να σχεδιάζει και να
αναπτύσσει οδηγίες για υπολογιστικό σύστημα.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης ξέρει πώς να ενεργεί
για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων ·
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πώς να εφαρμόζει
οδηγίες για την εκτέλεση εργασιών.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει πώς να εφαρμόζει
οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων.

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
σχεδιάσει και να αναπτύξει μια ακολουθία οδηγιών που
έχουν δημιουργηθεί για ένα υπολογιστικό σύστημα.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να εξηγήσει
πώς μπορεί να συμβεί ένα διαφορετικό πρόβλημα.

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης δίνει οδηγίες
στους άλλους σχετικά με τον προγραμματισμό
ενός υπολογιστή ή διαφορετικά
προγράμματα.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης παίρνει
αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής
των οδηγιών για τη δημιουργία ενός νέου
προγράμματος.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης χρησιμοποιεί
τις αποκτηθείσες γνώσεις του για να έχει σαφή
κατανόηση ενός προβλήματος στο σύστημα
υπολογιστών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ασφάλεια

Διάρκεια Ενότητας 4

25 ώρες

ECVET Βαθμοί Ενότητας 4

1

Περιγραφή έκβασης 4

Μέσα σε αυτήν την ενότητα, ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί για:
- τον τρόπο προστασίας συσκευών, περιεχομένου, προσωπικών δεδομένων και απορρήτου
σε ψηφιακά μέσα.
- τον τρόπο προστασία της σωματικής και ψυχολογικής υγείας και να γνωρίζει τις ψηφιακές
τεχνολογίες για κοινωνική ευημερία και κοινωνική ένταξη,
- τον τρόπο ταυτοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών
και της χρήση τους.

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Γνώση
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τη σημασία της
προστασίας των συσκευών και του ψηφιακού περιεχομένου
και ξέρει πώς να προστατεύει τις συσκευές τους και το
ψηφιακό περιεχόμενο.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει ότι υπάρχουν
διάφοροι τύποι κακόβουλου λογισμικού, π.χ. spyware, ιούς,
trojans, κ.λπ.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει τι είναι το Firewall και
τι είναι το antivirus

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
εγκαταστήσει λογισμικό προστασίας από ιούς
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
εφαρμόζει ενημερώσεις.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης μπορεί να κατεβάσει
με ασφάλεια εφαρμογές.
-Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να λάβει
μέτρα για τη μείωση του κινδύνου απάτης (π.χ.
ρύθμιση ασφαλών κωδικών πρόσβασης, εφαρμογή
ρυθμίσεων προστασίας κ.λπ.)
-Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης είναι σε θέση να
προστατεύει διάφορες συσκευές
από ψηφιακές απειλές (κακόβουλο λογισμικό, ιούς
κ.λπ.).
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- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης
χρησιμοποιεί τις αποκτηθείσες γνώσεις για
την προστασία συσκευών και ψηφιακού
περιεχομένου.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης κατανοεί τα
διαφορετικά βήματα που πρέπει να
ληφθούν για την προστασία μιας
συσκευής.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης κατανοεί
τους κινδύνους και τις απειλές του
ψηφιακού περιβάλλοντος.
- Ο «ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει
πότε πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα τείχος
προστασίας και ποια είναι η χρήση ενός
antivirus

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]

4.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γνώση

Δεξιότητες

- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τους
βασικούς κανόνες ασφάλειας.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει ποιες
πληροφορίες μπορεί να μοιραστεί στο διαδίκτυο.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τα βήματα
για να διατηρήσει το απόρρητό του.
- Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης γνωρίζει και κατανοεί
τους όρους χρήσης και τους όρους των
διαδικτυακών υπηρεσιών (π.χ. για τη διευκόλυνση
της παροχής προσωπικών δεδομένων) και είναι σε
θέση να ενεργεί με σύνεση
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει ότι οι δια
δραστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν προσωπικές
πληροφορίες για να φιλτράρουν εμπορικά
μηνύματα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει την
κατάλληλη
συμπεριφορά
σε
ψηφιακά
περιβάλλοντα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει σε ποιο
βαθμό τα ψηφιακά δεδομένα ταυτότητάς του
μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης ξέρει πώς να
προστατεύει τις πληροφορίες για τους ανθρώπους
γύρω του (π.χ. οικογένεια, φίλους, συνεργάτες ...).

Επάρκεια

- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί και να μοιράζεται προσωπικά ταυτοποιήσιμες
πληροφορίες με ασφάλεια.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να δημιουργήσει
ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να διαχειριστεί
την ταυτότητά του και το δακτυλικό του αποτύπωμα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να ενεργεί με
σύνεση σε σχέση με θέματα εμπιστευτικότητας.

- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει ότι οι
ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν μια
«πολιτική απορρήτου» για να ενημερώσουν
τον τρόπο χρήσης των προσωπικών
δεδομένων.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί τη
σημασία της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης καταλαβαίνει
τις διαφορετικές συμπεριφορές που πρέπει να
ακολουθήσει κάποιος για να είναι ασφαλής.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης καταλαβαίνει
πώς οι άλλοι μπορούν να δουν και να
ακολουθήσουν το δακτυλικό του αποτύπωμα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί τον
κίνδυνο κλοπής ταυτότητας.
- Ο « ψηφιακά ικανός» πολίτης μπορεί να
εντοπίσει διαδικτυακές πληροφορίες για
αυτούς.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης τροποποιεί ή
διαγράφει πληροφορίες που έχει εμφανίσει
για άλλους.

4.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ
Γνώση
- Ο " ψηφιακά ικανός " πολίτης γνωρίζει ότι οι
κακές συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσουν σε
εξάρτηση και μπορεί να αναγνωρίσει κάποιες
συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν στην
εξάρτηση.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τι είναι ο
διαδικτυακός εκφοβισμός και το έγκλημα στον
κυβερνοχώρο.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τους
κινδύνους της κακής χρήσης του διαδικτύου.

Δεξιότητες

Επάρκεια

-Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να αποφεύγει
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τη
κινδύνους για την υγεία και απειλές για τη σωματική και
σημασία του να είναι υπεύθυνος κατά την
ψυχολογική ευημερία, ενώ χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες.
πλοήγηση στο διαδίκτυο.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να προστατεύσει τον - Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί ότι όλες
εαυτό του και τους άλλους από πιθανούς κινδύνους σε ψηφιακά οι συμπεριφορές στο διαδίκτυο συνεπάγονται
περιβάλλοντα.
συνέπειες.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να ελέγχει τις πτυχές - Ο «ψηφιακός ικανός» πολίτης γνωρίζει τις
που αποσπούν την προσοχή από την εργασία και την ψηφιακή ζωή. ψηφιακές τεχνολογίες για κοινωνική ευημερία και
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να λάβει προληπτικά κοινωνική ένταξη.
μέτρα για την προστασία της υγείας του ατόμου για το οποίο είναι - Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί τα
υπεύθυνος.
προβλήματα που σχετίζονται με τα ψηφιακά
μέσα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τις
μακροπρόθεσμες συνέπειες της χρήσης
ψηφιακών τεχνολογιών.
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[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
4.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνώση
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει
διαφορετικούς τρόπους προστασίας του
περιβάλλοντος από τον αντίκτυπο των ψηφιακών
τεχνολογιών και τη χρήση τους.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει πώς να
χρησιμοποιεί οικονομικά τον ψηφιακό εξοπλισμό.

Δεξιότητες

Επάρκεια

- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να αναγνωρίσει απλές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και τη
χρήση τους.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να επιλέξει ασφαλή και
κατάλληλα ψηφιακά μέσα που είναι αποδοτικά και οικονομικά
αποδοτικά σε σύγκριση με άλλα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης έχει ένα σκίτσο ή έναν παγκόσμιο
χάρτη για το πώς λειτουργεί ο διαδικτυακός κόσμος.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί ψηφιακές
υπηρεσίες χωρίς να εξαρτάται από αυτές.
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- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών
τεχνολογιών και τη χρήση τους.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί τις
τεχνολογίες που χρησιμοποιεί σε κατάλληλο
βαθμό για να λαμβάνει ορθές αποφάσεις αγοράς
ή σύναψης συμβάσεων (π.χ. συσκευές, πάροχοι
υπηρεσιών διαδικτύου) ·
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπολογιστών και
των ηλεκτρονικών συσκευών και ξέρει πώς να
παρατείνει τη ζωή του ανακυκλώνοντας τα
εξαρτήματά τους (π.χ. αλλαγή σκληρών δίσκων).
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τα
οφέλη και τους κινδύνους που συνδέονται με τη
χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί ότι τα
ψηφιακά μέσα μπορούν να επηρεάσουν τα
πράγματα με θετικό ή αρνητικό τρόπο, ανάλογα
με τον τρόπο χρήσης τους ή τους κανόνες που
ακολουθούνται.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης κατανοεί ότι τα
ψηφιακά μέσα μπορούν να επηρεάσουν τα
πράγματα με θετικό ή αρνητικό τρόπο, ανάλογα
με τον τρόπο χρήσης τους ή τους κανόνες που
ακολουθούνται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Διάρκεια Ενότητας 5
ECVET Βαθμοί Ενότητας 5
Περιγραφή έκβασης 5

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
Επίλυση Προβλημάτων
25 ώρες
1
Μέσα σε αυτήν την ενότητα, ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί για:
- τον εντοπισμό αναγκών και προβλημάτων ·
- την επίλυση εννοιολογικών προβλημάτων και προβληματικών
καταστάσεων σε ψηφιακά περιβάλλοντα
- τη σημασία των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε κάθε επίπεδο.
Οι «ψηφιακά ικανοί» πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακά
εργαλεία για να καινοτομούν διαδικασίες, προϊόντα και να ενημερώνονται
με την ψηφιακή εξέλιξη.

