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7. Συμπέρασμα  24 

 

1. Προσδοκίες του Αναγνώστη 

Αυτό το έγγραφο θα παρουσιάσει αρχικά στον αναγνώστη, μια επισκόπηση του έργου DIMELI 

με μια σύντομη εξήγηση για κάθε αποτέλεσμα (Intellectual Output) που έχει αναπτυχθεί μέχρι 

τώρα.  Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί μια στρατηγική αξιοποίησης που θα διασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα των προϊόντων, την περαιτέρω αξιοποίηση και επέκταση με βάση την ιδέα του 

«DIMELI@SCHOOL ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ».  Πιο 

συγκεκριμένα, αυτό το έγγραφο στοχεύει στην αξιολόγηση της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ για τη 

δημιουργία σχολικών συλλογών και στο σχεδιασμό και επεξήγηση του ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ DIMELI@SCHOOL για αναβάθμιση, μεταβίβαση, αξιοποίηση και 

βιωσιμότητα των προϊόντων του έργου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο για περαιτέρω αξιοποίηση. 

Συνολικά, αυτό είναι το πλήρες Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης του DIMELI: Από Το Σχολείο σε 

Επίπεδο ΕΕ - Σύσταση Πολιτικής για αναβάθμιση και βιωσιμότητα. 

2. Εισαγωγή 

Οι ζωές μας είναι γεμάτες από νέες πληροφορίες που προέρχονται από  τα μέσα ενημέρωσης 

και το Διαδίκτυο.  Μπορούμε να διαβάζουμε για το ίδιο θέμα σε διαφορετικές πηγές χωρίς να 

έχουμε την εμπειρία να καταλάβουμε αν είναι αξιόπιστες πληροφορίες ή όχι.  Η έκθεσή μας 

σε ψηφιακά δεδομένα που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό από ακατανόητους αλγόριθμους 

δημιουργεί σαφείς κινδύνους και απαιτεί περισσότερο από ποτέ, καλά αναπτυγμένη κριτική 

σκέψη και τη θεμελιώδη ικανότητα για θετική και ικανή συμμετοχή στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Ως εκ τούτου, ο ψηφιακός γραμματισμός και τα μέσα ενημέρωσης είναι μια απαραίτητη 

δεξιότητα που πρέπει να διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα, προκειμένου να 

προστατευθούν από τυχόν διαδικτυακούς κινδύνους και να διασφαλίσουν την ενεργή 

συμμετοχή τους στην ψηφιακή κοινωνία του σήμερα.  Στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο 

Αποφάσεων (Council Conclusions) του 2016 κάλεσε τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 

γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, την κριτική σκέψη και τις ψηφιακές ικανότητες και προς 

υποστήριξη των παραπάνω, το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 

υπογράμμισε την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναπτύχτηκαν από τον ταχύ ψηφιακό 

μετασχηματισμό της κοινωνίας μας και τη σημασία της ενίσχυσης των δεξιοτήτων ψηφιακού 

γραμματισμού των πολιτών, συμπεριλαμβανόμενης της καταπολέμησης της 

παραπληροφόρησης. 

Ο ψηφιακός γραμματισμός και ο γραμματισμός των μέσων είναι ένα θέμα που αφόρα όλους, 

νέους και ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες, ακόμη και αυτούς που δεν χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο συχνά, εφόσον όλο και περισσότερες υπηρεσίες μεταβαίνουν σε αυτό, καθιστώντας 

αναπόφευκτη τη χρήση του.  Ωστόσο, είναι θεμελιώδες για τα παιδιά να εκπαιδεύονται από 
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νωρίς στο πώς να συμπεριφέρονται μέσα και γύρω από το διαδίκτυο, κυρίως λόγω του ότι 

γίνονται ενεργοί χρήστες από νεαρή ηλικία, και πολύ συχνά είναι ανυποψίαστα για του 

κινδύνους που υπάρχουν. 

Αυτό το έγγραφο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους υπευθύνους σύστασης της πολιτικής και 

τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να υιοθετήσουν στοιχεία του προγράμματος 

DIMELI4AC στις πρακτικές τους.  Η κοινοπραξία του έργου ελπίζει να υιοθετήσει τα βασικά 

θέματα και τις βέλτιστες πρακτικές εντός του DIMELI4AC πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου 

για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα, τη περαιτέρω αξιοποίηση και τον αυξημένο αντίκτυπο σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Πακέτο Σύστασης Πολιτικής περιλαμβάνει μια σειρά πληροφοριών, συμβουλών και 

καθοδήγηση για εκπαιδευτικούς, ηγέτες σχολείων και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.  Οι 

παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στη στήριξη μιας στρατηγικής προσέγγισης για την 

αύξηση της εκπαίδευσης του ψηφιακού γραμματισμού για τους μαθητές. 

3. Περιγραφή Έργου 
Το έργο DIMELI4AC, ή αλλιώς Ψηφιακός Γραμματισμός και Γραμματισμός των Μέσων για 

Ενεργή Πολιτότητα (Digital and Media Literacy for Active Citizenship), συγχρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα Erasmus+  της ΕΕ.  Στόχος του είναι να εξοπλίσει τους μαθητές με τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τη σημερινή ψηφιακή κοινωνία, με 

διασκεδαστικό και καινοτόμο τρόπο. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει: 

● Να ενδυναμώσει τους νέους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι, κριτικοί, παγκόσμιοι 

πολίτες για τον ψηφιοποιημένο και συνδεδεμένο κόσμο, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα μικτές ευκαιρίες μάθησης για απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού 

γραμματισμού και γραμματισμού των μέσων για την προστασία της δημοκρατίας 

και των κοινών αξίων. 

● Να αξιοποιήσουν το χρόνο μη εργασίας των σχολείων για να δημιουργήσουν 

διαδικτυακά εργαστήρια και Εργαστήρια Ψηφιακού Γραμματισμού και 

Παρατηρητήρια που βασίζονται σε συνεργίες που θα δημιουργηθούν μεταξύ 

δασκάλων, γονέων, σχολείων, οργανισμών ενδιαφερόμενων  φορέων που θα 

παροτρύνουν  την Εκστρατεία και θα υπογράψουν Μνημόνιο Δέσμευσης 

(Memorandum of Commitment) του έργου.  

● Να εισαγάγει την ιδέα ενός διαδραστικού εργαλείου αξιολόγησης με τη μορφή 

παιχνιδιού που βασίζεται σε ένα avatar (DC-MELI), όπου οι  μαθητές ακολουθούν 

διάφορες προκλήσεις προκειμένου  να απονεμηθούν το Badge που δείχνει ένα 

σεβαστό, υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο χρήσης της τεχνολογίας που βασίζεται στην 

ψηφιακή ιθαγένεια , τις δημοκρατικές αξίες και την κριτική σκέψη.   

● Ενίσχυση των προφίλ των εκπαιδευτικών και μέσω αυτού την αναβάθμιση της 

ποιότητας των διδακτικών υπηρεσιών μάθησης που παρέχονται στην επίσημη 

σχολική εκπαίδευση. 



  

5 
 

   
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ DIMELI4AC@SCHOOL  

● Προώθηση προσεγγίσεων σε ολόκληρο το σχολείο για την αντιμετώπιση δια-

τομεακών θεμάτων.  

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου DIMELI είναι τα ακόλουθα: 

1. Η πλήρες Εργαλειοθήκη του DIMELI για να υποστηρίξει τα σχολεία να αναπτύξουν το δικό 

τους ‘Σχέδιο Δράσης για τον Ψηφιακό Γραμματισμό των Μέσων’ για ενεργή ιθαγένεια, 

προστατεύοντας παράλληλα την κριτική σκέψη και τις δημοκρατικές αξίες στη σχολική 

κουλτούρα. 

2. Το Πολύ-επίπεδο Εκπαιδευτικό Πακέτο (Multilevel Educational Pack) που περιλαμβάνει (1) 

πολυάριθμους πόρους μάθησης που πρέπει να συλλεχθούν και να δημιουργηθούν όπως 

βίντεο, πόροι, παιχνίδια, προσομοιώσεις για την προώθηση συγκεκριμένων πτυχών του 

Πλαισίου που αναπτύχθηκε και (2) ένα πρόγραμμα αναβάθμισης για εκπαιδευτικούς και 

γονείς για την απόκτηση δεξιοτήτων τόσο ψηφιακών όσο και μέσων (C1 εκπαίδευση 

προσωπικού και μεταγενέστερα KA1 Κινητικότητα Μάθησης / Learning Mobility). 

3. Το Εργαλείο Αξιολόγησης και Επικύρωσης (Assessment and Validation Tool) με τη μορφή 

παιχνιδιού DIMELI Avatar που θα είναι για την παρακολούθηση, την καταγραφή, την 

αξιολόγηση και την επικύρωση της απόκτησης των ψηφιακών δεξιοτήτων και των μέσων. 

4. Η δυναμική και διαδραστική πύλη / πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς 

και θα έχει διαφορετικές λειτουργίες, όπως έναν ηλεκτρονικό Πρεσβευτή (e- DIMELI4AC 

Ambassador) (πλατφόρμα επικοινωνίας) για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να 

διαδώσουν το έργο τους, μια ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη (e-Tool Kit), με πόρους, υλικά και 

καλές πρακτικές καθώς και μια Ηλεκτρονική Ακαδημία (e-Academy) όπου οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να βρουν ένα Εκπαιδευτικό Μάθημα αφιερωμένο σε αυτούς σε απευθείας σύνδεση. 

