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1. Εισαγωγή 

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν υποστεί εκτεταμένες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, οι οποίες 

καθοδηγούνται από την παγκοσμιοποίηση, την κοινωνική κινητικότητα και κυρίως τις νέες 

τεχνολογίες (Moran et al. 2018), ενώ οι αλλαγές αυτές έχουν επιταχυνθεί λόγω της 

πανδημίας COVID-19 (Tejedor et al. 2020) και αναγκάζουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να 

έρθουν πιο κοντά στην έννοια του Πανεπιστημίου 4.0. 

Η έννοια του Πανεπιστημίου 4.0 και γενικότερα της Εκπαίδευσης 4.0 μπορεί να θεωρηθεί το 

επόμενο βήμα στην εκπαίδευση, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα εξατομικευμένα 

δεδομένα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για μια εκπαίδευση που είναι 

επικεντρωμένη στο φοιτητή, επιτρέποντας ευέλικτες, προσαρμοστικές και δυναμικές 

μαθησιακές διαδρομές (Gueye & Exposito, 2020). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι νέες τεχνολογίες και η πανδημία COVID-19 παρακίνησαν 

(και ανάγκασαν) τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα που συνδυάζουν 

διαδικτυακούς και μικτούς τρόπους μάθησης με στόχο τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση 

της μάθησης των φοιτητών (McGuinness & Fulton, 2019). Ωστόσο, οι νέες μεθοδολογίες και 

τεχνολογίες δεν εγγυώνται πάντα ότι η μάθηση θα βελτιωθεί (Jonas-Dwyer, Pospisil, 2004). 

Έτσι, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές να εφαρμόσουν με επιτυχία την ψηφιοποίηση στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών. Ο στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να: 

(1) να διερευνήσει και να αναλύσει την κατάσταση της ψηφιοποίησης και των καινοτόμων 

πρακτικών αυτοματοποίησης στις χώρες εταίρους 

(2) να παράσχει μια ανάλυση του πλαισίου της καινοτομίας στις εκπαιδευτικές πρακτικές 

(3) να προσδιορίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ομάδων-στόχων των συμμετεχόντων 

(4) να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές σε κάθε χώρα εταίρο 

(5) να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους 

παιδαγωγούς 

Το έγγραφο είναι διαρθρωμένο ως εξής: Το τμήμα 2 επικεντρώνεται σε μια έρευνα γραφείου 

για τη χώρα κάθε εταίρου που θα απεικονίζει την κατάσταση της τεχνολογίας, τις βέλτιστες 

πρακτικές κ.λπ. Η ενότητα μετά από αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση των απαντήσεων 
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του ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

και οι συστάσεις συζητούνται στην τελευταία ενότητα. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η ενότητα 2 του παρόντος εγγράφου χωρίζεται στις ακόλουθες υποενότητες: 

(α) Ενίσχυση των ψηφιακών και διδακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό 

(β) Νέες τάσεις, καινοτόμες τεχνολογίες και περιεχόμενο πολυμέσων για τη μελλοντική 

ηλεκτρονική μάθηση 

(γ) Πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για τα μαθήματα των ακαδημαϊκών 

Στο πλαίσιο κάθε υποενότητας, αναλύεται και συζητείται η κατάσταση της τεχνολογίας για 

κάθε χώρα εταίρο. 

 

α.  Ενίσχυση των ψηφιακών και διδακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό 

Ιταλία 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συλλέγησαν και αναλύθηκαν σημαντικές πληροφορίες και 

εκθέσεις σχετικά με τα ΑΕΙ, τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές διαδικασίες και την προσαρμογή 

τους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίοδος δημοσίευσης των πηγών των 

πληροφοριών ορίστηκε μεταξύ 2016 και 2021. Οι περισσότερες από αυτές είναι ειδήσεις σε 

διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, δημόσιες εκθέσεις, ακαδημαϊκές ερευνητικές εργασίες και 

μελέτες που καλύπτουν τα κύρια θέματα του EDU-GATE στην αγγλική ή στην ιταλική 

γλώσσα.  

Η κύρια επηρεαζόμενη περιοχή που αναλύθηκε ήταν το ιταλικό πλαίσιο και ορισμένες 

σχέσεις με γειτονικές χώρες στη Νοτιοδυτική Ευρώπη.  

Οι αναφορές που ανακαλύφθηκαν παρείχαν κοινές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

της ψηφιοποίησης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντοπίζοντας ανάγκες και κενά 

για τη διαδικτυακή εκπαίδευση λόγω των περιορισμών του Covid-19. 
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Ψηφιακή εκπαίδευση: Η κουλτούρα των υπολογιστών και οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για τον αποτελεσματικό ρόλο και αντίκτυπο των υπηρεσιών των ΑΕΙ. 

Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να επενδύσουν στην προώθηση της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, καθώς αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία δημόσιας αξίας και την ευημερία της χώρας. Τα 

πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να συμβάλουν στην καταπολέμηση όλων των 

μορφών ψηφιακού αναλφαβητισμού. 

 Ωστόσο, μελετώντας έγγραφα και εκθέσεις προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα: 

 ● Η διαθεσιμότητα μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ανοικτής πρόσβασης που 

μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί 

κρίσιμη, καθώς το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα των ΑΕΙ μεταβάλλεται από ένα 

παραδοσιακό σε ένα διαδικτυακό μοντέλο, με κέντρο το φοιτητή,  ιδίως στα μικρά δημόσια 

πανεπιστήμια, επιτρέποντας τους καθηγητές να παραδίδουν εύκολα μαθήματα και τους 

φοιτητές να τα παρακολουθούν χωρίς κινδύνους ή ταξίδια. 

●  Επανεξέταση των παραδοσιακών εκπαιδευτικών προτύπων με μια προσέγγιση υψηλής 

τεχνολογίας, όπως ορίζεται σαφώς στις στρατηγικές της Εκπαίδευσης 4.0. 