5.1 ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Γνώση
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης αναγνωρίζει
πότε έχει να αντιμετωπιστεί ένα τεχνικό
πρόβλημα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει πώς
να εντοπίζει απλά τεχνικά προβλήματα κατά
τη λειτουργία συσκευών και τη χρήση
ψηφιακών μέσων.
- Ο « ψηφιακά ικανός » ξέρει πώς να
εντοπίσει ένα απλό τεχνικό πρόβλημα από
μια λίστα με αυτά που μπορεί να προκύψουν
κατά τη χρήση μιας ψηφιακής συσκευής ή
μιας ψηφιακής πλατφόρμας

Δεξιότητες
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε
θέση να επιλύσει απλά τεχνικά
προβλήματα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να
έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε
διαφορετικές πλατφόρμες.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να
χρησιμοποιήσει το κατάλληλο ηλεκτρονικό
εργαλείο για την επίλυση απλών τεχνικών
προβλημάτων.

5.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Γνώση
Δεξιότητες
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης εντοπίζει και
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε
περιγράφει διαφορετικά είδη ερωτήσεων για τη
θέση να κάνει απλές τροποποιήσεις για να
συλλογή πληροφοριών.
δημιουργήσει μερικές διαφορετικές ιδέες
- Ο « ψηφιακά ικανός πολίτης» γνωρίζει γιατί οι και δυνατότητες.
άνθρωποι χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε
τεχνολογίες για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
θέση να διερευνήσει τις δυνατότητες των
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης εντοπίζει
ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη
ανάγκες και επιθυμίες, λαμβάνει υπόψη τις
δημιουργικών, καινοτόμων και
αξίες και τις πεποιθήσεις των χρηστών,
επιχειρηματικών αναζητήσεων.
δημιουργεί και αναπτύσσει ιδέες.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης γνωρίζει τις
θέση να τοποθετήσει προσωπικές
συνέπειες της χρήσης και τον αντίκτυπο των
αντιδράσεις σε κατάσταση ή προβλήματα
τεχνολογιών στα άτομα, τις οικογένειες, τις
και να γνωρίζει πώς αυτές οι αντιδράσεις
κοινότητες και το περιβάλλον.
μπορεί να επηρεάσουν την αρχική ιδέα.
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Επάρκεια
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να μεταφέρει
αρχεία μεταξύ υπολογιστών ή άλλων συσκευών.
-Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να ζητήσει βοήθεια
όταν δεν μπορεί να λύσει ένα τεχνικό πρόβλημα.
-Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης χρησιμοποιεί τις
αποκτηθείσες γνώσεις για τη σύνδεση και την
εγκατάσταση νέων συσκευών.
-Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης χρησιμοποιεί τις
αποκτηθείσες γνώσεις για να αλλάξει μια ρύθμιση
λογισμικού ή εφαρμογής.

Δεξιότητες
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις βοήθειας, διαδικτυακά
φόρουμ και σεμινάρια.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης επιλύει το πρόβλημα της
επαναφοράς πρόσβασης στα διαπιστευτήρια σύνδεσης.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης εφαρμόζει τις
αποκτηθείσες γνώσεις για την αλλαγή των ρυθμίσεων
Wi-Fi.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης καταλαβαίνει τις
οδηγίες σε ένα σεμινάριο μέσω διαδικτύου.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να οδηγήσει
κάποιον άλλο να απενεργοποιήσει μια εφαρμογή ή να
απεγκαταστήσει και να εγκαταστήσει ξανά λογισμικό.

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]
5.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Γνώση
-Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης
αναγνωρίζει τυπικά τεχνικά προβλήματα
(π.χ. μηνύματα σφάλματος στην οθόνη
που προκύπτουν από δυσλειτουργίες
εφαρμογών ή περιφερειακού υλικού, ή
ζητήματα συνδεσιμότητας και
επικοινωνίας στο διαδίκτυο).
-Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης
αναγνωρίζει τυπικά τεχνικά προβλήματα
(π.χ. μηνύματα σφάλματος στην οθόνη
που προκύπτουν από δυσλειτουργίες
εφαρμογών ή περιφερειακού υλικού, ή
ζητήματα συνδεσιμότητας και
επικοινωνίας στο διαδίκτυο).

Δεξιότητες
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση
να εντοπίσει και να εφαρμόσει λύσεις σε
κοινά τεχνικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας
διαδικτυακά μαθήματα, συχνές ερωτήσεις και
εγκαταστάσεις βοήθειας.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να
διακρίνει εσφαλμένα διαπιστευτήρια.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να
ερμηνεύσει εσφαλμένα συνδεδεμένο υλικό.
- Ο " ψηφιακά ικανός " πολίτης αναγνωρίζει
την προσπάθεια ανοίγματος ενός αρχείου με
ακατάλληλη εφαρμογή.
- Ο " ψηφιακά ικανός " πολίτης αναγνωρίζει
την προσπάθεια αποθήκευσης ενός αρχείου
χρησιμοποιώντας όνομα αρχείου με
ακατάλληλους χαρακτήρες.

Επάρκεια
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης επιλέγει ποια ψηφιακή
τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει για ποιο σκοπό,
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί τα συστατικά στοιχεία των ψηφιακών
συστημάτων και των ψηφιακών πληροφοριών σε
πραγματικές καταστάσεις.

5.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Γνώση
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης αναγνωρίζει πού
πρέπει να βελτιωθεί ή να βελτιωθεί η δική του
ψηφιακή ικανότητα.
-Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης προσδιορίζει πού
να αναζητήσει ευκαιρίες για αυτό-ανάπτυξη και
να είναι ενημερωμένος με την ψηφιακή εξέλιξη.

Δεξιότητες
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να
υποστηρίξει άλλους για να αναπτύξουν την
ψηφιακή τους ικανότητα.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης μπορεί να
χρησιμοποιήσει διαδικτυακούς πόρους
εκμάθησης, όπως Συχνές ερωτήσεις,
οδηγούς, βίντεο, μαθήματα και φόρουμ
συμβουλών.
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Επάρκεια
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης αναζητά μόνιμα
ευκαιρίες στο ψηφιακό περιβάλλον για τη βελτίωση
των ατομικών και συλλογικών του δραστηριοτήτων.
- Ο « ψηφιακά ικανός » πολίτης εφαρμόζει τις
αποκτηθείσες γνώσεις για να αξιολογήσει τον εαυτό
του ή τους άλλους, εάν τα νέα ψηφιακά μέσα που
εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του σερφαρίσματος,
είναι τα κατάλληλα μέσα για τη βελτίωση του
επιπέδου της ψηφιακής ικανότητας.
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3. Οι Αρχές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων
Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις αρχές που θα στηρίξουν το μαθησιακό υλικό
που θα αναπτυχθεί στο έργο του No One Behind.
Στο έργο η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες
μεθόδους διδασκαλίας, ενσωματώνοντας εκπαιδευτικό υλικό σε ένα διαδικτυακό επιτραπέζιο παιχνίδι
μέσω του οποίου οι ενήλικες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να ασκήσουν όλες τις
θεωρητικές πτυχές που μελετήθηκαν.
Αυτή η καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε επίσημες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και
σε ορισμένες αρχές της τυπικής και άτυπης μάθησης. Ο σκοπός είναι να συνδυάσουμε διαφορετικές
δυνάμεις κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της
ενδιαφερόμενης ομάδας δηλαδή στους ενήλικες των αγροτικών περιοχών.

3.1 Τρόποι Εκπαίδευσης
Με σκοπό να επιλεχθούν οι πιο πολύτιμες αρχές που θα ενσωματωθούν στη δομή των μαθημάτων, είναι
σημαντικό να καθοριστούν και να διαφοροποιηθούν οι κύριοι τύποι εκπαίδευσης, η τυπική, μη τυπική
και ανεπίσημη.
Η Τυπική Εκπαίδευση αντιπροσωπεύει το σύνολο των συστηματικών και οργανωμένων δράσεων που
σχεδιάζονται και εκτελούνται σε εξειδικευμένα ιδρύματα και επιδιώκουν σαφείς σκοπούς, με στόχο τη
διαμόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης επιτυγχάνεται μέσω
της εκπαιδευτικής διαδικασίας που σημαίνει συμμόρφωση με τα επίσημα έγγραφα. Η επίσημη
εκπαίδευση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Συνειδητά οργανωμένη, συστηματική, θεσμοθετημένη,
ρυθμισμένη, συντονισμένη, κατευθυνόμενη, προγραμματισμένη αξιολογημένη, οπότε αποτελεί
έκφραση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η Μη Τυπική Εκπαίδευση πραγματοποιείται εκτός σχολικών ιδρυμάτων, δηλαδή σε χώρους που είναι
σε συνεργασία με το σχολείο. Στην πραγματικότητα αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αναφέρεται σε εκείνες
τις συναντήσεις που διοργανώνονται συστηματικά εκτός του επίσημου συστήματος για να
ικανοποιήσουν μια μεγάλη ποικιλία μαθησιακών απαιτήσεων Ο εκαπιδευτής που υιοθετεί μια μη τυπική
παραλλαγή οφείλει να ενσωματώσει περισσότερη ευελιξία και ενθουσιασμό, προσαρμοστικότητα στην
υιοθέτηση των στυλ ηγεσίας της δραστηριότητας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
εκπαιδευόμενου.
Η Άτυπη Εκπαίδευση αντιπροσωπεύει εκείνα τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν είναι μέρος του
επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, είναι μη οργανωμένα και δεν εξαρτώνται από σαφείς στόχους και
σκοπούς που επηρεάζουν το άτομο.