5. Οι Σχολικές Λέσχες του DIMELI, συνοδευόμενες από μια ισχυρή διεπιστημονική εκστρατεία 

για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού  των μέσων για την 

ενεργό ιθαγένεια.  

6. Το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ (DIGITAL AND MEDIA 

LITERACY SUMMER SCHOOL) το οποίο θα δοκιμαστεί πιλοτικά ως ιδέα προσφοράς μικτών 

μαθησιακών ευκαιριών για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και των μέσων. 

 

4. Ο Χάρτης του Έργου 

Το έργο DIMELI ακολούθησε μια λογική μέθοδο για να εξασφαλίσει τη δημιουργία προϊόντων 

υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομάδων στόχων μας.  Με βάση 

έρευνες και δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, 

καταλήξαμε σε ακριβή συμπεράσματα για τα θέματα που έπρεπε να καλυφθούν και 

προχωρήσαμε με το πλαίσιο που αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

υλικού.  Έπειτα, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Πακέτο (Educational Back 

Pack) με το  μαθησιακό και διδακτικό υλικό καθώς και επιπλέον πόρους.  Ταυτόχρονα, το 
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παιχνίδι Avatar αναπτύχθηκε, καθώς και η μέθοδος πιστοποίησης Open Badges.  Στη συνέχεια, 

δημιουργήσαμε την Εργαλειοθήκη και τέλος την εκστρατεία Βιωσιμότητας (Sustainability). 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Έργου 
Σε κάθε Αποτέλεσμα (Intellectual Output), η κοινοπραξία προσπάθησε να παράγει υλικά 

υψηλής ποιότητας και χρησιμότητας, με στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους 

συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες στόχους. 

IO1 – DIMELI4CD: Ψηφιακός Γραμματισμός Μέσων στα Σχολεία: Από την 
ΕΕ στις ανάγκες, προκλήσεις, πρακτικές και προοπτικές των τοπικών 
σχολείων. 

Αρχικά μια μακροχρόνια έρευνα διεξήχθη σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να 

ενημερωθούν για την εθνική κατάσταση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τον ψηφιακό 

γραμματισμό των μέσων κάθε εταίρου.   Ελήφθησαν υπόψη εθνικές νομοθεσίες, πολιτικές και 

εκστρατείες.  Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια (ένα για 

μαθητές, ένα για εκπαιδευτικούς και ένα για γονείς), προκειμένου να διερευνηθούν οι 

απόψεις και τα επίπεδα ικανοτήτων τους στον ψηφιακό τομέα.  Τα ευρήματα των 

δημοσκοπήσεων και της έρευνας σε κάθε συμμετέχουσας χώρας χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σύνταξη Εθνικών Αναφορών (National Reports) και όλες ανέπτυξαν τη συγκριτική αναφορά 

DIMELI (DIMELI comparative report).  Αυτή η αναφορά μεταφράστηκε στη συνέχεια στις 

γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών.  Μπορείτε να βρείτε τις μεταφρασμένες εκδόσεις στον 

ιστότοπο του έργου DIMELI 

IO2 – Δημιουργία του Ψηφιακού Σχεδίου Δράσης DIMELI@School: 
Πλαίσιο Ικανότητας και Πολιτική Συμφωνίας 

Στα Αποτελέσματα 2 (Intellectual Output 2), οι εταίροι χρησιμοποίησαν τα ευρήματα της 

Συγκριτικής Αναφοράς που εκπονήθηκε στο ΙΟ1 για να προσδιορίσουν τις τρέχουσες ανάγκες 

και να αναλύσουν τις ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν.  Με βάση αυτό οι συνεργάτες 

αποφάσισαν τα θέματα που πρέπει να δώσουν έμφαση, και τα χώρισαν σε 6 ενότητες, 

αναθέτοντας μια ενότητα σε κάθε εταίρο: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Βιομηχανία των Μέσων, 

Πληροφόρηση και Γραμματισμός των Μέσων, Ψηφιακός Χειρισμός, Προσωπικές Απειλές και 

 

 
Δημοσκό

πηση 
 Πλαίσιο  

Εκπαιδευτικό 
Πακέτο   

Παιχνίδι 
Avatar  

Open 
Badges 

 Εργαλει
οθήκη 

  Βιωσιμότητα 

http://dimeli.eu/comparative-report/
http://dimeli.eu/comparative-report/
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Ψηφιακή Ταυτότητα.  Συνολικά, αυτές οι 6 ενότητες δημιουργούν το Πλαίσιο Ικανότητας 

DIMELI  το οποίο βασίζεται σε δύο σημαντικά κριτήρια: σημεία αναφοράς1 και δείκτες2.  

DIMELI4 –επίγνωση 

DIMELI4-ευημερία 

DIMELI4-ασφάλεια 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Το Διάγραμμα Πλαισίου τουDIMELI 

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας και Έγκρισης του DIMELI (DIMELI 

Memorandum of Cooperation and Endorsement), με σκοπό να εξηγήσει το έργο στο κοινό, να 

προσελκύσει και να προσλάβει υποστηρικτές και να μοιραστεί τους στόχους και σκοπούς του 

με τις ομάδες-στόχους με επίσημο και οπτικά ελκυστικό τρόπο. 

IO3 – Δημιουργία Ψηφιακού Σχεδίου Δράσης DIMELI@School: 
Πολυστοχευμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο για διδασκαλία και μάθηση – 
εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές 

Το Αποτέλεσμα 3 (Intellectual Output 3) ήταν το μακρύτερο και το πιο περίπλοκο.  Ως συνέχεια 

της εργασίας που έγινε στο Πλαίσιο Ικανότητας, το Πακέτο Εκμάθησης ήταν μέρος αυτού του 

Αποτελέσματος και ήταν η συλλογή πόρων που θα χρειαζόταν για την απόκτηση δεξιοτήτων 

Ψηφιακής Ιθαγένειας.  Κάθε συνεργάτης παρήγαγε τα ακόλουθα υλικά για την ενότητα στην 

οποία  ήταν υπεύθυνος: 

1. Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για μαθητές: 

Να χρησιμοποιηθούν από τους Μέντορες του έργου DIMELI (DIMELI Mentors) στην τάξη 

για να διδάξουν τους μαθητές. 

2. Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς 

                                                             
1 Τα σημεία αναφοράς υποδεικνύουν τους συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτύχει ένας εκπαιδευόμενος. 
2 Οι δείκτες σηματοδοτούν το επίπεδο απόκτησης μιας συγκεκριμένης ικανότητας. 
 

1.Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 

 Κακόβουλο Λογισμικό 

 Ηλεκτρονική Απάτη & Μεταβίβαση σε δόλιες ιστοσελίδες 

 Κοινωνική Μηχανική 
2. Βιομηχανία των Μέσων 

 Παραδοσιακά Μέσα 

 Νέα Μέσα 
3. Γραμματισμός Πληροφοριών 
4. Ψηφιακός Χειρισμός 

 Κοινωνικά Bots 

 Στρατηγικές Clickbait 
5. Προσωπικές Απειλές 

 Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

 Διαδικτυακή Αποπλάνηση 
6. Διαχείριση Διαδικτυακής Ταυτότητας 
 Τήρηση Πρωτοκόλλου 

 Ψηφιακό Αποτύπωμα 
 Διαχείριση Χρόνου Οθόνης 

http://dimeli.eu/competence-framework/


  

8 
 

   
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ DIMELI4AC@SCHOOL  

Να χρησιμοποιηθούν από επίδοξους Μέντορες του έργου DIMELI (DIMELI Mentors) που 

επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους πριν αναλάβουν το έργο της διδασκαλίας του 

υλικού. 

3. Σημειώσεις εκπαιδευτικών / Σχέδια μαθημάτων 

Για χρήση από τους Μέντορες του έργου DIMELI (DIMELI Mentors) στην τάξη για τη 

διδασκαλία μαθημάτων.  Περιλαμβάνει αναλυτικούς οδηγούς για τοπ ως να διδάξετε κάθε 

ενότητα, με μερικές πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τους 

μαθητές.  Επιπλέον, υπάρχουν οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του 

πρόσθετου υλικού, καθώς και ενδείξεις σχετικά με τα στάδια του μαθήματος που θα ήταν 

πιο κατάλληλα και χρήσιμα. 

4. Επιπρόσθετο υλικό 

Το επιπρόσθετο υλικό περιλαμβάνει ασκήσεις, δραστηριότητες και παιχνίδια στην τάξη, 

φυλλάδια και άλλους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τη 

μαθησιακή εμπειρία των μαθητών και να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και 

διαδραστικό.  Ανάλογα με το υλικό, μπορεί επίσης να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

αξιολογήσουν την κατάσταση των μαθητών στην τάξη. 

5. Ενημερωτικά Φυλλάδια 

Τα ενημερωτικά φυλλάδια συνοδεύουν άλλα έγγραφα.  Υπάρχει ένα σύντομο φυλλάδιο 

ανά Ενότητα και περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες και βασικά στοιχεία κάθε 

ενότητας σε οπτικά ελκυστική μορφή, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναφερθούν 

σε αυτά αν ξεχάσουν κάτι.  Επειδή είναι τόσο σύντομα, μπορούν επίσης να εκτυπωθούν 

για μελλοντική αναφορά. 

Όλα αυτά τα υλικά έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται το ένα δίπλα από το άλλο, αλλά 

μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα.  Μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής εκμάθησης DIMELI, και μπορούν επίσης να ληφθούν από τον ιστότοπο του 

έργου. 