●  Ανάγκη πιο εξατομικευμένων εργαλείων μάθησης, ώστε να επιτραπεί ένας 

εξατομικευμένος τρόπος διδασκαλίας που θα έχει καλύτερο αντίκτυπο στους φοιτητές 

ώστε να επιτυγχάνουν εύκολα τα αποτελέσματά τους. 

●  Οι ακαδημαϊκές σχολές είναι σε θέση να εντοπίζουν εύκολα τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία των φοιτητών και να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση μέσω διαδικτύου. 

● Διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής μάθησης στα πανεπιστήμια και ανά πάσα στιγμή με ένα 

σύνολο εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης που θα μπορούσαν να προωθήσουν την εξ 

αποστάσεως και αυτορυθμιζόμενη μάθηση. 

● Εργαλεία συνεργασίας και εμπλοκής της ανεστραμμένης μάθησης για τη βελτίωση της 

μικτής μάθησης σε ακαδημαϊκά μαθήματα. 

● Προτρέπει τους σπουδαστές να μάθουν δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, οργανωτικές 

δεξιότητες, δεξιότητες συνεργασίας, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, πολύ απαραίτητες 

για την απασχόλησή τους για το μέλλον. 
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●  Κατάλληλες online και offline αξιολογήσεις και οι φοιτητές αξιολογούνται ευκολότερα 

σε έργα, εργασίες και εργασίες πεδίου. 

●  Εργαλεία για να καταστεί δυνατός ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως διαμεσολαβητών για 

τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

επικεντρώνονται επίσης σε δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η 

δημιουργικότητα, η διαχείριση ανθρώπων, η ομαδική εργασία και η συνεργασία, η 

συναισθηματική νοημοσύνη, η κρίση και η λήψη αποφάσεων, ο προσανατολισμός στις 

υπηρεσίες, η διαπραγμάτευση και η γνωστική ευελιξία. 

● Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο και 

ενημερωμένο τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και να 

εστιάζουν στην εκπαίδευσή τους για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 

●  Οι τεχνολογικά δομημένες αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να ξεκινήσουν σε όλα τα 

πανεπιστήμια, κολέγια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παραδώσουν 

επιτυχημένους αποφοίτους για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό θα μπορούσε 

να επιτρέψει ένα πλούσιο σε τεχνολογία πρόγραμμα σπουδών, μετασχηματίζοντας τη 

μαθησιακή προσέγγιση, ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία των φοιτητών. 

Οι ακαδημαϊκοί καθηγητές θα πρέπει να είναι πραγματικά ανοιχτοί στη χρήση καινοτόμων 

εργαλείων για τη βελτίωση των γνωστικών μαθησιακών ικανοτήτων των φοιτητών. Θα 

πρέπει να προσαρμοστούν σε τεχνικές εξατομικευμένης προσαρμοστικής μάθησης για μια 

πιο έξυπνη μαθησιακή προσέγγιση, ώστε να κάνουν την όλη διαδικασία διασκεδαστική και 

ενδιαφέρουσα.  

● Να ηγούνται πρωτοβουλιών και έργων εκπαιδευτικής καινοτομίας με το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη νέων πρακτικών, μεθοδολογιών και εφαρμοσμένων τεχνολογιών. 

● Να σχεδιάζουν μεθοδολογίες και μηχανισμούς αξιολόγησης που επιτρέπουν στους 

σχεδιαστές μαθησιακού περιεχομένου και στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες και αναδυόμενες διαδικασίες παιδαγωγικής για να παρέχουν τις σωστές 

καινοτόμες λύσεις, ιδίως για προγράμματα μηχανικής. 

● Ανάγκη δημιουργίας πλαισίων αναφοράς για την καθοδήγηση των σχεδιαστών κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης μαθησιακού περιεχομένου. 
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Στην Ιταλία, την περίοδο πριν από την πανδημία, μόνο το 51% των ατόμων ηλικίας 16-74 

ετών φάνηκε να διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ωστόσο, το ποσοστό 

αυτό αυξήθηκε στο 51%, το 2020, το οποίο εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το μέσο 

όρο της ΕΕ που είναι 58%.  

Κατά συνέπεια, προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που 

επιτυγχάνεται μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, οι στόχοι της Στρατηγικής 

είναι οι εξής: 

● η καταπολέμηση του πολιτισμικού ψηφιακού χάσματος που πλήττει τον ιταλικό πληθυσμό 

μέσω της υποστήριξης της πραγματικής ψηφιακής ένταξης, 

● η υποστήριξη της ανάπτυξης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων σε όλο τον κύκλο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

● η προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων για το μέλλον και αύξηση του ποσοστού 

των ειδικών στις ΤΠΕ, ιδίως στις αναδυόμενες τεχνολογίες, 

● διασφάλιση ότι το σύνολο του ενεργού πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

για τις νέες ανάγκες και τους νέους τρόπους εργασίας. 

Όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

παρατηρείται σημαντική σύγκλιση των επιδόσεων της Ιταλίας με το μέσο όρο της ΕΕ. 

Σχετικά με τη χρήση προσωπικών συσκευών, ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε το 

χαμηλότερο αριθμό στη χρήση των smartphones, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε σύγκριση 

με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Το ποσοστό ασφάλειας στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι επίσης σύμφωνο με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα του "Μόνιμου Παρατηρητηρίου για τα 

Ψηφιακά Σχολεία" του Υπουργείου Παιδείας, το 78,34% των σχολείων υλοποιεί 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ το 86,44% των 

σχολείων υλοποιεί προγράμματα για την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη. 