Μάθετε περισσότερα για τα είδη εκπαίδευσης εδώ: http://www.youngadulllt.eu/glossary/detail.php?we_objectID=193
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Διαφορές μεταξύ Τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης
Σε ένα επίσημο περιβάλλον εκπαίδευσης η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική τόσο για τους
εκπαιδευτικούς όσο και για τους συμμετέχοντες, γεγονός που καθιστά να διατίθεται το ίδιο σύνολο
εκπαιδευτικών και πρόγραμμα σπουδών. Αντίθετα στην περίπτωση ενός άτυπου περιβάλλοντος δεν
υπάρχει συγκεκριμένο και οριστικοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, καθώς ποικίλλει ανάλογα με τις
απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου. Επίσης η παρακολούθηση της μη τυπικής ρύθμισης δεν είναι συνεπής
και οι εκπαιδευτές έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν.
Σε ένα τυπικό και επίσημο περιβάλλον εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές πρέπει να ακολουθήσουν το
προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και να διαδώσουν περιεχόμενο στους μαθητές που να πληροί
τα πρότυπα της σημερινής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο και το πρόγραμμα σπουδών της μη τυπικής
εκπαίδευσης δεν είναι ιερό και μπορεί να αλλάξει ώστε να ταιριάζει με την καμπύλη μάθησης των
μαθητών.
Η γνώση και η εμπειρία των εκπαιδευτών τυπικής εκπαίδευσης ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από την
γνώση και την εμπειρία των μη τυπικών εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές τυπικής εκπαίδευσης έχουν
εκπαιδευτεί σε στρατηγικές διδασκαλίας, στη διαχείριση ενός συνόλου μαθητευόμενων, σε μεθόδους
διδασκαλίας βάσει περιεχομένου κ.λπ ενώ οι δεύτεροι επικεντρώνονται περισσότερο στη διαχείριση
ομάδων και στην πολυπλοκότητα περιεχομένου καθώς ασχολούνται με διαφορετικές ηλικιακές
κατηγορίες και σε διαφορετικούς κλάδους.
Οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται σε ένα τυπικό περιβάλλον μάθησης είναι πιθανό να διαρκέσουν
περισσότερο από μια μέρα, ενώ σε ένα μη τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες
ολοκληρώνονται την ίδια ημέρα ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές.
Η άτυπη εκπαίδευση έχει ένα πιο ανεπίσημο περιβάλλον και στοχεύει σε μια διαφορετική ομάδα
κοινού ενώ η τυπική εκπαίδευση είναι πιο ακριβής στην προσέγγιση της.

3.2 Πεδία Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία που παρέχεται σε οποιαδήποτε ηλικία καθ’ όλη τη διάρκεια
(Όσο ζεις μαθαίνεις) για χωρίζεται στους ακόλουθους τομείς: σχολείο, ΕΕΚ, τριτοβάθμια εκπαίδευση και
εκπαίδευση ενηλίκων.
Το σχολείο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως ένας επίσημος χώρος
για την διδασκαλία και την εκπαίδευση των μαθητών ή των εκπαιδευόμενων υπό την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι περισσότερες χώρες διαθέτουν συστήματα τυπικής
εκπαίδευσης καθώς είναι και υποχρεωτικό.
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Η σύγχρονη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι η κατάρτιση για μια συγκεκριμένη
βιομηχανία μέσω ενός συνδυασμού διδασκαλίας θεωρίας και πρακτικής εμπειρίας. Σε πολλές
περιπτώσεις η επαγγελματική εκπαίδευση συνδυάζει τη μάθηση στο κολέγιο και την πρακτική εργασιακή
εμπειρία. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι μια εναλλακτική λύση σε αντίθεση με τα «αυστηρώς»
δομημένα ακαδημαϊκά προγράμματα.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το στάδιο της μάθησης που διεξάγεται σε πανεπιστήμια, ακαδημίες,
κολέγια, σεμινάρια και ινστιτούτα τεχνολογίας. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης
ορισμένα ιδρύματα σε επίπεδο κολλεγίων όπως επαγγελματικά σχολεία, εμπορικά σχολεία και κολλέγια
σταδιοδρομίας που απονέμουν ακαδημαϊκά πτυχία ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις.
Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια πρακτική στην οποία οι ενήλικες εμπλέκονται σε συστηματικές και
συνεχείς δραστηριότητες αυτό-εκπαίδευσης προκειμένου να αποκτήσουν νέες μορφές γνώσης,
δεξιοτήτων, στάσεων ή αξιών. Μπορεί να σημαίνει οποιαδήποτε μορφή μάθησης που οι ενήλικες
ασχολούνται πέρα από την τυπική εκπαίδευση και περιλαμβάνει την βασική παιδεία στην δια βίου
μάθηση.

3.3 Θεμελιώδεις Εκπαιδευτικές αρχές που υιοθετήθηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό του
No One Behind
Σύμφωνα με τις έννοιες παραπάνω τα βασικά στοιχεία της στοχευμένης ομάδας και οι βασικές αρχές
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του διαδικτυακού προγράμματος είναι:
•
•
•
•
•
•

Προσωπική Παρότρυνση
Ετερογένεια
Κοινωνική ένταξη
Διαφάνεια σε τεχνικά θέματα
Πρακτική άσκηση
Επικοινωνία

1. Προσωπική Παρότρυνση
Οι ενήλικες διαθέτουν το κίνητρο να μάθουν νέα πράγματα καθώς θέλουν ή βλέπουν το άμεσο όφελος
της μάθησης.
-

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με
τον ψηφιακό κόσμο και τις ΤΠΕ.
Το πρόγραμμα είναι συνετό να παρουσιάζει και να προσδιορίζει τα οφέλη και τις αξίες στους
συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος.
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Το πρόγραμμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της στοχευμένης ομάδας
προκειμένου να αποφευχθεί η αποθάρρυνση.
Είναι σημαντικό να ληφθεί άποψη ότι παρά την υποτιθέμενη υψηλή θέληση για συμμετοχή στο
πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες μπορεί να χάσουν εύκολα το κίνητρο τους.
2. Ετερογένεια

Η δομή του προγράμματος έχει καθοριστεί με βάση την στοχευμένη ομάδα.
Πιο συγκεκριμένα:
-

Διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας των κεφαλαίων/ ενοτήτων
Εύκολη πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα
Αυξανόμενη δυσκολία κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Καθαρή άρθρωση
Μικρά τμήματα μάθησης
Οδηγίες και σχόλια
3. Κοινωνική ένταξη

Η κοινωνική ένταξη των ενηλίκων από αγροτικές περιοχές ή επαρχία είναι ένα από τα βασικά σημεία στόχους του προγράμματος. Η αρχή αυτή διασφαλίζεται στο έργο με την ενεργό συμμετοχή ενηλίκων
και εκπαιδευτών στη δημιουργία και εφαρμογή διαδικτυακών μαθημάτων και παραδοτέων. Οι βασικές
αρχές σχετικά με την κοινωνική ένταξη θα είναι:
-

Η ενεργή συμμετοχή ενηλίκων και εκπαιδευτών ενηλίκων στη δημιουργία και υλοποίηση
διαδικτυακών μαθημάτων.
Η ενημέρωση των μαθητευόμενων ενηλίκων για τα μεγάλα οφέλη των ψηφιακών συσκευών και
των ΤΠΕ
Η συμμετοχή και η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ενηλίκων μέσω του διαδικτυακού μαθήματος
για το θέμα της ψηφιοποίησης.
4. Διαφάνεια σε τεχνικά θέματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι δεκτικοί ως ένα βαθμό προς τη νέα και καινοτόμο τεχνολογία.
-

Τα πρώτα διαδικτυακά μαθήματα θα πρέπει να διαθέτουν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο και καθώς
προχωρούν τα μαθήματα, σταδιακά να αυξάνεται η δυσκολία ώστε οι ανησυχίες σχετικά με την
νέα τεχνολογία να μπορούν να αντιμετωπιστούν με καθημερινή υποστήριξη καθώς οι ενήλικες
γνωρίζουν την ψηφιακή τεχνολογία.
5. Πρακτική άσκηση

Οι ενήλικες μαθαίνουν αποτελεσματικά όταν μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις. Για τον λόγο
αυτό:
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-

-

-

Η εκπαιδευτική ύλη πρέπει να συμπεριλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα χρησιμοποιώντας
πραγματικά σενάρια καθώς και επίλυση προβλημάτων που απαιτεί τους εκπαιδευόμενους να
έχουν πρόσβαση να διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις.
Οι εκπαιδευόμενοι καθορίζουν τον ρυθμό της εκπαίδευσης και της δική τους πορεία. Η
διαδικτυακή μάθηση είναι κατάλληλη για το τρόπο αυτό μάθησης καθώς οι συμμετέχοντες
μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ύλη του προγράμματος όποτε θέλουν.
Οι εκπαιδευόμενοι είναι υπεύθυνοι για την εκμάθηση.
Το εκπαιδευτικό πλαίσιο οφείλει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να βρουν την δική τους
ροή.
6. Επικοινωνία

Η επικοινωνία σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης είναι ένα σημαντικό μέσο αλληλεπίδρασης
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.
-

-

Η επικοινωνία για την διεξαγωγή του προγράμματος είναι πρωταρχικής σημασίας.
Η επικοινωνία επιτρέπει και εγγυάται την κατάλληλη μαθησιακή υποστήριξη, ειδικά σε
διαδικτυακά μαθήματα καθώς έχει τεράστια σημασία για τους πολίτες στην διαδικτυακή
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η επικοινωνία είναι ένας παράγοντας επιτυχίας σε ένα τυπικό αλλά και άτυπο μαθησιακό
περιβάλλον και είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται μέσα και εργαλεία επικοινωνίας κατά την
διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων.

4. Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης του No One Behind
Με την ολοκλήρωση του 2ου παραδοτέου η Κοινοπραξία θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
που θα περιέχει 5 ενότητες που θα καλύπτουν τουλάχιστον 20 ψηφιακές ικανότητες σύμφωνα με το
DigComp2.0
Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης θα έχει συνολικά περίπου 100 σελίδες και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές
ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενους και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Το εγχειρίδιο στοχεύει:

Στην ανάπτυξη ενός
προγράμματος κατάρτισης
υψηλής ποιότητας για ενήλικες
σε αγροτικές περιοχές ή στην
επαρχεία επιτρέποντας τους να
γίνουν ψηφιακά ικανοί πολίτες

Σε ένα σχεδιο κατάρτισης και
υλικό για την υποστήριξη
εκπαιδευτών και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών στην
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες

Η δομή του Εγχειριδίου:
Ενότητα 1: Επεξεργασία πληροφοριών
1.1 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
1.2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
Ενότητα 2: Επικοινωνία
2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.2 Κοινοποίηση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.3 Συμμετοχή στην ιθαγένεια μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.5 Πρωτόκολλο Διαδικτύου
2.6 Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
Ενότητα 3: Δημιουργία περιεχομένου
3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου
3.3 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης
3.4 Προγραμματισμός
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Ενότητα 4: Ασφάλεια
4.1 Προστασία συσκευών
4.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου
4.3 Προστασία της υγείας και της ευεξίας
4.4 Προστασία του περιβάλλοντος

Ενότητα 5: Επίλυση προβλημάτων
5.1 Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
5.2 Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
5.3 Χρησιμοποιώντας δημιουργικά ψηφιακές τεχνολογίες
5.4 Προσδιορισμός κενών ψηφιακής ικανότητας

5. Το σύστημα Αξιολόγησης
Σε αυτήν την ενότητα προτείνεται ένα σύστημα αξιολόγησης που θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτές και
τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην αξιολόγηση της μάθησης και της ανάπτυξης / ενοποίησης των
ικανοτήτων των ενηλίκων μαθητών, παρακολουθώντας την εκπαίδευση «Νo One Behind»

Γιατί;
Αξιολόγηση εξέλιξης
μάθησης των
εκπαιδευόμενων

Πότε;

Τι;

(Α) Στην αρχή και
στο τέλος του
προγράμματος
(Β) Κατά τη
διάρκεια

Αξιολογήστε τις ψηφιακές
ικανότητες των
εκπαιδευόμενων
σύμφωνα με το έργο

(Α) Ενήλικες
εκπαιδευόμενους

(Α) Αυτοαξιολόγηση
(Β) Παρατήρηση κατα
την ανάπτυξη

(Β) Ενήλικες
εκπαιδευτικοί &
εκπαιδευτές

Εικόνα 1 : Συνοπτική περιγραφή Αξιολόγησης του έργου
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5.1 Πλαίσιο για την Αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν μια προκαταρτική αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές πριν από το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βαθμολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους με
βάση τις υπάρχουσες ψηφιακές τους δυνατότητες. Το σύστημα αξιολόγησης βασίζεται σε 5 ενότητες
συμπεριλαμβανομένων των ίδιων ενοτήτων του μαθήματος χρησιμοποιώντας τρεις κλίμακες:
•

Επίπεδο Καμία: Η τιμή αυτή υποδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία γνώση του
θέματος σχετικά με την ενότητα.

•

Επίπεδο Βάση: Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στις βασικές γνώσεις που διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι
σχετικά με τα θεμελιώδη στοιχεία της αντίστοιχης ενότητας.

•

Επίπεδο πάνω από τη Βάση: Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην καλή γνώση των κατάλληλων
γεγονότων και λεπτομερειών των στοιχείων που καλύπτει η αντίστοιχη ενότητα.

1.
Ενότητες Εκπαιδευτικής
Έκβασης

Πληροφόρηση και γνώση δεδομένων

Καμία

Βάση

Πάνω από τη Βάση

1.1. Περιήγηση, αναζήτηση
και φιλτράρισμα
πληροφοριών

1.2. Αξιολόγηση
Πληροφοριών

1.3. Αποθήκευση και
Ανάκτηση Πληροφοριών

2.

Ενότητες Εκπαιδευτικής
Έκβασης

Επικοινωνία και Συνεργασία

Καμία

Βάση

2.1. Αλληλεπίδραση μέσω
τεχνολογιών

2.2. Κοινή χρήση
πληροφοριών και
περιεχομένου
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2.3. Συμμετοχή στην
ψηφιακή ιθαγένεια

2.4. Συνεργασία μέσω
ψηφιακών καναλιών

2.5. Διαδικτυακό
Πρωτόκολλο

2.6. Διαχείριση ψηφιακής
ταυτότητας

3.

Ενότητες Εκπαιδευτικής
Έκβασης

Δημιουργία Περιεχομένου

Καμία

Βάση

Πάνω από τη Βάση

Βάση

Πάνω από τη Βάση

3.1. Ανάπτυξη Περιεχομένου

3.2. Ενσωμάτωση και εκ
νέου επεξεργαία

3.3. Πνευματικά δικαιώματα
και άδειες χρήσης

3.4. Προγραμματισμός

4.

Ενότητες Εκπαιδευτικής
Έκβασης

Ασφάλεια

Καμία

4.1. Ασφάλεια συσκευών

4.2. Ασφάλεια προσωπικών
δεδομένων

4.3. Προστασία υγείας
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5.

Ενότητες Εκπαιδευτικής
Έκβασης

Επίλυση προβλημάτων

Καμία

Βάση

Πάνω από τη Βάση

5.1. Επίλυση τεχνικών
προβλημάτων

5.2. Ταυτοποίηση αναγκών
και τεχνολογικών
απαιτήσεων
5.3. Καινοτομία και
δημιουργική χρήση της
τεχνολογίας

5.4. Εντοπισμός κενών στις
ψηφιακές ικανότητες
Πίνακας 1: Δείκτες στο πλαίσιο της κοινωνίας, του εργατικού δυναμικού και της εκπαίδευσης

5.2 Τελική Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με βάση το προφίλ του «ψηφιακά ικανού» πολίτη, ένα πλαίσιο
αξιολόγησης των ψηφιακών ικανοτήτων. Το πλαίσιο ενσωματώνει τις 5 ενότητες και τις μονάδες
ικανότητας του καθορισμένου προφίλ και για κάθε ενότητα ικανότητας καθορίζονται:
• Κριτήρια απόδειξης - ποιοτικοί δείκτες του τομέα ικανοτήτων από ενήλικες
• Παραδείγματα δραστηριοτήτων - Πρόταση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη και απόδειξη των
αναγνωρισμένων ικανοτήτων μονάδας
Το πλαίσιο που ορίζεται είναι απαραίτητο για την υποστήριξη ενηλίκων εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών σε δύο επίπεδα:
• Στον ορισμό των συνεδριών και των δραστηριοτήτων που προωθούν την απόκτηση, ανάπτυξη ή
ενοποίηση των μονάδων ικανοτήτων από ενήλικες
• Στην αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων μαθητών σε διαφορετικές στιγμές της
εκπαίδευσης
Όπως αναφέρθηκε, το πλαίσιο ορίζεται ανά ενότητα και ενότητα ικανοτήτων, όπως φαίνεται στους
πίνακες που παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες του εγγράφου.
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Ενότητα 1 - Πληροφορίες και γνώση δεδομένων
1.1 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είναι σε θέση να αναγνωρίσει διαφορετικά
προγράμματα περιήγησης ιστού.