IO4 – Δημιουργία του διαδικτυακού DIMELI@School: Το οικοσύστημα 
αξιολόγησης και της επικύρωσης μέσω του Παιχνιδιού Dimeli-Avatar  

Στο Αποτέλεσμα 5 (IO4), η κοινοπραξία του έργου DIMELI ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη 

του παιχνιδιού DIMELI Avatar, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης DIMELI, των 

αξιολογήσεων για τους μαθητές και το οικοσύστημα επικύρωσης DIMELI Open Badges.  

Για το Παιχνίδι DIMELI Avatar, προχωρήσαμε με μια μορφή που θυμίζει στον παίκτη ένα 

παλιομοδίτικο επιτραπέζιο παιχνίδι.  Οι παίκτες ξεκινούν επιλέγοντας ένα Avatar, ή έναν 

χαρακτήρα.  Κάθε χαρακτήρας έχει ειδικές ικανότητες ή / και περιορισμούς.  Όλοι οι παίκτες 

ξεκινούν από το ίδιο πλακίδιο και γυρίζουν έναν τροχό για να δουν πόσα πλακίδια μπορούν να 

προχωρήσουν,  το παιχνίδι δεν είναι ανταγωνιστικό καθώς οι παίκτες δεν παίζουν ο ένας 

εναντίον του άλλου, αλλά πρέπει να εργαστούν ομαδικά για να φτάσουν στη Ψηφιακή 

https://dimeli.erasmusplus.website/
https://dimeli.erasmusplus.website/
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Αίθουσα στο τέλος του πίνακα μέσα σε έναν προκαθορισμένο αριθμό γύρων,  εάν ολόκληρη η 

ομάδα δεν φτάσει στην τάξη πριν τελειώσουν οι γύροι, τότε ολόκληρη η ομάδα χάνει. 

Για τη δημιουργία  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης DIMELI , αναπτύχθηκε ένα απλό 

και εύκολο στην προήγηση περιβάλλον χρήστη, με στόχο να  διευκολύνει και να την κρατήσει 

δομημένη για να μπορούν όλες οι ομάδες-στόχοι να βρουν αυτό που ψάχνουν.  Η πλατφόρμα 

φιλοξενεί όλα τα υλικά που αναπτύχθηκαν στο Αποτέλεσμα 3 (IO3), καθώς και τα αρχεία του 

Παιχνιδιού DIMELI, με δυνατότητα λήψης για την εγκατάσταση του σε οποιονδήποτε 

υπολογιστή.  Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης και επικύρωσης, καθώς 

φιλοξενεί τα κουίζ που πρέπει να κάνουν οι μαθητές για να αποκτήσουν αυτόματα το DIMELI 

Badge.   

Για τις αξιολογήσεις, η κοινοπραξία ήθελε να δημιουργήσει εύκολα μετρήσιμες ασκήσεις, για 

να επιτρέψει την ευκολότερη επικύρωση ικανοτήτων και να αποφύγει τυχόν περιπλοκές 

καθώς και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου ακόμη  και μετά τη χρηματοδότηση από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Στη συνέχεια, οι αξιολογήσεις, μεταφέρθηκαν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα εκμάθησης DIMELI, και συσχετίστηκαν με το οικοσύστημα των Open Badges. 

Τα DIMELI Open Badges σχεδιάστηκαν ως ανταμοιβή αφού οι μαθητές αποδείξουν τις 

ικανότητες τους και τις γνώσεις τους για τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ικανοτήτων 

του Αποτελέσματος 2 (IO2).  Τέλος, τα κριτήρια για την επίτευξη των badges ενσωματώθηκαν 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης DIMELI, η οποία σας επιτρέπει να συνδεθείτε με 

υπηρεσίες συλλογής Open Badge όπως το Badgr.  Η κοινοπραξία δημιούργησε επίσης τον 

Οδηγό DIMELI  που παρέχει στους χρήστες μια λεπτομερή εξήγηση για το πως λειτουργούν τα 

badges και πώς μπορούν να τα αποκτήσουν. 

 

IO5 – Δημιουργία Ψηφιακού Σχεδίου Δράσης DIMELI@School: Πακέτο 
Υλοποίησης από το Α μέχρι το Ω 

Στο Αποτέλεσμα 5 (IO5) όλα συγκεντρώθηκαν και έγιναν ένα λογικό, συνεκτικό σύνολο, την 

Εργαλειοθήκη DIMELI, ένας ολοκληρωμένος Οδηγός DIMELI που στοχεύει να καθοδηγήσει και 

να υποστηρίξει οργανισμούς στην υλοποίηση του έργου. 

Αυτό η Εργαλειοθήκη αποτελείται από δύο μέρη.  Το πρώτο μέρος ήταν όλη η δουλεία που 

είχε ήδη γίνει στα προηγούμενα Αποτελέσματα (Intellectual Outputs), συγκεντρώθηκαν και 

συμπληρώθηκαν, έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο και τη μεθοδολογία 

του έργου να βρεθούν σε ένα μόνο έγγραφο.  Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε τις οδηγίες της 

Εργαλειοθήκης DIMELI, για τους οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του έργου με 

τρόπο που έχει νόημα στο δικό τους πλαίσιο.  Το Αποτέλεσμα 5 (IO5) ανέπτυξε λεπτομερείς 

πληροφορίες και πόρους απαραίτητους για προετοιμασία, διάφορες προτάσεις και συμβουλές 

για την υλοποίηση του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του.  

Μπορείτε να βρείτε το Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης DIMELI @ SCHOOL: Πακέτο Υλοποίησης από 

το Α μέχρι το Ω εδώ. 

https://badgr.com/
http://dimeli.eu/a-zpack/
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6. Δημιουργία Ψηφιακού Σχεδίου Δράσης DIMELI4AC@School: 

Από το σχολείο σε επίπεδο ΕΕ – Σύσταση Πολιτικής για 

αναβάθμιση και βιωσιμότητα (Αποτέλεσμα 6 / IO6) 
 

Αυτό το τελευταίο Αποτέλεσμα (IO) θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό της στρατηγικής της 

αξιοποίησης που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των προϊόντων σε όλα τα επίπεδα (από 

τοπικό έως ευρωπαϊκό), την περαιτέρω αξιοποίηση και επέκταση με βάση την ιδέα 

‘ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ DIMELI@SCHOOL’ και την 

αξιοποίηση ευκαιριών που παρέχονται ως μέρος της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εθνικών ημερών / 

εκδηλώσεων.  Το Αποτέλεσμα 6 (IO6) διασφαλίζει τη δέσμευση της κοινοπραξίας να σχεδιάσει 

τη βιωσιμότητα των προϊόντων και να προβληματιστεί σχετικά με τις προοπτικές και  τις 

δυνατότητες που ανοίγονται για όλα τα επίπεδα. 

6.1 Αξιολόγηση της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ για τη δημιουργία Λεσχών 

DIMELI@School  
 

Καταρχάς, ένα βασικό στοιχείο του έργου DIMELI4AC ήταν η δημιουργία των Λεσχών 

DIMELI4CD@SCHOOL.  Αυτές οι Λέσχες DIMELI4CD@SCHOOL στοχεύουν στην παροχή ενός 

φυσικού χώρου σε σχολικά περιβάλλοντα ή σε χώρους της τοπικής κοινότητας που παρέχουν 

εκπαίδευση στο γραμματισμό των μέσων, συμβουλές και καθοδήγηση σε μαθητές ή αλλά 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την πανδημία του COVID-19 

παγκοσμίως, η δημιουργία των Λεσχών DIMELI@School όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί 

ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί.  Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη της αξιολόγησης των 

πιλοτικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες στο πλαίσιο του έργου 

DIMELI4AC: 

 Η περίπτωση της Ελλάδας 

Πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές δοκιμές στο Δημοτικό Σχολείο Ελληνογερμανική Αγωγή. Η 

πρώτη πραγματοποιήθηκε εντός της τάξης στις 7 Ιουλίου 2020 στο πλαίσιο θερινών 

μαθημάτων. Ένας δάσκαλος και επτά μαθητές δοκίμασαν το παιχνίδι DIMELI.  Η δεύτερη ήταν 
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μια πιλοτική δόκιμη μεγάλης κλίμακας με 9 εκπαιδευτικούς και 164 μαθητές ως 

συμμετέχοντες.  Οι μαθητές συνδέθηκαν στην πλατφόρμα DIMELI, είχαν πρόσβαση στο υλικό, 

χρησιμοποίησαν το γλωσσάριο, ολοκλήρωσαν τα κουΐζ και έπαιξαν το παιχνίδι.  Αυτή η δοκιμή  

διήρκησε τρεις εβδομάδες (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020) και πραγματοποιήθηκε στο 

διαδίκτυο επειδή όλα τα ελληνικά σχολεία ήταν κλειστά αυτήν την περίοδο λόγω πανδημίας. 