Ωστόσο, όπως δείχνει η έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη "Ψηφιακή εκπαίδευση στο σχολείο 

στην Ευρώπη" (Σεπτέμβριος 2019), η έλλειψη ενός δομημένου συστήματος αξιολόγησης και 

πιστοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, κοινό με 

άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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Όσον αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ο αριθμός των Ιταλών εκπαιδευτικών που 

έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους είναι 

υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχει, ωστόσο, ευρεία ανάγκη για κατάρτιση 

στις ΤΠΕ: οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί που αισθάνονται σίγουροι για τη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων είναι ελαφρώς κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται από την "Έρευνα TALIS 2018 του ΟΟΣΑ", από την 

οποία προκύπτει ότι η κατάρτιση στις ΤΠΕ είναι ένα από τα θέματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης για τα οποία οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την εντονότερη ανάγκη (17% στην 

Ιταλία έναντι 18% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ). 

Επίσης, η έρευνα του ΟΟΣΑ, "Μέτρηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση 2019", δείχνει ότι 

στην Ιταλία υπάρχει μέτριο επίπεδο καινοτομίας στις μαθησιακές πρακτικές, ελαφρώς κάτω 

από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ο ιταλικός ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από το μέσο 

όρο του ΟΟΣΑ για τους δείκτες που αφορούν στους εκπαιδευτικούς πόρους και τα εργαλεία 

πληροφορικής, τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη χρήση πρακτικών ενεργητικής 

μάθησης στους επιστημονικούς κλάδους. Είναι σημαντικό να αυξηθούν οι διαδικασίες 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, οι οποίες παραμένουν περισσότερο προσκολλημένες στις 

παραδοσιακές μεθοδολογίες, ιδίως στα πανεπιστήμια. 

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο βασικών όσο και προηγμένων, έχει ως αποτέλεσμα 

τη μειωμένη διαθεσιμότητα και χρήση των ηλεκτρονικών  υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, είναι 

απαραίτητο να αυξηθούν οι πόροι του σχολικού και του πανεπιστημιακού συστήματος, ώστε 

οι ψηφιακές δεξιότητες να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το 2018/2019, υπήρχαν 320 μαθήματα σπουδών 

(CdS) στον τομέα των ΤΠΕ σε σύνολο 10.260. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου προγράμματα 

κατάρτισης που να ενσωματώνουν τις ΤΠΕ και συγκεκριμένους τομείς γνώσεων, αλλά 

υπάρχει πολύ χαμηλή ζήτηση για πτυχία επαγγελματικής κατάρτισης. Αν και ο αριθμός των 

εγγραφών παρουσιάζει θετική τάση συνεχούς αύξησης, το χάσμα μεταξύ των αποφοίτων και 

της ζήτησης της αγοράς εργασίας είναι πολύ μεγάλο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

"Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων" 2019, στον τομέα των ΤΠΕ υπάρχει έλλειψη 

περίπου 15.000 πτυχιούχων. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η ανάγκη ενθάρρυνσης και 

υποστήριξης των γυναικών να αναλάβουν κατάρτιση στον τεχνικό τομέα και στον τομέα των 
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ΤΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς και ποικιλόμορφη ανάπτυξη της 

κοινωνίας. 

Όσον αφορά στο περιβάλλον της πληροφορικής εκτός των εξειδικευμένων ΚΔΣ, η 

κουλτούρα της πληροφορικής απουσιάζει από τη διδασκαλία, στο 60% των επιχειρηματικών 

ΚΔΣ και στο 70% των ανθρωπιστικών ΚΔΣ. Ανεξάρτητα από την 

ακαδημαϊκή/διεπιστημονική περιοχή αυτών των μαθημάτων, κατά την αξιολόγηση του 

περιεχομένου, η περιοχή της πληροφορικής καλύπτει το 7% των μαθημάτων στα 

μαθηματικά, τη φυσική, τη στατιστική, το 3,4% αυτών στις επιχειρήσεις, το 10% αυτών στις 

ψηφιακές επικοινωνίες και το 2% όλων των άλλων επιστημονικών, ανθρωπιστικών και 

νομικών μαθημάτων. 

Προς το παρόν, η προσφορά μαθημάτων που προκύπτει από την ανάλυση του ιστότοπου 

διαφόρων ιταλικών πανεπιστημίων, έδειξε ότι αν και πολλά προγράμματα απευθύνονταν σε 

ξένους φοιτητές δεν αναφέρθηκαν επίσημα, με μικτή ή πλήρη ηλεκτρονική σύνδεση.  

Μόνο 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια δηλώνουν ότι υιοθετούν την ψηφιακή εκπαίδευση και, 

κυρίως,  στην ιταλική γλώσσα. 

Κενά που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία 

Υπάρχουν ακόμη αρκετές άμεσες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Ιταλία. 

Οι κανονισμοί σχετικά με τις ώρες μελέτης, την κοινωνική απομάκρυνση στην 

πανεπιστημιούπολη, τις νέες ρυθμίσεις των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων 

λόγω των προτύπων χωρητικότητας του Covid-19, τις εξετάσεις και τις υποτροφίες πρέπει να 

προσαρμοστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των 

φοιτητών να μελετούν με ασφάλεια. Οι καθηγητές σε πολλά μέρη πρέπει ακόμη να 

τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να επωφεληθούν από τα νέα μαθησιακά 

περιβάλλοντα. 