- Δημιουργία μια λίστας με τις διαθέσιμες μηχανές
αναζήτησης και παρουσιάστε στους συμμαθητές το
μερίδιο αγοράς κάθε μιας.
- Κάθε ένας από τους εκπαιδευόμενους πρέπει να
δοκιμάσει ένα πρόγραμμα περιήγησης και να περιγράψει
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τι τους άρεσε
και τι δεν του άρεσε. Μετά, να πραγματοποιηθεί μια
σύντομη παρουσίαση στους συμμαθητές και μοιραστείτε
τις εντυπώσεις.
- Να είστε σε θέση να κατανοήσετε τους κινδύνους της
εμπιστευτικότητας και του απορρήτου της αναζήτησης
στο Διαδίκτυο.
- Να είστε σε θέση να γνωρίζετε τον ρόλο του Διαδικτύου
στη λήψη πληροφοριών στο πλαίσιο του σημερινού
κόσμου.
- Προσδιορίστε τις πιο χρησιμοποιούμενες πύλες ή
πλατφόρμες εργασίας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν
τους αιτούντες εργασία να βρουν μια διαθέσιμη θέση και
να υποβάλουν αίτηση.
- Δώστε γενικά ή συγκεκριμένα θέματα / θεματικά στους
εκπαιδευόμενους και ζητήστε τους να αναζητήσουν
εικόνες που αντιπροσωπεύουν το θέμα / θεματική. Αυτό
μπορεί να γίνει σε μικρές ομάδες ή μεμονωμένα.
Οργανώστε έναν μικρό διαγωνισμό για τους άλλους
εκπαιδευόμενους για να μαντέψετε ποιο θέμα
αντιστοιχεί στις εικόνες.
- Χωρίστε την τάξη σε ομάδες και κάθε ομάδα θα πρέπει
να αναζητήσει πρόσθετα απορρήτου που μπορούν να
εγκατασταθούν στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Κάθε
ομάδα πρέπει να παρουσιάζει τα πιο δημοφιλή
πρόσθετα.
- Ανακτήστε μια ιστοσελίδα που έχετε επισκεφθεί στο
παρελθόν από το ιστορικό του προγράμματος
περιήγησης.
- Κάντε διαφορετικές ασκήσεις χρησιμοποιώντας
διαδικτυακούς χάρτες, όπως αναζήτηση της καλύτερης
εναλλακτικής διαδρομής, έλεγχος των δρομολογίων
δημόσιας συγκοινωνίας ή καθορισμός διαδρομής με
διάφορες τοποθεσίες χάρτη

- Να μπορεί να αναγνωρίζει διαφορετικές μηχανές
αναζήτησης.
- Να μπορεί να αναζητά πληροφορίες και περιεχόμενο στο
διαδίκτυο.
- Να μπορεί να προηγηθείτε μεταξύ ψηφιακών
περιβαλλόντων.
- Δημιουργήστε μια λίστα με τις διαθέσιμες μηχανές
αναζήτησης και παρουσιάστε στους συμμαθητές το
μερίδιο αγοράς κάθε μιας.
- Κάθε ένας από τους εκπαιδευόμενους πρέπει να
δοκιμάσει ένα πρόγραμμα περιήγησης και να περιγράψει
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τι τους άρεσε
και δεν του άρεσε. Μετά, κάντε μια σύντομη παρουσίαση
στους συμμαθητές και μοιραστείτε τις εντυπώσεις.
- Να είστε σε θέση να κατανοήσετε τους κινδύνους της
εμπιστευτικότητας και του απορρήτου της αναζήτησης
στο Διαδίκτυο.
- Να είστε σε θέση να γνωρίζετε τον ρόλο του Διαδικτύου
στη λήψη πληροφοριών στο πλαίσιο του σημερινού
κόσμου

Πίνακας 2: Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
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1.2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τους κινδύνους των
ψεύτικων ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στην
ψηφιακή εποχή.

- Παρέχετε μια λίστα άρθρων, ειδήσεων και ιστότοπων και
ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν το
κείμενο, τα σημεία στίξης, την ορθογραφία, τη γραμματική,
να διαβάσουν πίσω από τους τίτλους, να ελέγξουν τον
συγγραφέα και τις πηγές. Παρουσιάστε σε άλλους
συμμαθητές γιατί το θεωρούν αξιόπιστο ιστότοπο ή
αξιόπιστη πηγή ειδήσεων.

- Να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε την ακρίβεια των
δεδομένων και την ακρίβεια των ψηφιακών πληροφοριών
- Να μπορείτε να εντοπίσετε την αξιοπιστία και την
αξιοπιστία των κοινών πηγών δεδομένων, πληροφοριών και
του ψηφιακού τους περιεχομένου

- Χωρίστε την τάξη σε ομάδες και ζητήστε από τους
εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν δημοφιλείς και πρόσφατες
περιπτώσεις
παραπληροφόρησης
σε
πλατφόρμες
κοινωνικών μέσων.

- Να είστε σε θέση να αναζητήσετε αξιόπιστα και αξιόπιστα
δεδομένα και πληροφορίες.

- Προσδιορίστε αξιόπιστες πλατφόρμες, ιστότοπους και
συγγραφείς στη χώρα τους που έχουν ως στόχο να
καθορίσουν την αλήθεια των ειδήσεων που κυκλοφορούν
στο δημόσιο χώρο.
- Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με διάφορα ιδρύματα ή
ρυθμιστικές αρχές στη χώρα. Αναπτύξτε ένα μικρό κουίζ, τις
παρούσες περιπτώσεις αναξιόπιστων πληροφοριών και
σχεδίων εξαπάτησης, και έχουν οι εκπαιδευόμενοι να
προσπαθήσουν να μαντέψουν ποια οντότητα θα πρέπει να
αναφέρουν τους κακούς παράγοντες.
- Πραγματοποιήστε αναζήτηση σε μια μηχανή αναζήτησης ή
σε μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και διαφοροποιήστε
το ψηφιακό περιεχόμενο που προωθείται ή διαφημίζεται
από το μη διαφημιζόμενο περιεχόμενο.

Πίνακας 3: Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
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1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

-Να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε διαφορετικούς τύπους
προγραμμάτων, εργαλείων και κατάλληλου περιβάλλοντος
για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

- Δημιουργήστε μια λίστα με τις πιο χρησιμοποιούμενες
πλατφόρμες για την αποθήκευση δεδομένων συγχρονισμένα
και για την εκτέλεση συνεργατικών εργασιών.
- Κάντε ασκήσεις για να οργανώσετε φακέλους (δημιουργία,
αντιγραφή, μετακίνηση, μετονομασία και διαγραφή) και
διαχείριση αρχείων (δημιουργία, εντοπισμός, αντιγραφή,
μετακίνηση, μετονομασία, ταξινόμηση, διαγραφή) σε
διαφορετικές ψηφιακές συσκευές, όπως φορητός
υπολογιστής, smartphone ή δισκίο.
- Προσπαθήστε να μεταφέρετε αρχεία και φακέλους μεταξύ
διαφορετικών πλατφορμών ή συσκευών. Για παράδειγμα,
μεταξύ του φορητού υπολογιστή και της μονάδας flash USB
ή ενός smartphone στο σύννεφο (Dropbox, Google Drive,
iCloud, OneDrive κ.λπ.).
- Οργανώστε ένα σύνολο ψηφιακών φωτογραφιών σε
μηνιαία βάση από φακέλους.
- Δημιουργήστε ένα συνεργατικό αρχείο εργασίας (όπως
Έγγραφα Google στην πλατφόρμα Google Drive) και
μοιραστείτε το με συμμαθητές.

- Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ψηφιακά εργαλεία και
πλατφόρμες για την αποθήκευση και διαχείριση
δεδομένων.
- Να μπορείτε να οργανώνετε περιεχόμενο και δεδομένα σε
ψηφιακή πλατφόρμα με δομημένο τρόπο.
- Να έχετε πρόσβαση σε ψηφιακά περιβάλλοντα που
ορίζουν επαρκείς ρυθμίσεις απορρήτου.

Πίνακας 4:Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων ψηφιακού περιεχομένου και παραδείγματα
δραστηριοτήτων

Ενότητα 2 – Επικοινωνία και Συνεργασία
2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να μπορείτε να αναγνωρίζετε διαφορετικά ψηφιακά
εργαλεία, να τα χαρακτηρίζετε και να τα χρησιμοποιείτε
σύμφωνα με το περιβάλλον.

- Πρόσβαση, ανάγνωση και σύνοψη ορισμένων
πληροφοριών σχετικά με διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία
και συσκευές.

- Να είστε σε θέση να αλληλεπιδράτε και να επικοινωνείτε
με διαφορετικά είδη κοινού χρησιμοποιώντας κατάλληλα
ψηφιακά εργαλεία και συσκευές.

- Συμμετοχή σε συνομιλία, σεμινάριο κατάρτισης, άτυπη
συνάντηση με φίλους που πραγματοποιούνται στο
Διαδίκτυο.

- Να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να χαρακτηρίζετε
διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες και συσκευές για
επικοινωνία.

- Προσδιορίστε και ορίστε διαφορετικές ψηφιακές
πλατφόρμες επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεων με άλλους.
- Αναζητήστε συγκεκριμένες πληροφορίες και επιλέξτε μια
κατάλληλη πηγή.

- Να είστε σε θέση να αναζητάτε πληροφορίες στο
διαδίκτυο με ασφάλεια και ηθικά.

Πίνακας 5:Αλληλεπίδραση μέσω κριτηρίων τεκμηρίωσης ψηφιακών τεχνολογιών και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων
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2.2 Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να μπορείτε να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους
χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία ή / και πλατφόρμες.

- Αναζητήστε πληροφορίες ή δεδομένα (όπως άρθρα,
εικόνες, γραφήματα, βίντεο) και στείλτε τα σε ένα μέλος της
ομάδας, χρησιμοποιώντας το πιο κατάλληλο εργαλείο ή
πλατφόρμα.

- Να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να χαρακτηρίζετε
διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες και συσκευές για κοινή
χρήση πληροφοριών.

- Συλλογή και εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με ψηφιακές
πλατφόρμες και συσκευές για κοινή χρήση πληροφοριών.

- Να μπορείτε να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους με
ασφάλεια και ηθική.

- Συμμορφωθείτε με τους κανόνες ασφάλειας και ηθικής
που σχετίζονται με το μερίδιο πληροφοριών και τη χρήση
των πλατφορμών για αυτήν.

- Να είστε σε θέση να αναζητάτε πληροφορίες στο
διαδίκτυο με ασφάλεια και ηθικά.

Πίνακας 6:Κοινοχρησία μέσω κριτηρίων τεκμηρίωσης ψηφιακών τεχνολογιών και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων

2.3 Συμμετοχή στην ψηφιακή ιθαγένεια
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να επικοινωνείτε διαδικτυακά με ηθικό
και ανοιχτόμυαλο τρόπο.