Πριν από την έναρξη των δοκιμών οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν προσεκτικά σχετικά με τους 

πόρους της πλατφόρμας και σχεδίασαν μέσω διαδικτυακών συναντήσεων την εφαρμογή στη 

τάξη.  Χρησιμοποίησαν το υλικό της πλατφόρμας, αλλά το προσάρμοσαν δημιουργικά  στις 

δικές τους ανάγκες.  Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τις παρουσιάσεις PowerPoint της 

πλατφόρμας, και τις εμπλούτισαν με μερικά πραγματικά παραδείγματα που βρήκαν στα 

σενάρια εκμάθησης που είναι ενσωματωμένα στην πλατφόρμα.  Το κύριο πρόβλημα ήταν ο 

χρόνος, δεδομένου ότι η διδασκαλία έξι ενοτήτων είναι χρονοβόρα.  Για το λόγο αυτό, οι 

μαθητές είχαν πρόσβαση στο υλικό από τα σπίτια τους και έτσι ολοκλήρωσα επίσης τα κουΐζ 

στο σπίτι, επιπλέον, μετά την πρώτη δοκιμή, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το παιχνίδι DIMELI 

avatar είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, και κυρίως ελκυστικό επειδή παρακινεί τους μαθητές 

να συμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Η περίπτωση της Κύπρου 

Η πιλοτική δοκιμαστική εκδήλωση στην Κύπρο διοργανώθηκε από το Emphasys Centre τον 

Μάρτιο 2021, σε συνεργασία με το περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου και έλαβε τη μορφή 

συνδυασμένων εικονικών μαθησιακών δραστηριοτήτων (σύγχρονες και ασύγχρονες) λόγω των 

περιορισμών που επιβλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19.  Η πιλοτική εφαρμογή του 

έργου προωθήθηκε μέσω καναλιών κοινωνικών μέσων και επίσης μέσω του δικτύου του  

Emphasys Centre προκείμενο να προσεγγίσει διαφορετικά σχολεία στη Κύπρο. 

Το σύγχρονο μέρος της εκπαίδευσης έλαβε τη μορφή μιας εικονικής εκδήλωσης που 

διοργανώθηκε σε δυο συνεδρίες, μια το πρωί και μια το απόγευμα.  Στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα 

DIMELI4AC, τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης, το παιχνίδι DIMELI και 

το σύστημα επικύρωσης του έργου (Open Badges System).  Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 

έλαβαν μέρος σε μια συζήτηση και σε διαδικτυακά εργαστήρια σχετικά με τη διαχείριση της 

ψηφιακής ταυτότητας και της διαδικτυακής αποπλάνησης. 

Το ασύγχρονο μέρος της πιλοτικής υλοποίησης συνεχίστηκε μετά την εκπαιδευτική εκδήλωση, 

όπου οι συμμετέχοντες εγγράφηκαν στην πλατφόρμα πειραματίστηκαν με το υλικό που 

αναπτύχθηκε, με το σύστημα επικύρωσης των Open Badges και το παιχνίδι DIMELI.  Οι 

εκπαιδευτές προσέφεραν υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, 

κατεβάζοντας το παιχνίδι DIMELI και εξήγησαν τη διαδικασία επικύρωσης και τυχόν άλλα 

ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες.  Τα συνολικά σχόλια που 

ελήφθησαν ήταν θετικά τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτές. 
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 Η περίπτωση της Γερμανίας  

Λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι δοκιμαστικές δοκιμές δεν μπορούσαν να ασκηθούν όπως 

είχε προγραμματιστεί τον Ιανουάριο 2021, καθώς τα μαθήματα κοινωνιολογίας και ΤΠΕ δεν  

αποτελούν μέρος της στρατηγικής εξ αποστάσεως μάθησης, την οποία πραγματοποίησε το 

συμμετέχον σχολείο κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.  Επομένως, οι ακόλουθες 

πληροφορίες βασίζονται στα σχόλια που έλαβαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές 

και όχι σε δραστηριότητες της τάξης.  Όσον αφορά τις ενότητες, όλα τα θέματα που 

αναφέρονται σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τους μαθητές και θα ταίριαζαν καλά στο 

πρόγραμμα σπουδών όπως περιγράφεται παραπάνω.  Στο IGS, προσφέρουν επίσης 

εβδομαδιαία μαθήματα ψυχολογικής κατάστασης (ταξικά μαθήματα με δάσκαλο) στα οποία 

μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα (ειδικά διαδικτυακός εκφοβισμός, 

διαδικτυακή ασφάλεια, ψηφιακός χειρισμός).  Εντέλει, ωστόσο, αυτά τα θέματα μπορούν να 

καλυφθούν σε κάθε επίπεδο, σε ταξικά μαθήματα με δάσκαλο, σε μαθήματα κοινωνιολογίας 

και πιθανών σε  μαθήματα αξιών και κανόνων ως μέρος μιας σύντομης ενότητας (εάν είναι 

απαραίτητο, με βάση ένα τρέχον περιστατικό). 

Σε αυτήν τη τάξη, ο εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιούσε την παρουσίαση και τα φύλα εργασίας.  

Ο εκπαιδευτικός θα έβαζε τους μαθητές να συλλέξουν πρώτα συσχετισμούς με  το θέμα 

‘Διαδίκτυο’, στη συνέχεια να εισάγουν εν συντομία βασικές πτυχές της παρουσίασης και 

τελικά να συλλέξουν κινδύνους και πλεονεκτήματα στη διαδικασία Σκέψου – Συνδύασε - 

Μοιράσου (Think-Pair-Share).  Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα είχε εμβαθύνει το θέμα με το 

φύλλο εργασίας του clickbait.  Οι μαθητές θα είχαν δημιουργήσει τα δικά τους clickbaits σε 

μικρές ομάδες, θα τα παρουσίαζαν στην ολομέλεια και θα έδιναν την ευκαιρία σε άλλους 

μαθητές να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που επιφέρουν.  Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως 

μάθησης, θα ήταν δυνατόν να επιτρέψουμε στους μαθητές να διαβάσουν τα κείμενα 

παρουσίασης ανεξάρτητα και να συλλέξουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε ένα padlet.  

Μέσω τηλεδιάσκεψης ο εκπαιδευτικός θα παρουσίαζε αυτήν την ενδιάμεση κατάσταση και 

θα το συζητούσε εν συντομία,  στην συνέχεια θα παρουσίαζε και θα προβλημάτιζε τους  

μαθητές με ένα παράδειγμα Clickbait και οι μαθητές θα είχαν χρόνο να δημιουργήσουν το δικό 

τους clickbait σε breakout rooms στο Zoom, τα οποία θα συνέχιζαν ως εργασία για το σπίτι. 

Παρά την επιτυχή διοργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

εργαστηρίων, η κοινοπραξία του έργου συνιστά ανεπιφύλακτα τη δημιουργία τέτοιων λεσχών 

στο μέλλον, καθώς μπορούν να αποτελέσουν το επίκεντρο  της χρήσης των υλικών και των 

πόρων που αναπτύχθηκαν σο πλαίσιο του προγράμματος DIMELI4AC.  Αυτά τα Κέντρα 

Δραστηριοτήτων, μπορούν να δημιουργηθούν από μεμονωμένα σχολεία, κολλέγια ή 

πανεπιστήμια, στις εγκαταστάσεις τους ή σε κοινότητες / κέντρα νεολαίας με την υποστήριξη 

τοπικών ενδιαφερομένων φορέων και να λάβουν τη μορφή εντατικών θερινών σχολείων ή και 

μετασχολικές λέσχες. 

6.2 Δημιουργία Λεσχών / Παρατηρητήριων του DIMELI@School  

Υπάρχουν λίγα πράγματα που πρέπει ληφθούν προς υπόψη όταν αποφασίσετε να ιδρύσετε 

Λέσχες DIMELI@SCHOOL:  
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 Τοποθεσία της Λέσχης 

Η τοποθεσία του κέντρου δραστηριοτήτων DIMELI@SCHOOL είναι μια βασική απόφαση που 

θα επηρεάσει την επιτυχία της πρωτοβουλίας.  Συνιστάται το κέντρο να βρίσκεται σε μια 

κοινόχρηστη περιοχή προσβάσιμη σε όσο ο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό  του κύκλου των 

μαθητών σας.  Αυτό θα μπορούσε να βρίσκεται στο γραφείο του συμβούλου επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας σας, στον κοινόχρηστο χώρο μελέτης ή στη βιβλιοθήκη πανεπιστημιουπόλεων.  

Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε το κέντρο στις εγκαταστάσεις σας λόγω περιορισμένου 

χώρου ή οικονομικών περιορισμών, τότε ενδέχεται να μπορείτε να εργαστείτε μαζί με τους 

κοινοτικούς οργανισμούς για να δημιουργήστε το κέντρο σε χώρο της τοπικής κοινότητας.  Η 

συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κοινοτικούς 

οργανισμούς ή άλλους τοπικούς ενδιαφερόμενους μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία ενός 

κοινοτικού κέντρου που θα βασίζεται σε ένα τοπικό κέντρο νεολαίας ή σε ένα χώρο κοινότητας.  

Η συγκέντρωση πόρων μπορεί να σας επιτρέψει να ξεπεράσετε τυχόν περιορισμούς που 

αντιμετωπίζετε όταν εργάζεστε με περιορισμένα μέσα. 

 Ενδιαφερόμενοι φορείς 

Προκειμένου το κέντρο σας να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, είναι ζωτικής σημασία να 

συμπεριλάβετε τους κατάλληλους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς στις διαδικασίες 

σχεδιασμού και υλοποίησης.  Οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς μπορεί να περιλαμβάνουν 

εμπειρογνώμονες / οργανισμούς σε θέματα γραμματισμού των μέσων, εθνικούς φορείς, ΜΚΟ 

ή φιλανθρωπικά ιδρύματα.  Όσο ευρύτερο είναι το φάσμα των ενδιαφερομένων που μπορείτε 

να εμπλέξετε στην πρωτοβουλία τόσο το καλύτερο.  Ένας μεγάλος αριθμός φωνών, ιδεών και 

εμπειριών θα επιτρέψει στο κέντρο σας να παρέχει τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες, 

συμβουλές και καθοδήγηση.  Ο βασικός στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλοι οι σχετικοί 

ενδιαφερόμενοι φορείς που θα εμπνεύσουν, θα ενθαρρύνουν και θα μπορέσουν ενδεχομένως 

να υποστηρίξουν τους  μαθητές σας να αναπτυχθούν.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τη δικτύωση με τους σχετικούς βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς μπορείτε να βρείτε στην 

ενότητα 6.2.1.   