Είναι σαφές ότι το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να επανεξεταστεί με 

πολλούς τρόπους. Η διεθνής και πολυμερής συνεργασία εντός του τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και με τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις κοινότητες και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς θα πρέπει να αυξηθεί και να ενισχυθεί. 
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Λετονία  

Περίληψη των πηγών που αφορούν στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λετονία 

Η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στη Λετονία δείχνει ότι το 42% του λετονικού 

πληθυσμού διέθετε χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες το 2019 (Fuller, 2020). Το επίπεδο των 

ψηφιακών δεξιοτήτων της Λετονίας είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, μόνο το 48% των 

πολιτών διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες (OECD, 2019- Fuller, 2020). Η Λετονία δεν 

έχει ολοκληρωμένο όραμα για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την εργασία σε ένα 

ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον (Spridzans & Dzerviniks, 2019; 2021). Στη Λετονία 

χρησιμοποιούνται πολύ γενικευμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων 

των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (Spridzans & Dzerviniks, 2019; 

2021). Παρόλο που οι στόχοι ψηφιακής μάθησης υπάρχουν σε διάφορα σχέδια πολιτικής, δεν 

υπάρχει στρατηγική ή πλαίσιο για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ το 

σύστημα παρακολούθησης της εκπαίδευσης είναι επίσης ακανόνιστο (Fuller, 2020). Η 

διαθεσιμότητα τεχνολογικών λύσεων και τα επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευτικών 

είναι επίσης απαραίτητα για την επιτυχή εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης (Kudeikina 

et al., 2021). Μία από τις κύριες ελλείψεις είναι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών και η αδυναμία συνδυασμού των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με τις 

εξ αποστάσεως σπουδές (Centre for European Policy Studies, 2019). Υπάρχει η ανάγκη για 

μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης υλικού ανοικτής 

πρόσβασης, προσωπικών έξυπνων συσκευών για τη μάθηση και την προετοιμασία του 

μαθησιακού περιεχομένου που είναι κατάλληλο για έξυπνες συσκευές (Spridzans & 

Dzerviniks, 2019; 2021), καθώς και η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για τη 

μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των διενεργούμενων δραστηριοτήτων ανάπτυξης 

ψηφιακών δεξιοτήτων (Prudņikova, 2021). Δεδομένα από τη Διεθνή Έρευνα για τη 

Διδασκαλία και τη Μάθηση (TALIS) δείχνουν ότι ~77% των εκπαιδευτικών είχαν 

συμπεριλάβει τη "χρήση των ΤΠΕ για τη μάθηση" σε πρόσφατες δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης, ωστόσο, μόνο το 48% αισθάνθηκε "καλά ή πολύ καλά 

προετοιμασμένο" για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και το 23% ανέφερε υψηλό επίπεδο 

ανάγκης για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη (OECD, 2020a). Προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να έχουν επίγνωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
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τους, να τους παρακινήσουν να χρησιμοποιούν διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία μάθησης, να 

αναπτύσσουν ηλεκτρονικά μαθήματα και να αυξάνουν την  ψηφιακή  τους επάρκεια σε πιο 

τακτική βάση, θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, το Πλαίσιο Ψηφιακής 

Επάρκειας για Εκπαιδευτικούς1.  (Spridzans & Dzerviniks, 2019; 2021).  

Σύνοψη των πηγών που αφορούν στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της 

Βαλτικής και της Σκανδιναβίας 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2019), οι σκανδιναβικές χώρες κατατάσσονται στην κορυφή όσον 

αφορά στην πρόσβαση και τη χρήση ΤΠΕ (βλ. Σχήμα 1α). Η κατάσταση στις χώρες της 

Βαλτικής διαφέρει. Η Εσθονία, όπως και οι σκανδιναβικές χώρες, έχει σημαντικό επίπεδο 

χρήσης του διαδικτύου. Αντίθετα, η Λετονία και η Λιθουανία κατατάσσονται κάτω από το 

μέσο όρο του ΟΟΣΑ,  όσον αφορά στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση, η έκθεση,  Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας 

(DESI) (βλ. Σχήμα 1β), κατατάσσει τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία στην κορυφή, 

ακολουθούμενες στενά από την Εσθονία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021- Σκανδιναβικό 

Συμβούλιο, 2021). Η Λιθουανία βρίσκεται λίγο υψηλότερα από το μέσο επίπεδο της ΕΕ, ενώ 

η Λετονία βρίσκεται ακόμη κάτω από το μέσο όρο. Η Νορβηγία και η Ισλανδία δεν 

περιλαμβάνονται στην έκθεση, καθώς δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Τα αποτελέσματα αυτά 

μπορούν επίσης να εξηγήσουν γιατί η Σκανδιναβική περιοχή ήταν καλύτερα προετοιμασμένη 

για την πανδημία Covid-19, καθώς οι χώρες της περιοχής αυτής είχαν αναπτύξει μια 

στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση πριν από την πανδημία (Nordic Council, 2021). Επί 

του παρόντος, η Εσθονία κατατάσσεται στην 1η θέση και η Φινλανδία στην 3η θέση όσον 

αφορά στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με βάση τη μελέτη 

που διεξήγαγε το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (Information Technology 

Foundation for Education, 2019- Otsmaa, 2020). Η ιστορία και η κοινή ταυτότητα της 

Εσθονίας με τις σκανδιναβικές χώρες, ιδίως τη Φινλανδία, είναι πολύ ισχυρή και η Εσθονία 

έλαβε σημαντική υποστήριξη από τη Φινλανδία μετά την ανεξαρτησία της με τη μορφή 

τεχνογνωσίας και οικονομικών επενδύσεων που βοήθησαν στην ανάπτυξη της στρατηγικής 

της για την ψηφιοποίηση (OECD, 2020b). 

                                                      
1 Πλαίσιο ψηφιακής επάρκειας για εκπαιδευτικούς(DigCompEdu) - https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu  

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Στη Λιθουανία, η κατάσταση όσον αφορά στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, είναι 

παρόμοια με τη Λετονία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών που διεξήχθησαν 

στη Λιθουανία, σχεδόν το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών (ιδίως των ηλικιωμένων) δεν είχε 

καμία εμπειρία με εξ αποστάσεως/απομακρυσμένες σπουδές πριν από την πανδημία 

(Bilbokaite-Skiauteriene & Bilbokaite, 2021- Miseviciene et al., 2021). 