- Βρείτε επίσημους ιστότοπους και εφαρμογές
κυβερνητικών φορέων και άλλων οργανισμών δημόσιας
υπηρεσίας στη χώρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σε
περιοχές ενδιαφέροντος.
- Προσδιορίστε περιεχόμενο που προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα.
- Προσομοιώστε μια συνομιλία ή μια συζήτηση μετά.
- Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαδικτυακών
πλατφορμών (όπως κοινωνικά μέσα) και εφαρμογών.
- Κοινή χρήση συνεδρίας με τους συμμαθητές σας για
ψηφιακές πλατφόρμες και καθοδήγηση μεταξύ τους
σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός συγκεκριμένου για την
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

- Να είστε σε θέση να συμμετέχετε online στην κοινωνία ως
πολίτης.
- Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε νόμιμες διαδικτυακές
υπηρεσίες.
- Να είστε σε θέση να παρέχετε σχόλια και απόψεις με
σεβασμό στους άλλους.
- Να μπορείτε να αναγνωρίζετε πληροφορίες και
διαδραστικές διαδικτυακές υπηρεσίες.
- Να μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για να
διατηρήσετε τις πληροφορίες απόρρητες.

Πίνακας 7:Συμμετοχή στην ιθαγένεια μέσω κριτηρίων τεκμηρίωσης ψηφιακών τεχνολογιών και παραδειγμάτων
δραστηριοτήτων
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2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικά εργαλεία και
πλατφόρμες για να επικοινωνείτε στο διαδίκτυο με άλλους.

- Δημιουργήστε και μοιραστείτε έγγραφα με άλλους στο
Διαδίκτυο
πλατφόρμες όπως το Google Drive (Φύλλα Google, Έγγραφα
Google),
OneDrive ή Dropbox.
- Δημιουργήστε έναν λογαριασμό e-email, στείλτε και
λάβετε email με πολλαπλούς παραλήπτες και
μεμονωμένους παραλήπτες.
- Συμμετάσχετε σε μια βίντεο-κλήση και αλλάξτε
διαφορετικές ρυθμίσεις σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (όπως
η αποδοχή συμμετεχόντων σε μια κλήση, η σίγαση των
συμμετεχόντων ή η παροχή των δικαιωμάτων κοινής χρήσης
της οθόνης)
- Δημιουργήστε μια ομάδα σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής
άμεσων μηνυμάτων (για παράδειγμα, Whatsapp),
προσθέστε μέλη, ανταλλάξτε μηνύματα με άλλους και
τροποποιήστε τις ρυθμίσεις ομάδας (όπως να αποδώσετε
ένα νέο

- Να μπορείτε να μοιράζεστε πληροφορίες στο διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και πλατφόρμες
- Να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τις πιο
χρησιμοποιούμενες διαδικτυακές πλατφόρμες στη χώρα ή
την περιοχή τους.
- Να μπορείτε να κάνετε διάκριση μεταξύ πλατφορμών
άμεσων μηνυμάτων ή συνομιλίας, voice-over-IP,
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, φόρουμ και e-mail.

Πίνακας 8:Συνεργασία μέσω κριτηρίων τεκμηρίωσης ψηφιακών τεχνολογιών και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων

2.5
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Διαδικτυακό Πρωτόκολλο
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να επιδείξετε ευγενική αλληλεπίδραση
στο διαδίκτυο με άλλους.

- Εφαρμόστε βασικούς διαδικτυακούς κανόνες γραφής,
όπως να αποφύγετε να γράψετε πλήρεις λέξεις με
κεφαλαία γράμματα και να φροντίσετε για την
ορθογραφία.
- Δοκιμάστε τα βασικά της εθιμοτυπίας ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, όπως η χρήση BCC και CC, η προώθηση
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το άνοιγμα και το
κλείσιμο του μηνύματος, η σύνταξη ενός σύντομου τίτλου
και η χρήση κατάλληλων γραμματοσειρών.
- Προσομοιώστε μια συνομιλία συνομιλίας με άλλους
συμμαθητές και χρησιμοποιήστε κατάλληλα emoticons
κατά την επικοινωνία, ανάλογα με το μήνυμά σας
- Δημιουργήστε παραδείγματα και ζητήστε από τους
μαθητές να εντοπίσουν κοινωνικά / ηθικά ακατάλληλη
διαδικτυακή συμπεριφορά και επικοινωνία, όπως ρητορική
μίσους, φλεγόμενος, διαδικτυακός εκφοβισμός και
διαδικτυακή παρακολούθηση.
- Κάντε μια λίστα με τις κατάλληλες συμπεριφορές που
πρέπει να έχετε στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπως
να ζητήσετε άδεια πριν δημοσιεύσετε φωτογραφίες άλλων
ανθρώπων και να αποφύγετε τα ανεπιθύμητα μηνύματα.

- Να είστε σε θέση να προσδιορίσετε τι είδους
συμπεριφορά πρέπει να χρησιμοποιείται σε διαφορετικά
διαδικτυακά περιβάλλοντα (όπως email, κοινωνικά μέσα ή
συνομιλία).
- Να είστε σε θέση να εφαρμόσετε "καλούς τρόπους" σε ένα
διαδικτυακό περιβάλλον που επικοινωνεί με άλλους.
- Να είναι σε θέση να κατανοεί τη σημασία των
επιγραμμικών κανόνων κατά τη χρήση ψηφιακών πόρων.

2.6
Πίνακας 9:Κριτήρια και παραδείγματα διαδικτυακών αποδεικτικών στοιχείων και δραστηριοτήτων

Διαχείριση ψηφιακής ικανότητας
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είναι σε θέση να περιγράψει την έννοια της ψηφιακής
ταυτότητας.

- Δημιουργήστε μια πρακτική άσκηση για να δημιουργήσετε
έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό και σχετικό προσωπικό
προφίλ, να συνδεθείτε και να αποσυνδεθείτε με ασφάλεια
- Να είστε σε θέση να κατανοήσετε πώς να προστατεύσετε
(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής και της προστασίας
την ψηφιακή ταυτότητα.
των κωδικών πρόσβασης) και να διαγράψετε το λογαριασμό
εάν θέλετε να κλείσετε.
- Να είστε σε θέση να περιγράψετε απλούς τρόπους για την
- Προσαρμόστε το προφίλ σε διαφορετικές πλατφόρμες
προστασία της φήμης στο διαδίκτυο.
μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανάλογα με το πιθανό κοινό
(επίσημο-ανεπίσημο, επαγγελματικό, επίσημο, θεματικό
- Να μπορείς να διαχειριστείς το ψηφιακό αποτύπωμα.
- Κάντε μια λίστα με πιθανή χρήση επικοινωνιών που
μπορεί να παραμείνει online και προσβάσιμη σε όλους,
- Να είστε σε θέση να γνωρίζετε πώς να σέβεστε τις
όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ
ψηφιακές ταυτότητες των άλλων και να προσέχετε τι να
και ιστολόγια, "μου αρέσει" ή άλλες αντιδράσεις σε
δημοσιεύσετε για άλλους ανθρώπους.
δημοσιεύσεις και δημοσιευμένες και κοινόχρηστες
φωτογραφίες και βίντεο.
- Προσδιορίστε παραδείγματα εικόνων που θα μπορούσαν
να είναι καλύτερα κατάλληλες για μια εικόνα προφίλ σε μια
συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικών μέσων.
- Προσδιορισμός δημοσιεύσεων ψηφιακού περιεχομένου
(κείμενα, εικόνες, βίντεο), που μπορούν να βλάψουν τη
φήμη των άλλων.
Πίνακας 10:Διαχείριση κριτηρίων και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων για τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας
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Ενότητα 3 – Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε
ψηφιακό περιεχόμενο σε διαφορετικές μορφές.

- Προσδιορίστε τις εφαρμογές λογισμικού που
χρησιμοποιούνται συνήθως για τη δημιουργία
περιεχομένου μέσω των ονομάτων και των εικονιδίων
- Να είστε σε θέση να δημιουργήσετε νέο, πρωτότυπο
τους.
περιεχόμενο και γνώσεις.
- Δημιουργήστε μια άσκηση για να δοκιμάσετε τα βασικά
χαρακτηριστικά του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων για
- Να μπορείς να αντιπροσωπεύεις καλά αυτό που
να οργανώσετε δεδομένα και να χρησιμοποιήσετε απλούς
προορίζεται να επικοινωνήσει.
τύπους. Για παράδειγμα, δημιουργώντας μια πολύ απλή
εταιρεία ή προσωπικό προϋπολογισμό.
- Να είναι σε θέση να προσδιορίζει την αξία του ψηφιακού
- Δημιουργήστε μια άσκηση για να δοκιμάσετε τα βασικά
περιεχομένου ως οπτικό βοήθημα.
χαρακτηριστικά του λογισμικού παρουσίασης για να
προετοιμάσετε μια απλή παρουσίαση. Για παράδειγμα,
- Να είναι σε θέση να προσαρμόζει την έκφραση μέσω της
κάντε μια παρουσίαση στους συμμαθητές σας.
δημιουργίας των καταλληλότερων ψηφιακών μέσων.
- Δημιουργήστε μια άσκηση για να δοκιμάσετε τα βασικά
χαρακτηριστικά του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου για
να γράψετε απλό κείμενο και να εφαρμόσετε μορφές.
- Οργανώστε μια διαδικτυακή δραστηριότητα με τους
συμμαθητές σας για να χρησιμοποιήσετε έναν ψηφιακό και
συνεργατικό διαδικτυακό πίνακα (για παράδειγμα,
Jamboard)
Πίνακας 11:Ανάπτυξη κριτηρίων και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων για την τεκμηρίωση ψηφιακού περιεχομένου

3.2 Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είναι σε θέση να τροποποιεί πληροφορίες και
περιεχόμενο σε υπάρχον έγγραφο ή πλατφόρμα.