 Ρόλοι 

Συνιστάται να αναθέσετε συγκεκριμένους ρόλους σε βασικά άτομα με την ευθύνη να 

υποστηρίξουν την υλοποίηση του κέντρου σας, σε αυτά τα άτομα μπορεί να 

συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, προσωπικό υποστήριξης, μέλη της  ομάδας μαθητών και 

εξωτερικοί εκπρόσωποι ενδιαφερομένων. 

Οι βασικοί ρόλοι μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 Συντονιστής του Κέντρου – Αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει την παρακολούθηση του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης του κέντρου.  Το άτομο αυτό θα είναι υπεύθυνο για 

τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη γενική λειτουργία το κέντρου.  Θα μπορούσε να 

είναι ένας δάσκαλος στον οποίο παρέχεται επιπλέον χρόνος έξω από την τάξη ή ένας 
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διευθυντής που παίρνει το κέντρο υπό την ευθύνη του.  Θα μπορούσε επίσης να είναι 

ένας ανώτερος φοιτητής που επιδιώκει να αναπτύξει τις ικανότητες ηγεσίας και 

διαχείρισης ως εξωσχολική δραστηριότητα.  Αυτό το καθήκον είναι ζωτικής σημασίας 

για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, οπότε είναι σημαντικό να ανατεθεί ο ρόλος σε 

κάποιον που να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και τη δέσμευση χρόνου. 

 Επικεφαλής Επικοινωνίας – Αυτός ο ρόλος θα υποστηρίξει τον συντονιστή στη 

διάδοση και  την επικοινωνία των δραστηριοτήτων του κέντρου στην ευρύτερη 

σχολική κοινότητα και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.  Ο ρόλος του θα είναι 

να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να μοιραστεί καλά νέα όπου χρειάζεται.  Μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κοινωνικά μέσα δικτύωσης, διαφημίσεις και δελτία τύπου για να 

επικοινωνεί με όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.  Θα μπορούσε να είναι μέλος της 

ομάδας μάρκετινγκ / ομάδας εμπλοκής της κοινότητας ή μέλος της ομάδας μαθητών 

σας που θέλει να προωθήσει την εμπειρία του και να αναπτύξει τις σχετικές 

δεξιότητες. 

 Πρωταθλητές DIMELI (Champions) – Αυτός ο ρόλος, ιδανικά, θα είναι από τη ομάδα 

μαθητών και θα χρησιμεύει ως προσβάσιμη ομότιμη φωνή και πρότυπο για την 

ευρύτερη μαθητική κοινότητα.  Μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με θέματα εκτός σχολικής ζωής ή απλά να έχει τη σωστή στάση και 

επιθυμία να αναλάβει την ευθύνη.  Αυτός ο ρόλος θα παρέχει επίσης μια βασική 

μαθητική φωνή κατά τον προγραμματισμό και τη υλοποίησης δραστηριοτήτων 

γραμματισμού των μέσων. 

 Μέντορες – Αυτός ο ρόλος, ιδανικά, θα περιλαμβάνει μέλη των τοπικών 

ενδιαφερόμενων φορέων που θα προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους για να 

βρίσκονται στο κέντρο και να παρέχουν την εμπειρογνωμοσύνη τους για να 

υποστηρίξουν τους μαθητές όπως απαιτείται.  Μπορούν απλώς να παρέχουν 

συμβουλές, κίνητρα και καθοδήγηση ή να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην 

υποστήριξη των μεμονωμένων μαθητών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων τους.  Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας του 

ιδρύματος σας. 

 

6.2.1 Δημιουργία Συνεργιών μέσω της εφαρμογής του έργου 

Η εφαρμογή της εργαλειοθήκης DIMELI στα σχολεία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη 

δημιουργία συνεργιών μεταξύ σχολείων και άλλων οργανισμών ή ενδιαφερόμενων φορέων – 

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αποτελεσματικών 

συνεργιών, ανατρέξτε στην Ενότητα Β του Εργαλειοθήκη DIMELI : Πακέτο Υλοποίησης από το 

Α μέχρι το Ω.  Αυτή η ενότητα στοχεύει στη παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με 

τις συνεργίες που δημιουργήθηκαν με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του έργου 

http://dimeli.eu/a-zpack/
http://dimeli.eu/a-zpack/
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DIMELI, και μοιράζει συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τον τόπο διατήρησης αυτών των 

συνεργιών. 

 Η περίπτωση της Κύπρου 

Στην περίπτωση της Κύπρου, η διάδοση των δραστηριοτήτων του έργου μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και των ενημερωτικών δελτίων ήταν ένας καλός τρόπος για την 

προσέλκυση ενδιαφέροντος και την υποστήριξη των βασικών ενδιαφερομένων.  Συγκεκριμένα, 

δημιουργήθηκε μια συνεργία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Cyprus Computer 

Society), ένα εθνικό ΜΚΟ που εκπροσωπεύει όλους τους ειδικούς – επαγγελματίες ΤΠΕ στην 

Κύπρο.  Μια δραστηριότητα διάδοσης που διοργανώθηκε στο Mall of Cyprus προσέφερε 

επίσης μια καλή ευκαιρία για τη δημιουργία δικτύωσης με εκπαιδευτικούς, σχολεία και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς που έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο.  Αυτές οι συνεργίες ήταν πολύ 

χρήσιμες, κατά τη διάρκεια του έργου εφόσον παρείχαν ανατροφοδότηση και υποστήριξη της 

υλοποίησης του  έργου.  Μερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την προσέγγιση 

βασικών ενδιαφερομένων είναι ότι απαιτείται χρόνος, σχεδιασμός και αφοσίωση.  Ένα 

χρήσιμο εργαλείο είναι το  Stakeholder Analysis Matrix Template, το οποίο μπορεί να σας 

βοηθήσει να εντοπίσετε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του 

επιπέδου επιρροής τους, ποια θέματα είναι σημαντικά για αυτούς και πως θα εμπλακούν – 

Μπορείτε να βρείτε το Stakeholder Analysis Matrix Template εδώ. 

 

 Η περίπτωση της Ελλάδας 

Το σχολείο Ελληνογερμανική Αγωγή (EA) υποστήριξε τη διάδοση αυτού του έργου μέσω  των  

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαφόρων δραστηριοτήτων.  Το δίκτυο εκπαιδευτικών 

που ενδιαφέρθηκαν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα DIMELI@School, επεκτάθηκε 

περαιτέρω λόγω των προαναφερθεισών προσπαθειών.  Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

Ελληνογερμανική Αγωγή συμμετείχαν στο εργαστήριο που οργανώσαμε στο σχολείο της ΕΑ 

παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του έργου.  Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 

ένα διαδικτυακό εργαστήριο στις 19 Μαρτίου 2021 στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες 

εκπαιδευτικοί από διάφορα ελληνικά σχολεία και μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με 

την εξέλιξη του ψηφιακού γραμματισμού των μέσων στην Ελλάδα.  Τον Απρίλιο του 2021 

σχεδιάζουνε ένα άλλο εργαστήριο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Institute of Educational policy) στην Ελλάδα για περαιτέρω διάδοση.  Μια επιπλέον εκδήλωση 

θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2021 κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου που 

διοργανώνει το σχολείο Ελληνογερμανική Αγωγή, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών όχι μόνο 

από την Ελλάδα αλλά και από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και για την ενίσχυση του 

συνδυασμού εμπειριών (https://esia.ea.gr/).  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε 

δημιουργήσει μια κοινότητα του έργου μέσα στην πύλη OSOS (Open Schools for Open 

Societies) στην οποία συμμετέχουν 2356 εκπαιδευτικοί από όλη τη Ευρώπη 

http://www.tools4dev.org/resources/stakeholder-analysis-matrix-template/
https://esia.ea.gr/
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(https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/digital-media-literacy-active-

citizenship-dimeli4ac-861547). 

 

 Η περίπτωση της Γερμανίας 

Το πανεπιστήμιο Leibniz του Αννόβερου, εργάστηκε σε συνδέσεις με εκπαιδευτικούς ως μέρος 

του πρώτου Αποτελέσματος.  Συγκεκριμένα, απευθύνθηκαν σε εκπαιδευτικούς από σχολεία 

με εμπειρία στον ψηφιακό γραμματισμό των μέσων και στην ψηφιακή εκπαίδευση μέσων.  Στη 

συνέχεια, ζητήθηκε από αυτούς τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν σχετικά με το DIMELI4AC 

στα σχολεία τους, προσελκύοντας έτσι περισσότερα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη στο έργο. 

Επιπλέον, το έργο διαδόθηκε μέσα από το τμήμα πολιτικής εκπαίδευσης και το δίκτυο CINC 

(Center for Inclusive Citizenship).  Σε αυτή τη διαδικασία ενημερώθηκαν επίσης οι 

εκπαιδευτικοί σε κατάρτιση για το έργο και  τη διδακτική του στρατηγική. Δημιουργήθηκε μια 

λίστα διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα πρόσφατα προσληφθέντα 

ενδιαφερόμενα μέρη που παρέχει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο 

έργο.  Επιπλέον, τα κανάλια κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Instagram, Facebook, Twitter), ο 

ιστότοπος και στο μέλλον η πλατφόρμα DIMELI4AC είναι σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής 

για βιώσιμη διάδοση στη Γερμανία. 