 

  

a)                                                                                         b) 

Εικόνα 1α) Χρήση Διαδικτύου και πρόσβαση σε αυτό (ΟΟΣΑ, 2019). β) Δείκτης 

Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2021 (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2021) 

Οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υποστήριξη από τη διοίκηση, επαρκή υλικοτεχνική βάση, 

κατάρτιση και χρόνο για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων, ενώ είχαν χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και κίνητρα για να συμμετάσχουν ενεργά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και, για πολλούς από αυτούς, αυτή η νέα εμπειρία δημιουργούσε αβεβαιότητα και ένταση 

(Bilbokaite-Skiauteriene & Bilbokaite, 2021). Εντοπίστηκαν επίσης διάφορα σημαντικά 

ζητήματα, π.χ. η ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για τη δημιουργία 

ή/και την αναβάθμιση εικονικών περιβαλλόντων, η ανάγκη για ανοικτούς πόρους και η 

έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για σπουδές από απόσταση (Centre for European 

Policy Studies, 2019- Spurga&Žaleniene, 2021). Θα πρέπει επίσης να γίνουν βελτιώσεις στην 

υφιστάμενη νομοθεσία για την υποστήριξη της χρήσης των τεχνολογιών στα μοντέλα 

σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Spurga& Žaleniene, 2021). 

Η Εσθονία έχει γίνει πρότυπο για την ψηφιακή εκπαίδευση και διαθέτει αρκετές λύσεις για 

την πλήρη υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Education Estonia, 2020). Ως εκ 

τούτου, η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτέλεσε ποτέ πρόβλημα στην 
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Εσθονία (Weale, 2020- Diplomatisches Magazin, 2021). Το 1997 ξεκίνησε το πρόγραμμα 

Tiger Leap για την παροχή υπολογιστών και πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα σχολεία και 

ζωτικής σημασίας ψηφιακή κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς (Weale, 2020). Το 2014, η 

Εσθονία εγκαινίασε μια στρατηγική διά βίου μάθησης (2014-2020), στην οποία η ψηφιακή 

επάρκεια των πολιτών και η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων 

αποτελούσαν προτεραιότητα (αυτό ίσχυε σε μεγάλο βαθμό και για τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές (Mukan et al., 2019- Education Estonia, 2020- European Commission, 2020). 

Στην Εσθονία, κάθε σχολείο διαθέτει ένα μηχανικό πληροφορικής, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη 

διάδοση ορθών πρακτικών, την οργάνωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, την 

παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή 

διαδικασία (Mukan et al., 2019- Weale, 2020). Στην εκπαίδευση χρησιμοποιούνται ευρέως 

πολυάριθμες έξυπνες λύσεις: ψηφιακές βάσεις δεδομένων και σχολικά βιβλία, υλικό 

ηλεκτρονικής μάθησης, ψηφιακά ημερολόγια, ψηφιακές αξιολογήσεις και διάφορες 

εφαρμογές (Education Estonia, 2020). Από το 2013, το μοντέλο αξιολόγησης των ψηφιακών 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών έχει ενσωματωθεί στα επαγγελματικά πρότυπα των 

εκπαιδευτικών (Mukan et al., 2019). Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να λαμβάνουν 

πιστοποιητικά διεθνών προγραμμάτων πιστοποίησης, π.χ. Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης 

υπολογιστή ή Ευρωπαϊκή άδεια χρήσης ΤΠΕ για παιδαγωγικά θέματα (Mukan et al., 2019). 

Μια άλλη τάση στην Εσθονία είναι τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs). Ο 

αριθμός των ηλεκτρονικών μαθημάτων στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Εσθονία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς (Varendi et al., 2018). Για να στηρίξει τα εκπαιδευτικά 

συστήματα άλλων χωρών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Εσθονία μοιράστηκε δωρεάν 

όλα τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία της (https://education-nation.99math.com/) 

(Education Estonia, 2020). Εκτός αυτού, οι εταιρείες υποστήριξαν τα σχολεία και τα 

πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια της πανδημίας διοργανώνοντας δωρεάν διαδικτυακά 

σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 

(Otsmaa, 2020). 

Στη Φινλανδία δεν υπάρχει πολιτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όσον αφορά 

στην ψηφιακή επάρκεια και τα πανεπιστήμια έχουν μεγάλη αυτονομία στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων σπουδών τους (Lisborg et al., 2021). Το 2016 εισήχθη η παρακολούθηση της 
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σταδιοδρομίας στα πανεπιστήμια για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και, το 2018, 

προτάθηκαν τροποποιήσεις στο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να καταστεί 

δυνατή η παροχή ενοτήτων ως συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (Jansons & Rivza, 2019). 

Ωστόσο, το συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο επικεντρώνεται κυρίως στην ψηφιοποίηση της 

εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,ως εκ τούτου, οι ψηφιακές 

μορφές μάθησης (π.χ. MOOCs) δεν είναι ευρέως αποδεκτές στα πανεπιστήμια. Αυτό εξηγεί 

τη σχετικά χαμηλότερη βαθμολογία των ιδρυμάτων στην ψηφιακή μάθηση (Centre for 

European Policy Studies, 2019). Έχουν αναληφθεί διάφορα έργα για την προώθηση της 

ψηφιοποίησης των μαθησιακών περιβαλλόντων, της κινητής μάθησης και της χρήσης 

ψηφιακού υλικού (Anthony et al., 2019). Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και 

ηλεκτρονικής κατάρτισης, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για το πόσο ευρέως αποδεκτή είναι 

η εν λόγω κατάρτιση από τα πανεπιστήμια (Centre for European Policy Studies, 2019). 

Στη Δανία, η χρήση των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο 

της πολιτικής ατζέντας το 2007 (Tømte et al., 2019). Οι ψηφιακές τεχνολογίες 

συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των καθηγητών το 1991 (Lisborg et al., 

2021). Από το 2020, η περιγραφή της ψηφιακής επάρκειας στο πρόγραμμα σπουδών για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελείται από πρακτικές δεξιότητες, παραγωγικές, 

δημιουργικές και κριτικές ικανότητες (Lisborg et al., 2021). Η τεχνική, κοινωνική και 

κριτική κατανόηση των τεχνολογιών είναι υποχρεωτική στις παιδαγωγικές σπουδές (Lisborg 

et al., 2021). Υπάρχει επίσης γενική απαίτηση για τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν 

περαιτέρω δεξιότητες ψηφιακής μάθησης (Lisborg et al., 2021).  