- Δημιουργήστε απλές αλλαγές σε ένα έγγραφο που
παράγεται από ένα άλλο άτομο, όπως η προσθήκη
κειμένου, η πραγματοποίηση ορθογραφικών διορθώσεων
και η αλλαγή μορφοποίησης.
- Αναπτύξτε ένα σύντομο βίντεο, προσθέτοντας νέους
διαλόγους και εικόνες σε ένα σύντομο βίντεο υποστήριξης
που έχει ήδη δημιουργηθεί.
- Απεικονίστε βίντεο εκμάθησης σχετικά με τον τρόπο
τροποποίησης πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένα
προγράμματα λογισμικού ή πλατφόρμες.
- Επεξεργαστείτε μια δημοσίευση ή μια περιγραφή μιας
εικόνας που είχε δημοσιευτεί προηγουμένως στο διαδίκτυο.
- Βελτιώστε μια παρουσίαση προσθέτοντας κείμενο, εικόνες
και οπτικά εφέ στις διαφάνειες.
- Κάντε αλλαγές, όπως αλλαγή ή προσθήκη αριθμών και
αλλαγή ακολουθίας γραμμών από ένα νέο criterium
παραγγελίας σε ένα υπολογιστικό φύλλο που
δημιουργήθηκε από άλλο άτομο

- Να είναι σε θέση να ενσωματώσει νέες πληροφορίες και
περιεχόμενο σε ένα υπάρχον έγγραφο ή πλατφόρμα.
- Να είναι σε θέση να αξιολογεί τους καταλληλότερους
τρόπους ενσωμάτωσης συγκεκριμένων νέων στοιχείων
περιεχομένου και πληροφοριών.

Πίνακας 12:Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία κριτηρίων και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων για την τεκμηρίωση
ψηφιακού περιεχομένου
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3.3 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να εφαρμόσετε πνευματικά δικαιώματα
και άδειες με ακριβή τρόπο.

- Διαβάστε για την άδεια creative commons και τα
διαφορετικά επίπεδα αδειών χρήσης που είναι
διαθέσιμα.

- Να είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιες άδειες
απαιτούνται σε ορισμένες περιπτώσεις.

- Από ένα φάκελο διαφορετικών τύπων παραδειγμάτων
εγγράφων, προσδιορίστε ποια άδεια Creative Commons
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο
έγγραφο.

- Να είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς να προστατεύονται
από παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

- Βρείτε και παραθέστε μια πηγή και συγγραφέα ενός
διαδικτυακού ψηφιακού περιεχομένου. σε ένα
υπολογιστικό φύλλο που δημιουργήθηκε από άλλο άτομο
- Συνδέστε μια ποικιλία εικόνων συμβόλων αδειοδότησης
με τη σωστή παραμόρφωση.
- Κάντε μια λίστα με τα βήματα σχετικά με τον τρόπο
αντίδρασης σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών
δικαιωμάτων.
Πίνακας 13:Κριτήρια και παραδείγματα δραστηριοτήτων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις άδειες
εκμετάλλευσης

3.4 Προγραμματισμός
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να απαριθμήστε απλές οδηγίες για ένα
υπολογιστικό σύστημα για να λύσετε ένα απλό πρόβλημα ή
να εκτελέσετε μια απλή εργασία.

- Δημιουργήστε ένα απλό διάγραμμα ροής για να αντιπροσωπεύσει
έναν αλγόριθμο, ένα απλό πρόγραμμα ή διαδικασία.
- Παρουσιάστε ένα ημιτελές διάγραμμα ροής και ζητήστε από τους
μαθητές να το ολοκληρώσουν βάζοντας στα κατάλληλα κενά κουτιά
τις αντίστοιχες προτάσεις για την ομαλή λειτουργία της
διαδικασίας.

- Να είστε σε θέση να λύσετε απλά τεχνικά ζητήματα.
- Να είστε σε θέση να εφαρμόσετε οδηγίες για την εκτέλεση
εργασιών ή την επίλυση προβλημάτων.

- Δημιουργήστε ένα βασικό πρόγραμμα βασισμένο σε ένα απλό
διάγραμμα ροής ή αλγόριθμο.
- Σκεφτείτε μια δημιουργική εφαρμογή για κινητά και
δημιουργήστε μια πολύ απλή εφαρμογή smartphone με
πλατφόρμα drag-and-drop blocks. Παρουσιάστε το στους
συμμαθητές σας.

Πίνακας 14:Κριτήρια και παραδείγματα δραστηριοτήτων προγραμματισμού
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Ενότητα 4 – Ασφάλεια
4.1 Ασφάλεια συσκευών
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να κατανοήσετε τη σημασία της
προστασίας των συσκευών και να αποφύγετε τους
κινδύνους.

- Κατεβάζετε ασφαλείς εφαρμογές και ενημερώνετε τακτικά
τις λειτουργίες της συσκευής.

- Να είστε σε θέση να προσδιορίσετε τη διαφορά μεταξύ
διαφορετικών τύπων κακόβουλου λογισμικού.

- Διακρίνει τύπους κακόβουλου λογισμικού όπως λογισμικό
υποκλοπής spyware, ιούς και εγκαθιστά ένα τείχος
προστασίας ή ένα λογισμικό προστασίας από ιούς.

- Να είναι σε θέση να κατανοεί τη σημασία των μέτρων που
σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εμπιστευτικότητα.

- Όντας προσωρινή ορίζοντας ασφαλείς κωδικούς
πρόσβασης, εφαρμόζοντας ρυθμίσεις προστασίας.

Πίνακας 15:Προστασία κριτηρίων απόδειξης συσκευών και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων

4.2 Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είστε σε θέση να διατηρείτε τα προσωπικά δεδομένα
προστατευμένα.

- Χρησιμοποιήστε και μοιραστείτε προσωπικά
αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω ασφαλών πλατφορμών
και εντοπίστε online πληροφορίες σχετικά με αυτόν/ αυτήν.
- Δημιουργήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και
διαχειριστείτε με επιτυχία ταυτότητα και δακτυλικό
αποτύπωμα.
- Επιλέγει μόνο τα απαραίτητα "cookies", δέχεται όρους και
προϋποθέσεις όταν είναι κατάλληλο.
- Προστατεύει πληροφορίες σχετικά με αυτόν και τους
ανθρώπους γύρω του και διαγράφει ή τροποποιεί
πληροφορίες που δεν είναι ρεαλιστικές.

- Να μπορείς να καταλάβεις τον κίνδυνο κλοπής
ταυτότητας.
- Να μπορείτε να εφαρμόζετε την «Πολιτική Απορρήτου»
όταν χρησιμοποιείτε ψηφιακές υπηρεσίες.
- Να μπορείς να καταλάβεις τους βασικούς κανόνες
ασφαλείας.

Πίνακας 16:Προστασία των προσωπικών δεδομένων και των αποδεικτικών στοιχείων της ιδιωτικής ζωής και παραδείγματα
δραστηριοτήτων
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4.3 Προστασία της υγείας και της ευημερίας
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων
- Κατανόηση της σημασίας του να είσαι υπεύθυνος κατά την
πλοήγηση στο διαδίκτυο.

- Να είναι σε θέση να αποφεύγουν τους κινδύνους για την
υγεία και τις απειλές για τη σωματική και ψυχολογική
ευεξία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

- Γνωρίζοντας ότι όλες οι ψηφιακές συμπεριφορές συνεπάγονται
συνέπειες.

- Να είναι σε θέση να ελέγχει πιθανούς κινδύνους και
απειλές σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

- Κατανόηση των συνεπειών του κυβερνοεκφοβισμού και του
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

- Να είναι σε θέση να εντοπίζει τους κινδύνους κατάχρησης
επιγραμμικών και ψηφιακών υπηρεσιών.
Πίνακας 17: Προστασία των κριτηρίων και των δραστηριοτήτων για την απόδειξη της υγείας και της ευημερίας

4.4 Προστασία Περιβάλλοντος
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων
- Επιλογή ασφαλών, αποδοτικών και οικονομικώς αποδοτικών
μέσων.

- Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις απλές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και
τη χρήση τους.

- Κατανόηση ότι τα ψηφιακά μέσα μπορούν να επηρεάσουν
καταστάσεις είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με τη χρήση τους.

- Να μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς
να εξαρτώνται από αυτές.

- Γνωρίζει πώς να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ψηφιακών
συσκευών ανακυκλώνοντας τα εσωτερικά τους εξαρτήματα.

- Να είναι σε θέση να προστατεύει το περιβάλλον από τις
επιπτώσεις της διάθεσης ψηφιακών συσκευών.
Πίνακας 18:Προστασία των κριτηρίων περιβαλλοντικής απόδειξης και των παραδειγμάτων δραστηριοτήτων

Ενότητα 5 – Επίλυση Προβλημάτων
5.1 Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων
- Σύνδεση χωρίς προβλήματα, χρήση σωστών κωδικών πρόσβασης,
σύνδεση στο σωστό δίκτυο και κοινή χρήση αρχείων μεταξύ
ψηφιακών συσκευών.
- Ενεργοποίηση ψηφιακής συσκευής, σύνδεση στο ρεύμα,
αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τον εντοπισμό προβλήματος.