 

6.2.2 Αντανάκλαση – πρακτικά βήματα και συμβουλές για διατήρηση 

δικτύων και βασικών ενδιαφερόμενων φορέων 

Η δημιουργία συνεργασιών και συνεργιών είναι μόνο η αρχή, εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι 

να διατηρηθεί η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου.  Εδώ συγκεντρώσαμε μερικές συμβουλές για να σας 

βοηθήσουμε να διατηρήσετε αυτά τα βασικά δίκτυα που δημιουργήθηκαν: 

Ø  Η δημιουργία ισχυρών σχέσεων μέσω ενεργής και συνεχιζόμενης επικοινωνίας είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος για να κρατήσετε τους ενδιαφερόμενους φορείς δεσμευμένους, να 

εμπλέκονται και να συμπεριλαμβάνονται σε ιδέες, προκλήσεις και ανάπτυξη – ένα παράδειγμα 

μπορεί να είναι να τους προσκαλέσετε σε εκδηλώσεις ή να δημιουργήσετε μαζί μια εκδήλωση 

για τον γραμματισμό  των μέσων. 

Ø  Ενθαρρύνετε τους να δείξουν την υποστήριξη τους μέσω του Μνημονίου Υποστήριξης και 

Δέσμευσης (Memorandum of Endorsement, Support and Commitment) που προετοιμάστηκε 

για το έργο (http://dimeli.eu/memorandum/) 

Ø  Μοιραστείτε την δουλεία και τις καλές πρακτικές σας – μοιραστείτε διδάγματα που έχετε 

μάθει, δημοσιεύστε έγγραφα ή / και μηνιαία ενημερωτικά δελτία για να δείξετε την δουλειά 

σας. 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/digital-media-literacy-active-citizenship-dimeli4ac-861547
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/digital-media-literacy-active-citizenship-dimeli4ac-861547
file:///C:/Users/User/Downloads/(http:/dimeli.eu/memorandum/)
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Ø  Χρησιμοποιήστε ερωτηματολόγια και δεδομένα για να μετρήσετε τον αντίκτυπο σε τοπικό 

και εθνικό επίπεδο και να το μοιραστείτε με το δίκτυο σας. 

Ø  Δημιουργήστε μαρτυρίες και μελέτες περιπτώσεων από συμμετέχοντες που επωφελήθηκαν 

από αυτό το έργο και μοιραστείτε το με το δίκτυο σας. 

6.2.3 Το Δίκτυο του έργου DIMELI4AC 

Το Δίκτυο του έργου DIMELI4AC περιλαμβάνει συμμετέχοντες, ιδρύματα, οργανισμούς και 

έργα που σταδιακά έδειξα έντονο ενδιαφέρον για το έργο DIMELI4AC και τα αποτελέσματα του.  

Η ιδέα πίσω από αυτό το δίκτυο ήταν να προσφέρει αναθέσεις κατάρτισης προσωπικού στη 

μορφή παρακολούθησης εν ώρα εργασίας (job shadowing) για μελλοντικά έργα στον τομέα 

της κινητικότητας  προσωπικού του Erasmus+.  Δεύτερον, το δίκτυο θα αποτελέσει τη βάση 

για περαιτέρω προτάσεις από το Horizon Europe και Erasmus+ στους τομείς του ψηφιακού 

γραμματισμού των μέσων.  Διατηρούμε μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σεβόμενοι 

όλων των ζητημάτων GDPR /ΓΚΠΔ – Γενικός Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων) των παρακάτω 

ενδιαφερομένων, οι οποίοι ενημερώνονται για τυχόν μελλοντικές εξελίξεις του έργου, όπως 

νέες αξιολογήσεις, δραστηριότητες προσέγγισης, νέες εκδόσεις παιχνιδιών ή σχέδια 

αξιοποίησης του έργου.  Όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, το έργο κλείνει με  μια 

συλλογή ενδιαφερομένων φορέων και πιθανών πτυχών συνεργασίας για το μέλλον. 

 

Χώρα Οργανισμός 

Ελλάδα Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτικής, Υπουργείο 

Παιδείας  

Τριμερής Έρευνα (έργο EUNOMIA) 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

‘Διόφαντος’ (οργανισμός έρευνας και τεχνολογίας ΤΠΕ 

του Υπουργείου Παιδείας) 

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
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Γερμανία  Leonore Goldschmidt Schule IGS Hannover-

Mühlenberg 

Leibniz School of Education 

Institut für Soziologie an der Leibniz Universität 

Hannover 

Κύπρος 

  

Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus 

Computer Society) 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

Δίκτυο Ψηφιακής Εκμάθησης της ΕΕ (DLEARN) 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου 

Βέλγιο European Parents’ Association (EPA) 

European Youth Forum 

Erasmus Student Network (ESN) 

European Citizen Action Service (ECAS) 

VALUES UNITE 

EAEA 

Ιρλανδία Irish Games Association (iga.ie), Dublin-Ireland 

Science on Stage Ireland (science-on-stage.ie), Dublin-

Ireland 

Dublin City University (dcu.ie), Dublin-Ireland 
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6.3 Σχεδιασμός  του Πακέτου Πολιτικής DIMELI@School για αναβάθμιση 
– Στρατηγική Βιωσιμότητας 

6.3.1 Ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και 
Απειλές) 

Για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα αυτού του έργου αποφασίσαμε να 

πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση SWOT για να προσδιορίσουμε τα πλεονεκτήματα, τις 

αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του προγράμματος DIMELI@SCHOOL.  Αυτή η 

ανάλυση βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών της μεθοδολογίας και 

τεχνολογίας του έργου DIMELI στις  τάξεις.  Συγκεκριμένα, βασίζεται στα σχόλια που λάβαμε 

από τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πινάκα, το πρόγραμμα DIMELI@SCHOOL είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.  Η δύναμη του προέρχεται από το γεγονός 

ότι ενθαρρύνει την ενεργό και ανεξάρτητη μάθηση, καθώς οι μαθητές μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε διάφορους πόρους από το σπίτι τους και να επιλύουν οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες με τον δικό τους ρυθμό.  Επιπλέον, μπορούν να συνεργαστούν με τους 

συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας το φόρουμ της πλατφόρμας DIMELI ή παίζοντας το 

παιχνίδι DIMELI.  Τόσο τα κουίζ που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα όσο και στο παιχνίδι θα 

μπορούσαν επίσης να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να αποκτήσουν δεξιότητες αυτό-

αξιολόγησης.  Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, είναι αλήθεια ότι σήμερα βρίσκονται στη 

διαδικασία επαναπροσδιορισμού  της διδασκαλίας και της μάθησης.  Λόγω της πανδημίας του 

COVID-19 και του κλεισίματος των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να αντιμετωπίσουν νέες 

προκλήσεις και χρειάζονταν νέους πόρους και διαδικτυακά εργαλεία για να εμπλέξουν τους  

μαθητές στη μάθηση.  Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα DIMELI @ School, οι εκπαιδευτικοί 

έχουν στη διάθεσή τους μια ποικιλία υλικών και διαδικτυακών εργαλείων που μπορούν να 

προσαρμοστούν στις δικές τους ανάγκες.  Επιπλέον, η ψηφιακή πρόοδος οδήγησε σε νέες 

ανάγκες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

προετοιμάσουν τους μαθητές να συμμετάσχουν κριτικά και υπεύθυνα σε έναν κόσμο γεμάτο 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές τεχνολογίες και να τους ενσωματώσουν στην 

ψηφιακή εποχή.  Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το πρόγραμμα 

DIMELI@ SCHOOL συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον ψηφιακό γραμματισμό 

των μέσων.  Τέλος, το υλικό και τα εργαλεία του έργου DIMELI θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 

τους γονείς στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα 

δικτύωσης. 

 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
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Εργαλειοθήκη 

 Δωρεάν χρήση 

 Διαδικτυακό εργαλείο 

 Εύκολη χρήση 

 Ελκυστικό όσων αφορά τα 

γραφικά 

 Παροχή των Badges 

Μαθητές: 

 Μάθηση με διασκεδαστικό τρόπο   

 Ανεξάρτητη και συνεργατική 

εργασία 

 Ευελιξία όσον αφορά το 

πρόγραμμα μάθησης 

Εκπαιδευτικοί 

 Αναβάθμιση της ποιότητας της 

διδασκαλίας τους (Διατίθενται 

ποικίλοι πόροι, εργαλεία και 

σενάρια μάθησης) 

 Η εκμάθηση θα μπορούσε να είναι 

ελκυστική και παρακινητική    

 Μπορεί να δοκιμαστεί χωρίς 

δεσμεύσεις 

 Εξοικονόμηση χρόνου στην τάξη 

εάν οι μαθητές έχουν επίσης 

πρόσβαση στο σπίτι 

 

Εργαλειοθήκη 

 Πιθανόν να χρειάζονται τακτικές 

αναβαθμίσεις 

 Πιθανόν να υπάρχουν τεχνικά 

προβλήματα 

 Είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτυακής 

σύνδεσης  

Μαθητές : 

 Πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν τις 

απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες 

 Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους απαιτείται περισσότερος 

χρόνος μπροστά από την οθόνη, κάτι 

που οδηγεί σε κόπωση          

 

Εκπαιδευτικοί 

● Ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν 

βασικές δεξιότητες σχετικά με την 

τεχνολογία 

● Ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν 

αποδέχονται εύκολα την αλλαγή 

● Πιθανόν να είναι δύσκολο να ενταχθεί 

στο πρόγραμμα σπουδών 

● Ο σχεδιασμός και εφαρμογή του 

προγράμματος DIMELI@school στο 

σχολικό πρόγραμμα είναι μια 

χρονοβόρα διαδικασία. 
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Ευκαιρίες 