Η Νορβηγία εργάζεται για την ψηφιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ και αρκετά 

χρόνια, ωστόσο, τα πανεπιστήμια έχουν βιώσει μικρότερη κυβερνητική επιρροή όσον αφορά 

στις διαδικασίες ψηφιοποίησης από ό,τι, π.χ., η Δανία (Tømte et al., 2019- Blikstad-Balas et 

al., 2022). Στη Νορβηγία, η ψηφιακή επάρκεια θεωρείται βασική εκπαιδευτική επάρκεια από 

το 2006 και ενσωματώνεται σε όλα τα μαθήματα και τα επίπεδα εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών (Ottestad et al., 2014- Lisborg et al., 2021- Blikstad-Balas et al., 2022). Οι 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αποκτούν ψηφιακές ικανότητες που σχετίζονται με τη χρήση 

συγκεκριμένων ψηφιακών τεχνολογιών, διδακτικές ψηφιακές εμπειρίες και θεματικές 

ψηφιακές ικανότητες που αφορούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πηγές, το απόρρητο 

των δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα, τη μάθηση μέσω τυχερών παιχνιδιών κ.α. 
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(Almås et al., 2021). Παρόλο που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εξέχοντα ρόλο στις 

πρωτοβουλίες εθνικής πολιτικής (Laterza et al., 2020- Tømte et al., 2020), οι Νορβηγοί 

εκπαιδευτικοί δεν ήταν επίσης προετοιμασμένοι να στραφούν σε σπουδές εξ αποστάσεως, 

παρά την καλή τεχνολογική υποδομή και τη σημασία των ψηφιακών ικανοτήτων στα 

μαθήματα (Almås et al., 2021- Blikstad-Balas et al., 2022). Ωστόσο, ήταν μέτρια 

προετοιμασμένοι να χρησιμοποιούν διάφορα ψηφιακά εργαλεία και πρόθυμοι να κάνουν τη 

διαδικτυακή μάθηση να λειτουργήσει για τους ίδιους και τους μαθητές τους (Blikstad-Balas 

et al., 2022).  

Η Σουηδία βρίσκεται στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων και στο πλαίσιο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Barman et al., 2019- Centre for European Policy Studies, 2019). 

Η Σουηδία έχει επίσης μακρά παράδοση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Barman et al., 

2019) για να προσεγγίσει φοιτητές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και ανθρώπους 

που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ζωής και της σταδιοδρομίας τους (Tømte et al., 

2020). Επίσης, η ανάπτυξη των MOOCs παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

(Laterza et al., 2020). Ωστόσο, δεν υπάρχει συνολική στρατηγική για την ψηφιοποίηση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Tømte et al., 2020). Οι ψηφιακές δεξιότητες ενσωματώνονται 

στο πρόγραμμα σπουδών ως εθνικό μαθησιακό αποτέλεσμα για τα σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας, του 

πληροφοριακού γραμματισμού, και την ικανότητα κριτικής σκέψης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2020). Το διάταγμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ρυθμίζει την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών περιγράφει μόνο τον εθνικό σκοπό και τη δομή, αλλά όχι το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών, ως εκ τούτου, η ανάγκη απόκτησης ψηφιακών ικανοτήτων από τους 

εκπαιδευτικούς είναι λιγότερο σαφής (Lisborg et al., 2021).  

Στην Ισλανδία, τα πανεπιστήμια εργάζονται για την εφαρμογή της ψηφιοποίησης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (The ad hoc group on digitalisation in recognition, 2020). Η 

Ισλανδία είναι υψηλότερη από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ όσον αφορά στις ψηφιακές συσκευές 

που είναι διαθέσιμες στα σχολεία, αλλά οι τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών είναι αρκετά χαμηλές (OECD, 2020c; 

2021). Στην Ισλανδία, το 46% των εκπαιδευτικών είχαν συμπεριλάβει τη "χρήση των ΤΠΕ 

για τη διδασκαλία" στην επίσημη εκπαίδευση ή επιμόρφωσή τους, ωστόσο, μόνο το 26% 

ήταν "καλά προετοιμασμένο για τη χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία" (OECD, 2020d; 
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2021). Η πρόσθετη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων δίνεται για την αντιμετώπιση των 

ελλείψεων στα προσόντα των εκπαιδευτικών (OECD, 2021). Μια νέα 10ετής πολιτική, η 

"Καινοτόμος Ισλανδία", η οποία δρομολογήθηκε το 2019, αποσκοπεί στην προετοιμασία της 

χώρας για τις τεχνολογικές αλλαγές και τις συναφείς οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. 

Το κυβερνητικό σχέδιο δράσης για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση ενηλίκων μεταξύ των κύριων πυλώνων του (Government of Iceland, 2019). Το 

σχέδιο περιλαμβάνει τρεις γενικούς στόχους: ένα απλουστευμένο σύστημα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, τη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με τη μάθηση και την ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης ενηλίκων και του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της 

ανάπτυξης συστημάτων αξιολόγησης δεξιοτήτων (OECD, 2021).  