- Να είστε σε θέση να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο σε
καθημερινά περιβάλλοντα.
- Να είστε σε θέση να προσδιορίσετε πότε μια ψηφιακή
συσκευή είναι αρκετά κατάλληλη για να εργαστείτε.

- Γνωρίζοντας πώς να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο όταν η
σύνδεση έχει διακοπεί, επανεκκινήστε μια συσκευή όταν πολλές
εφαρμογές δεν ανταποκρίνονται, ενημερώνοντας το λογισμικό και
το υλικό όταν χρειάζεται.

- Να είστε σε θέση να προσδιορίσετε πότε παρουσιάστηκε
κάποιο πρόβλημα σε μια ψηφιακή συσκευή ή υπηρεσία.

Πίνακας 19:Επίλυση τεχνικών προβλημάτων κριτήρια απόδειξης και παραδείγματα δραστηριοτήτων

38

[IO1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ]

5.2 Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τεχνικά προβλήματα που
προέρχονται από μια ψηφιακή συσκευή ή από το
περιβάλλον.

- Επαναφορά διαπιστευτηρίων σύνδεσης, αλλαγή ρυθμίσεων
δικτύου, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης μεταξύ ψηφιακής
συσκευής και δικτύου.

- Να μπορείς να αναγνωρίζεις μεθόδους επίλυσης.

- Χρήση ψηφιακών εργαλείων ή άλλων εργαλείων για τον
εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος.

- Να είστε σε θέση να κατανοήσετε πώς να
χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις βοήθειας, τους
οδηγούς εγχειριδίων.

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες από διαδικτυακές πηγές,
χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις βοήθειας εντός εφαρμογών,
χρησιμοποιήστε την επικοινωνία και ζητήστε βοήθεια.

Πίνακας 20:Εντοπισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων σε αποδεικτικά κριτήρια και παραδείγματα δραστηριοτήτων

5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

- Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατάλληλη ψηφιακή
τεχνολογία για συγκεκριμένο σκοπό (συλλογή
πληροφοριών, δημιουργία περιεχομένου).

- Πραγματοποίηση απλών τροποποιήσεων για τη δημιουργία
διαφορετικών ιδεών και δυνατοτήτων, διερευνώντας τις
δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη
δημιουργικών, καινοτόμων και επιχειρηματικών επιδιώξεων.

- Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί εξαρτήματα ψηφιακών
συστημάτων και ψηφιακών πληροφοριών σε πραγματικές
συνθήκες.

- Τοποθέτηση προσωπικών αντιδράσεων σε κατάσταση ή
προβλήματα και τεχνογνωσίας για το πώς αυτές οι αντιδράσεις
μπορεί να επηρεάσουν την αρχική έννοια.

Πίνακας 21:Δημιουργική χρήση κριτηρίων τεκμηρίωσης ψηφιακών τεχνολογιών και παραδειγμάτων δραστηριοτήτων

5.4 Ταυτοποίηση κενών στις ψηφιακές τεχνολογίες
Κριτήρια απόδειξης

Παραδείγματα δραστηριοτήτων
- Υποστηρίζει τον εαυτό του και τους άλλους σε ψηφιακά θέματα
και αναγνωρίζει πού χρειάζεται βελτίωση η δική του ψηφιακή
ικανότητα.

- Να είναι σε θέση να αξιολογεί τον εαυτό του ή τους
άλλους εάν τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα αποτελούν
κατάλληλα μέσα για τη βελτίωση του επιπέδου ψηφιακών
ικανοτήτων.

- Αναζητώντας ευκαιρίες στο ψηφιακό περιβάλλον για τη βελτίωση
των ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων τους.

- Να είναι σε θέση να αναζητούν ευκαιρίες για
αυτοανάπτυξη και να ενημερώνονται για την ψηφιακή
εξέλιξη.

Πίνακας 22:Εντοπισμός κενών ψηφιακής επάρκειας όσον αφορά τα κριτήρια τεκμηρίωσης και τα παραδείγματα
δραστηριοτήτων
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6. Θεμελιώδεις πληροφορίες για τον σχεδιασμό του επιτραπέζιου
παιχνιδιού
Το No One Behind στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου παιχνιδιού επιβίβασης, ως μέρος της
έκβασης 3. Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία μάθησης με βάση τα παιχνίδια θα χρησιμοποιηθούν για να
προσφέρουν μαθησιακή εμπειρία σε ενήλικες από αγροτικές περιοχές που είναι πρόθυμοι να
βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις τους, ώστε να βρουν νέες ευκαιρίες εργασίας και τελικά
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.
Μετά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων σε
αγροτικές περιοχές (IO1) και ενός εγχειριδίου ενότητας κατάρτισης για τις ψηφιακές δεξιότητες (ΙΟ2), θα
δημιουργηθεί ένα επιγραμμικό περιβάλλον που θα αποτελείται από ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι που
θα ενσωματώνει το υλικό του έργου με παιχνιδιάρικο τρόπο (ΙΟ3). Όταν το παιχνίδι είναι έτοιμο, οι
συμμετέχοντες και το ευρύ κοινό μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.
Το παιχνίδι θα βασίζεται σε μηχανισμούς αξιολόγησης που μοιάζουν με κουίζ και θα δοκιμάζει και θα
εντοπίζει το επίπεδο ψηφιακής γνώσης μέσω μηχανισμών αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι
επιλεγμένες μέθοδοι κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την
Καινοτόμο μεθοδολογία, ενώ το περιεχόμενο των ερωτήσεων/σεναρίων πραγματικής
ζωής/περιπτωσιολογικών μελετών κ.λπ. θα προκύψει από το εγχειρίδιο IO2 κατάρτισης.
Το επιγραμμικό παιχνίδι θα βασίζεται στα ακόλουθα βήματα, τα οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω
αργότερα στο χρονοδιάγραμμα του έργου:
- Βήμα 1 «Τι είναι το παιχνίδι»: Εξοικείωση με το εκπαιδευτικό υλικό (για τις ψηφιακές ικανότητες) που
αναπτύσσεται σε IO2 εγχειρίδιο εκπαίδευσης, καθώς και αξιολόγηση των γνώσεων του ατόμου σε
αυτά.
- Βήμα 2 «Γη στο παιχνίδι»: Αρχική σελίδα του παιχνιδιού (περιβάλλον παιχνιδιού).
- Βήμα 3α «Προσαρμόστε την επίσκεψή σας»: Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησης.
- Βήμα 3β «Πώς να παίξετε»: Κύριες οδηγίες του παιχνιδιού.
- Βήμα 3γ «Ξεκινήστε να σχηματίζετε το προφίλ σας»: Πιέστε το κουμπί για να πάτε στο Βήμα 4
- Βήμα 4 «Προφίλ»: Επιλέξτε το avatar και το επίπεδο δυσκολίας (εάν ισχύει).
- Βήμα 5 «Κουτί καλωσορίσματος»: Υποδείξεις για να είναι σε θέση να παίξει το παιχνίδι.
- Βήμα 6 «Ο πίνακας»: παρουσίαση του πίνακα με όλα τα χαρακτηριστικά
(στροφές/κάρτες/περιπτώσεις ή σενάρια/σημεία πραγματικής ζωής) και οδηγίες βήμα προς βήμα για
την έναρξη του παιχνιδιού.
- Βήμα 7 «Αναδυόμενες ερωτήσεις» Pop-ups θα σας κρατήσει σε τροχιά με περιορισμούς του
παιχνιδιού (για παράδειγμα, ο αριθμός των στροφών) και θα σας οδηγήσει προς την ολοκλήρωση του
παιχνιδιού.
- Βήμα 8 «Μήνυμα ανατροφοδότησης»: Μια περίληψη της απόδοσης (για παράδειγμα, # των γύρων, #
των σωστών απαντήσεων/# των μη σωστών απαντήσεων, κλπ.)
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Η τελική έκδοση του παιχνιδιού στα Αγγλικά θα δοκιμαστεί στη βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης
κοινού προσωπικού, ενώ οι γλωσσικές εκδόσεις θα παρουσιαστούν και θα δοκιμαστούν κατά τη
διάρκεια εθνικών εκδηλώσεων με τίτλο «Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το απλό επιτραπέζιο
παιχνίδι», το οποίο θα λάβει χώρα σε κάθε χώρα εταίρο.
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8. Παραρτήματα
8.1 Παράρτημα 1 - Πεδία αρμοδιοτήτων και ικανότητες της DigComp

Τομέας Αρμοδιότητας

1. Πληροφορίες και
γνώση δεδομένων

Ικανότητες
1.1. Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και
ψηφιακού περιεχομένου
1.2. Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
1.3. Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

2. Επικοινωνία και
Συνεργασία

2.1. Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.2. Ανταλλαγή μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
2.3. Συμμετοχή στην ιθαγένεια των ψηφιακών τεχνολογιών
2.4. Συνεργασία μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών
2.5. Διαδικτυακό πρωτόκολλο
2.6. Διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας

3. Δημιουργία
ψηφιακού
περιεχομένου

3.1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
3.2. Ολοκλήρωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου
3.3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειες
3.4. Προγραμματισμός

4. Ασφάλεια

4.1. Ασφάλεια συσκευών
4.2. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας
4.3. Προστασία υγείας και ευημερίας
4.4. Προστασία περιβάλλοντος

5. Επίλυση
προβλημάτων

5.1. Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
5.2. Ταυτοποίηση αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
5.3. Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
5.4. Εντοπισμός κενών ψηφιακής ικανότητας
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