Μαθητές: 

 Απόκτηση δεξιοτήτων αυτό-

αξιολόγησης 

 Απόκτηση δεξιοτήτων 

συνεργασίας 

 Ενσωμάτωση στην ψηφιακή 

εποχή 

Μαθητές: 

 Ενίσχυση των προφίλ τους και των 

δεξιοτήτων τους 

 Μπορούν να μετατρέψουν την 

παραδοσιακή εκπαίδευση σε 

μαθησιακό περιβάλλον του 21ου 

αιώνα 

Γονείς: 

 Έχουν την απαραίτητη στήριξη, 

για την αντιμετώπιση προκλήσεων 

σχετικά με τον γραμματισμό των 

μέσων 

 

Απειλές 

Εργαλειοθήκη: 

● Ανταγωνισμός 

● Γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία 

  

Μαθητές: 

● Έλλειψη προσωπικών κινήτρων λόγω 

μειωμένης αλληλεπίδρασης με τον 

εκπαιδευτικό 
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6.3.2 Πρωτοβουλία Πολιτικής DIMELI@School – Τρόποι Αξιοποίησης και 
Προώθησης 

Επιπλέον, η Πρωτοβουλία Πολιτικής DIMELI@SCHOOL επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των 

προϊόντων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος DIMELI4AC, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του και να επιστήσουν την προσοχή για την ανάγκη των  μαθητών 

να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού των μέσων.  Μια καλή ευκαιρία για 

ευαισθητοποίησης και προώθησης των υλικών DIMELI4AC  είναι η αξιοποίηση ευκαιριών όπως 

ΕΕ / Διεθνείς μέρες επικεντρωμένες στο γραμματισμό των μέσων ή σε άλλες σχετικές 

εκδηλώσεις. 

 

Ποιοί 
Οι ομάδες –στόχοι αυτού  του κινήματος αντιστοιχούν στις γενικές ομάδες-στόχους του 

έργου, οι οποίες είναι: 

 Ηγέτες του σχολείου 

 Εκπαιδευτικοί 

 Τοπικές αρχές 

 Άλλα ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με το εθνικό πλαίσιο κάθε εταίρου 

Δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν επίσης: 

 Μαθητές (ηλικίας 10-15, με έμφαση σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες) 

 Γονείς 

 Ειδικοί ΤΠΕ και Μέσων 

 Εταιρείες Μέσων 

 Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορεί που σχετίζονται με το εθνικό πλαίσιο κάθε εταίρου 

 

Πως 
Εδώ μπορείτε να βρείτε διαφορετικούς τρόπους και συμβουλές για τη δημιουργία και την 

υλοποίηση ενός κινήματος για την υποστήριξη της σημασίας δεξιοτήτων που σχετίζονται με 

τον γραμματισμό των μέσων για τους μαθητές.  Μέσω αυτού του κινήματος θα διασφαλιστεί 

η βιωσιμότητα των προϊόντων που αναπτύχθηκαν ως μέρος του έργου και θα προωθηθούν 

οι στόχοι για την στήριξη των νέων να συμμετέχουν με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, 

κριτική, και υπευθυνότητα στον ψηφιακό κόσμο. 

Πως μπορείτε να εμπλακείτε; Υπάρχουν πολλοί τρόποι συμμετοχής! 

Πρώτον, μπορείτε να δείξετε την υποστήριξη σας προωθώντας την υπάρχουσα εκστρατεία 

DIMELI4AC  μέσω: 
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 Υπογραφή του Μνημονίου Έγκρισης, Υποστήριξης και Δέσμευσης (Memorandum of 

Endorsement, Support and Commitment) για τους Ενδιαφερόμενους του έργου 

DIMELI4AC - http://dimeli.eu/memorandum/ 

 Κάνοντας Like και κοινοποιώντας τη σελίδα κοινωνικών μέσων δικτύωσης του 

DIMELI4AC  - https://www.facebook.com/dimeli4ac/ 

 Με την χρήση hashtags (#) που σχετίζονται με το DIMELI4AC - #DIMELI4AC 

#digitalliteracy #medialiteracy & πιο συγκεκριμένα  hashtags αν δημοσιεύετε για μια 

συγκεκριμένη ενότητα (π.χ. #hatespeech, #cyberbullying, κ.λπ.) 

 Γίνεται Πρεσβευτής του DIMELI4AC  - ένας επίσημος υποστηρικτής του έργου 

DIMELI4AC , υποστηρίζοντας την προώθηση των σκοπών και στόχων του έργου. 

Ωστόσο, για να έχει πραγματικό αντίκτυπο, η κοινοπραξία θα ήθελε να δει τους 

εκπαιδευτικούς, του ηγέτες των σχολείων και τους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 

σε ολόκληρη την ΕΕ, να αναλάβουν θετικές ενέργειες προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα 

στους νέους να γίνουν υπεύθυνοι, κριτικοί, παγκόσμιοι πολίτες στον ψηφιοποιημένο και 

συνδεδεμένο κόσμο που ζούμε.  Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Εκκίνηση της δικής σας τοπικής εκστρατείας με την  υποστήριξη ειδικών στον τομέα 

των μέσων 

 Διοργάνωση τακτικών εκδηλώσεων /  σεμιναρίων που συγκεντρώνουν μαθητές και 

εμπειρογνώμονες στο τομέα 

 Αύξηση πληροφοριών που παρέχονται στον οργανισμό σας σε θέματα σχετικά με τον 

γραμματισμό των μέσων  

 Δημιουργία της δικής σας Λέσχης DIMELI στο σχολείο σας ή σε χώρο τοπικής 

κοινότητας για να χρησιμοποιείται ως σημείο εστίασης για τους μαθητές α βρουν 

πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη. 

Πιθανές εκδηλώσεις που μπορείτε να δείτε ως ‘εκκίνηση’ (launch pad’) για τις δικές σας 

πρωτοβουλίες ή εκστρατείες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ALL DIGITAL : Η Εβδομάδα ALL DIGITAL είναι μια ετήσια εκστρατεία που 

στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης και της ενδυνάμωσης μέσω 

εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε σχολεία, κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων, 

βιβλιοθήκες και άλλους χώρους.  Η πρωτοβουλία είναι αποκεντρωμένη σε ολόκληρη 

την ΕΕ (και πέραν αυτής, σε μικρότερο βαθμό) και συγκεντρώνει χιλιάδες 

εκδηλώσεις που προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό με μια μόνο ετικέτα, 

προσφέροντας τους προβολή και συνοχή - https://alldigitalweek.eu/ 

 Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου (Safer Internet Day):  Μια άλλη μεγάλη ευκαιρία 

για ευαισθητοποίηση, καθώς κάθε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλο τον 

κόσμο ενώνονται για να κάνουν το διαδίκτυο ασφαλέστερο και καλύτερο μέρος για 

όλους, και ειδικά για παιδία και νέους - https://www.saferinternetday.org/ 

 Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση / πρωτοβουλία που σχετίζεται με τους σκοπούς / 

στόχους του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο! 

 

http://dimeli.eu/memorandum/
https://www.facebook.com/dimeli4ac/
https://alldigitalweek.eu/
https://www.saferinternetday.org/
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Εργαλειοθήκη DIMELI: Πακέτο Υλοποίησης από το Α 

μέχρι το Ω 

7. Προτάσεις πολιτικής 
Απαιτούνται τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες για τη συνέχιση των 

επιτυχιών αυτού του έργου και πολλών άλλων. Η ομάδα DIMELI4AC ενθαρρύνει όλους τους 

εκπαιδευτικούς επικεφαλής και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να επισημάνουν το 

ζήτημα του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης στις συζητήσεις, στα εκπαιδευτικά τους 

δίκτυα, και σε κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να μεταφέρουν ένα θετικό μήνυμα για τους 

μαθητές μας ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους ως ψηφιακοί πολίτες. Ακολουθούν 

ορισμένες συστάσεις πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες 

διέδωσαν τις δραστηριότητες του έργου  

 

DIMELI4AC: Συστάσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ 

 
 Για ένα παιδαγωγικό σύστημα που ενσωματώνει την ψηφιακή εκπαίδευση: 

Η εκμάθηση με κίνητρο παρακινεί και προσελκύει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε 

διαδραστική μάθηση και με αυτόν τον τρόπο βοηθά επίσης στην ανάπτυξη κοινωνικών,  

επικοινωνιακών δεξιοτήτων και άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως επίλυση 

προβλημάτων, δημιουργικότητα και φαντασία, καθώς και ανάπτυξη της ανεξαρτησίας τους 

και αλληλεπιδράσεις τους με άλλους. Η ισχυρή εστίαση στους τρόπους διδασκαλίας στην 

ψηφιακή εκπαίδευση είναι υψίστης σημασίας για να αποκομίσετε τα περισσότερα οφέλη 

από αυτήν, να προσελκύσετε μαθητές και να εμπνεύσετε την καινοτομία. Τα αποτελέσματα 

του έργου υπογραμμίζουν την ανάγκη μιας πιο συστηματικής ενσωμάτωσης τέτοιων 

πρακτικών στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών στα σχολεία. 