Τα κενά που εντοπίστηκαν ή τα σημαντικότερα συμπεράσματα 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στη Λετονία, στις περιοχές της Βαλτικής (Εσθονία, 

Λιθουανία) και στις σκανδιναβικές περιοχές (Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και 

Ισλανδία) όσον αφορά στην ψηφιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπει το 

συμπέρασμα ότι το επίπεδο ψηφιοποίησης και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών διαφέρουν πολύ. Όλες οι χώρες μπορούν να χωριστούν σε 

δύο ομάδες: 

1. χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένη ψηφιοποίηση και χαμηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες 

(Λετονία και Λιθουανία), 

2. χώρες με υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (Εσθονία και 

σκανδιναβικές χώρες). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι η παροχή επαρκών ψηφιακών 

δεξιοτήτων στο ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην ψηφιακή 

εποχή. Στη Λετονία, οι σπουδές εξ αποστάσεως μπορούν να θεωρηθούν ως καινοτομία και οι 

τεχνολογικές λύσεις στην εκπαίδευση θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, και, ως εκ τούτου, 

είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί επίσης ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο (Kudeikina et al., 

2021). Επί του παρόντος, οι δραστηριότητες ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν 

παρακολουθούνται μακροπρόθεσμα (Prudņikova, 2021) και δεν είναι σαφές εάν τα 

μαθήματα που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς έχουν αλλάξει τη διαδικασία μάθησης. 

Στη Λετονία, οι υφιστάμενοι κανονισμοί περιλαμβάνουν πολύ ασαφή και γενικευμένα 
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κριτήρια για την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (Spridzans & 

Dzerviniks, 2019- Fuller, 2020). Συνολικά, μπορεί να παρατηρηθεί μια θετική τάση για την 

αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού από την έναρξη της 

πανδημίας Covid-19. Οι ικανότητες στη χρήση πλατφορμών διαχείρισης μάθησης, την 

παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη διεξαγωγή διαδικτυακών διαλέξεων έχουν 

αυξηθεί (Spridzans & Dzerviniks, 2021), παρόλο που, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να 

αισθάνονται άβολα κατά τη διάρκεια διαδικτυακών μαθημάτων λόγω ψυχολογικών 

ανησυχιών, χαμηλής αυτοπεποίθησης σχετικά με την ικανότητά τους στον τομέα της 

πληροφορικής για τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων και άλλα. (Spridzans & Dzerviniks, 

2021). Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών, οι δραστηριότητες για 

την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας θα πρέπει να πραγματοποιούνται πιο τακτικά, τα 

κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας θα πρέπει να είναι ενοποιημένα και οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαδικτυακά μαθήματα 

ανάπτυξης ψηφιακής ικανότητας (Spridzans & Dzerviniks, 2019). Κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στις πτυχές της παιδαγωγικής,  της αλληλεπίδρασης και ενσωμάτωσης της 

τεχνολογίας για την προετοιμασία ιδιαίτερα διαδραστικού και ουσιαστικού μαθησιακού 

περιεχομένου (Spridzans & Dzerviniks, 2021).  
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Βουλγαρία 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν σημαντικές πληροφορίες και εκθέσεις σχετικά με 

τις διαδικασίες ψηφιοποίησης και προσαρμογής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των πηγών και δεν ελήφθησαν υπόψη. 

Βρέθηκαν λίγες ακαδημαϊκές ερευνητικές εργασίες και μελέτες σχετικά με το θέμα και ήταν 

κυρίως στη βουλγαρική γλώσσα.  

Από τις πηγές που συγκεντρώθηκαν προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα: 

- Οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές πρέπει να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες - 

αυτό θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν καλύτερα τα προγράμματα λογισμικού και επίσης, 

θα τους βοηθήσει να διεξάγουν τα μαθήματά τους με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό 

τρόπο. 

- Αν και οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια είναι γνώστες των υπολογιστών, 

χρειάζονται έναν οδηγό ή/και εκπαίδευση για να μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τα 

προγράμματα λογισμικού και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιό τους. 

- Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής και 

τροποποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

ιδιαιτερότητες της ψηφιακής εκπαίδευσης.  

- Υπάρχει ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας σε διαδικτυακές τάξεις προκειμένου να εμπλέκονται καλύτερα οι μαθητές και 

να διδάσκουν αποτελεσματικότερα .  

https://www.eua.eu/resources/publications/785:quality-management-of-e-courses-process,-supporting-development-of-digital-culture-in-higher-education-estonian-case.html
https://www.eua.eu/resources/publications/785:quality-management-of-e-courses-process,-supporting-development-of-digital-culture-in-higher-education-estonian-case.html
https://www.eua.eu/resources/publications/785:quality-management-of-e-courses-process,-supporting-development-of-digital-culture-in-higher-education-estonian-case.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/lessons-from-estonia-why-excels-digital-learning-during-covid
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/lessons-from-estonia-why-excels-digital-learning-during-covid
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Η περιοχή που ανατέθηκε ήταν η Ανατολική Ευρώπη, ωστόσο βρέθηκαν ελάχιστες πηγές 

στα αγγλικά. Οι εκθέσεις που βρέθηκαν παρείχαν γενικές πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση της εκπαίδευσης και προσδιόριζαν την ανάγκη για ψηφιοποίηση λόγω των 

περιορισμών του Covid-19. Επιπλέον, λόγω της επαρκούς βιβλιογραφίας που βρέθηκε για τη 

Βουλγαρία, η βιβλιογραφική ανασκόπηση επικεντρώνεται στο βουλγαρικό εθνικό επίπεδο.  

Μία από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή πληροφοριών στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης είναι η έκθεση ανάλυσης χωρών "Education and Training Monitor 

2020" που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση παρέχει σύντομη 

επισκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα και της ψηφιοποίησής τους 

σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Τα κυριότερα ευρήματα από τη διενεργηθείσα επισκόπηση θα μπορούσαν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

 - Στη χώρα, υπάρχουν ορισμένα εξ αποστάσεως προγράμματα (κυρίως μεταπτυχιακά 

προγράμματα). Για αυτά συνήθως, οι εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι διαδικτυακές, αλλά οι 

τελικές εξετάσεις γίνονται με δια ζώσης ή μεικτό τρόπο, 

- Δεν υπάρχει κανονισμός για την αναγνώριση και επικύρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

που αποκτώνται μέσω αμιγώς διαδικτυακών μαθημάτων, όπως τα μαθήματα MOOC, 

- Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή (σύγχρονες 

τεχνολογίες και σύγχρονες διαδικτυακές παιδαγωγικές μέθοδοι). 