 Προώθηση της προσβασιμότητας, της ισότητας και της ένταξης: 

Με βάση μια βιώσιμη και μακροχρόνια επένδυση, το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών 

σχολείων μπορεί να μειωθεί. Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι ούτε το μέγεθος ούτε η τοποθεσία ενός 

εκπαιδευτικού ιδρύματος εμποδίζουν τη μάθηση. Αυτό απαιτεί επίσης ολοκληρωτικά 

ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και το φύλο που επηρεάζει την 

πρόσβαση των μαθητών στην ψηφιακή μάθηση ώστε να σπάσουν τα στερεότυπα του φύλου 

και να διασφαλιστεί η ένταξη (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία) και να 

δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους μαθητές να εισέλθουν σε ένα πεδίο που συνήθως δεν 

είναι διαθέσιμο σε αυτούς . Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την 

ένταξη. Οι προηγμένες ή νέες ψηφιακές δεξιότητες εξαρτώνται από τις βασικές δεξιότητες, 

οι οποίες παραμένουν ζήτημα στην ΕΕ. Όλοι πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό. Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες, 

θεωρούμε κρίσιμο να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό. 

 Προώθηση της κριτικής σκέψης και των πολιτικών ικανοτήτων 

Οι Ψηφιακές Δεξιότητες μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ενδυνάμωση των 

μαθητών για να γίνουν ενεργοί πολίτες. 
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Οι πολίτες της ΕΕ δεν έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση: υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη στα κράτη μέλη, 

αλλά και πόσο την υποστηρίζουν. Η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους είναι 

απαραίτητη, διότι αυτό μεταφράζεται σε ίσες ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή. 

Επιπλέον, σε περιόδους κρίσης και μετασχηματισμού, όπως ζούμε λόγω της τρέχουσας 

κατάστασης με την πανδημία, οι ικανότητες του πολίτη είναι απαραίτητες. Για όλους αυτούς 

τους λόγους, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις στην εκπαίδευση των πολιτών και στις 

δημοκρατικές υποδομές. Προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε 

μια νέα εξελισσόμενη κοινωνία, πρέπει να ενδυναμώσουμε τους πολίτες με ψηφιακές 

δεξιότητες. 

Απαιτείται περισσότερη υποστήριξη και δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

προώθηση της εκπαίδευσης των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως εκεί όπου απαιτείται 

περισσότερο, δηλαδή όπου δεν υπάρχει επαρκής εθνική υποστήριξη επί τόπου. Η 

καταπολέμηση της παραπληροφόρησης υποστηρίζοντας τους μαθητές να αναπτύξουν 

κριτική σκέψη και ψηφιακό γραμματισμό, καθώς και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής 

των πολιτών μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου, πιο περιεκτικού και 

ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος για όλους. 

 Υπάρχουν ήδη αρκετές ιδέες και έργα σχετικά με το ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων 

και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των 

εκπαιδευομένων ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες: Θα ήταν καλό για όσους 

ενδιαφέρονται να συνδεθούν με ένα κέντρο δημοκρατικών ικανοτήτων που 

συγκεντρώνει όλες τις υπάρχουσες δομές, προγράμματα της ΕΕ και χρηματοδότηση 

για μια ολιστική προσέγγιση, όπως προτείνεται από τις αξίες Unite (Dimeli4AC 

υποστηρίζει την πρωτοβουλία Value Unite: https://valuesunite.eu/eace/)Mental 

health and wellbeing online 
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Η αναφορά στην ψυχική υγεία είναι σημαντική στο πλαίσιο της ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς 

υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν την ανθρώπινη 

ευημερία, ειδικά τους νέους. Επομένως, ενθαρρύνουμε την ενημέρωση του DigiComp (Το 

ψηφιακό πλαίσιο ικανοτήτων - https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-

framework), όχι μόνο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την ψυχική υγεία, αυτό 

θα μπορούσε να είναι μια επέκταση του τμήματος 4 του DigiComp. 

Για να διασφαλιστούν τα πρότυπα ασφάλειας, απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτά περιλαμβάνουν τη μάθηση σχετικά με τους 

κινδύνους και τα δικαιώματα στον διαδικτυακό κόσμο και τη βελτίωση της υγείας και του 

ψηφιακού γραμματισμού σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους. 

 Διατομεακή συνεργασία μεταξύ και πέραν των εκπαιδευτικών τομέων: 

Αντανακλώντας τη μορφή της εταιρικής σχέσης, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια πολλά 

υποσχόμενη αλλαγή στον τρόπο σκέψης όσον αφορά τις προοπτικές που ανοίγονται για την 

εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την προώθηση δεξιοτήτων του 

21ου αιώνα. Επιπλέον, η αναβάθμιση και η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του 

έργου σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης, όπως οι μη τυπικοί και άτυποι θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν. Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την 

υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, να διαφοροποιήσουν την προσφορά και να 

βελτιώσουν τη συμπερίληψη. Όπως επίσης θα μπορούσαν να προωθήσουν καινοτόμες 

προσεγγίσεις στον τομέα της πολιτικής. 

 Επενδύσεις που εξασφαλίζουν ποιότητα και παρέχουν ευκαιρίες: 

Εάν θέλουμε να αγκαλιάσουμε πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να διασφαλίσουμε 

ότι όλοι συμμετέχουν και κανείς δεν μένει πίσω, πρέπει να υπάρξει ισχυρή επένδυση σε 

ενημερωμένες ψηφιακές υποδομές και εξίσου ουσιαστικά στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Μια επένδυση που τελικά υπερβαίνει το σχολικό περιβάλλον, ενισχύοντας 

τους μαθητές, τους δασκάλους, τις σχέσεις γονέων, τις σχολικές συνέργειες και τις κοινότητες 

μάθησης. Χάρης στο ποιοτικό υλικό, την ποιοτική διδασκαλία και τις ευκαιρίες μπορούμε να 

εφαρμόσουμε τη γνώση που αποκτήθηκε και να ενισχύσουμε τον προγραμματισμό και την 

υπολογιστική σκέψη. Επιπλέον, μέσω αυτής της προσέγγισης οι μαθητές μπορούν να 

ενδυναμωθούν ως ψηφιακοί πολίτες. 

 

Συστάσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο 
 

 Βελτίωση του εθνικού προγράμματος σπουδών: 

Στα εθνικά προγράμματα σπουδών οι τεχνικές πτυχές της ψηφιακής εκπαίδευσης 

εξακολουθούν να παρουσιάζονται υπερβολικά. Πρέπει να στοχεύσουμε σε μια ισορροπημένη 

στρατηγική μεταξύ τεχνικών πτυχών και ψηφιακών δεξιοτήτων, αφενός, για τον  γραμματισμό 

των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών ικανοτήτων, αφετέρου, για την επίτευξη μιας 

ψηφιακής εκπαίδευσης που υποστηρίζει τους μαθητές ώστε να ασχολούνται με τον ψηφιακό 

κόσμο. 

 



 

27 
 

   

Εργαλειοθήκη DIMELI: Πακέτο Υλοποίησης από το Α 

μέχρι το Ω 

 Κατάλληλη τεχνική υποδομή στα σχολεία 

Ως προϋπόθεση για την εκπαίδευση σχετικά με τον αλφαβητισμό των ψηφιακών μέσων, τα 

σχολεία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με την τεχνική υποδομή για την ψηφιακή εκπαίδευση 

σε όλα τα θέματα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μέλη του προσωπικού που 

φροντίζουν την τεχνική υποδομή. 

 Αλφαβητισμός μέσων για παιδιά 

Δεδομένου ότι πολλά μικρά παιδιά χρησιμοποιούν smartphone, προτείνουμε να 

συμπεριληφθεί η εκπαίδευση σχετικά με την παιδεία στα ψηφιακά μέσα στο πρόγραμμα 

σπουδών των δημοτικών σχολείων. 

 Μια διαθεματική προσέγγιση για τη διδασκαλία του γραμματισμού στα μέσα 

ενημέρωσης 

Η εκπαίδευση ΤΠΕ επικεντρώνεται κυρίως στις τεχνικές πτυχές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Ο 

γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα θα πρέπει να είναι ένα διαθεματικό θέμα που θα 

εφαρμοστεί σε θέματα όπως γλώσσες, ιστορία, πολιτική εκπαίδευση και επιστήμες. 
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8. Συμπέρασμα 
Συνολικά, αυτό το έγγραφο αποτελεί την επεξήγηση του τελευταίου Αποτελέσματος: Ψηφιακό 

Σχέδιο Δράσης DIMELI4AC@School: Από το σχολείο σε επίπεδο ΕΕ – Σύσταση Πολιτικής για 

αναβάθμιση και βιωσιμότητα.  Αυτό  το τελευταίο Αποτέλεσμα αφορά τη διασφάλιση της 

βιωσιμότητας και αξιοποίησης του έργου σε ευρύτερο επίπεδο, ένα σημαντικό βήμα μετά την 

ολοκλήρωση του έργου DIMELI4ΑC, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό. 

Απαιτούνται τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες για τη συνέχιση των 

επιτυχιών αυτού του έργου και πολλών άλλων.  Ωστόσο, οι βασικές δράσεις από μεμονωμένα 

σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια και ενδιαφερόμενους φορείς είναι απαραίτητες αλλά θα 

έχουν πάντα αυξημένο αντίκτυπο εάν υποστηρίζονται από κάποια κυβερνητική πολιτική.  Η 

ομάδα του DIMELI4ΑC ενθαρρύνει όλους τους εκπαιδευτικούς ηγέτες και τους υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων να επισημάνουν το ζήτημα του γραμματισμού των μέσων στις συζητήσεις 

στα εκπαιδευτικά τους δίκτυα, ενώσεις και κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να κάνουν ένα 

θετικό βήμα για τους μαθητευόμενους μας να εκπληρώσουν τις δυνατότητες τους ως 

ψηφιακοί πολίτες. 
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