 

Ελλάδα 

 Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που βρέθηκαν επικεντρώθηκαν στην ψηφιακή εκπαίδευση 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ δεν βρέθηκε σημαντικό 

υλικό για την ψηφιακή εκπαίδευση στα πανεπιστήμια. 

Ωστόσο, μελετώντας τα έγγραφα και τις εκθέσεις σχετικά με την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εντοπίστηκε μια σημαντική ανάγκη και αυτή ήταν η έλλειψη 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Στην Ελλάδα για την περίοδο πριν από την πανδημία, μόνο το 46% 

των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών φάνηκε να έχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, 



 

27 
 

ωστόσο το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 51% το 2020, το οποίο εξακολουθεί να είναι 

χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ που είναι 58% (Perifanou& Economides, 2021).  

Σύμφωνα με τη Eurostat το 2019, 6& των Ελλήνων 16-74 ετών ανέφεραν ότι 

παρακολούθησαν κάποιο διαδικτυακό μάθημα τους τελευταίους 3 μήνες σε σύγκριση με τον 

μέσο όρο της ΕΕ που είναι 8% 

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση της Ελλάδας εντοπίστηκαν δύο σημαντικές ανάγκες: 

- Αύξηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των δασκάλων και των καθηγητών 

- Αύξηση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού/καλύτερη διαφήμιση των διαθέσιμων 

διαδικτυακών μαθημάτων/κάνει τη συνεχή εκπαίδευση μέρος της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. 

Η έλλειψη εγγράφων και εκθέσεων σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση στα ελληνικά 

πανεπιστήμια δεν συνοδεύτηκε από παρόμοια έλλειψη προσφερόμενων μαθημάτων. Μετά 

από μια έρευνα γραφείου αποκαλύφθηκε ότι πολλά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα αποκαλύπτοντας έτσι ότι η 

ψηφιακή εκπαίδευση έχει διεισδύσει στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο παρακάτω 

σχήμα απεικονίζονται τα Πανεπιστήμια και ο αριθμός των μαθημάτων που προσφέρουν. 
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Σχήμα 2 Αριθμός διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρονται από ελληνικά 

πανεπιστήμια 

Για πιο λεπτομερή κατάλογο και συνδέσμους προς συγκεκριμένα μαθήματα παρακαλούμε 

ανατρέξτε στον ιστότοπο: 

https://opencourses.gr/universities.xhtml;jsessionid=52DACBF641A43A4A2E6CE95889126

B20?ln=en 

Από τα προσφερόμενα μαθήματα μόνο ένα υποσύνολο αυτών που προσφέρονται από το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει σύγχρονες διαλέξεις. 

Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα μάθημα που να είναι πλήρως συγχρονισμένο.Τα μαθήματα που 

προσφέρονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, από τις επιστήμες της 

ζωής μέχρι τα μαθηματικά και τα οικονομικά. Ανεξάρτητα από το ινστιτούτο ή το 

προσφερόμενο μάθημα, οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται είναι μια παραλλαγή ενός 

συστήματος που ονομάζεται "eclass". Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας 

ενός μαθήματος, μεταφόρτωσης ασκήσεων και τεστ μαζί με υλικό για μελέτη (συνήθως σε 

μορφή pdf ή doc). Τέλος, το σύστημα επιτρέπει τη μεταφόρτωση εκπαιδευτικών βίντεο. 

Η συνήθης διαδικασία περιλαμβάνει την εγγραφή του σπουδαστή σε ένα μάθημα. Μόλις 

γίνει δεκτός, οι μαθητές παρακολουθούν (συνήθως) προηχογραφημένες διαλέξεις , μπορούν 
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να κατεβάσουν το υλικό της διάλεξης και υπάρχουν μαθήματα όπου ο μαθητής θα πρέπει να 

δώσει κάποιου είδους τεστ (πολλαπλής επιλογής, ανοικτές ερωτήσεις, ερωτήσεις boole 

κ.λπ.). Ανάλογα με το πανεπιστήμιο, το προσφερόμενο μάθημα θα μπορούσε να έχει μια 

σύγχρονη διάλεξη που συνήθως αφορά την επίλυση της ερώτησης των μαθητών. Με την 

ολοκλήρωση του μαθήματος, μπορεί να προσφερθεί ή όχι πιστοποιητικό. Για παράδειγμα, το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει πόντους ECVET που 

αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο, η πλειονότητα των προσφερόμενων 

μαθημάτων ακολουθείται απλώς από ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης που δεν είναι 

αναγνωρίσιμο από άλλα ινστιτούτα χωρών.  

Σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, η κατάσταση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Για παράδειγμα, για 

τη Βουλγαρία εκτελέστηκε μια αναζήτηση για "online μαθήματα στη Βουλγαρία". 

Αναφέρθηκαν αρκετοί ιστότοποι, στους οποίους αναφέρονταν2 προγράμματα Bsc και Msc 

στη χώρα. Ωστόσο, η πλειονότητα των προγραμμάτων ήταν σε πανεπιστημιουπόλεις. Μια 

επίσκεψη στον ιστότοπο των διαφόρων πανεπιστημίων έδειξε ότι παρόλο που πολλά 

προγράμματα απευθύνονταν σε ξένους φοιτητές, δεν γινόταν καμία αναφορά στο πού ήταν 

διαθέσιμη η ψηφιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, μια περίπτωση όπου υπήρχε ειδική αναφορά σε 

ψηφιακή εκπαίδευση ήταν του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου το οποίο προσφέρει ρητά 

εκπαίδευση μέσω του Moodle, παρόλα αυτά οι πληροφορίες ήταν όλες γραμμένες στην 

εθνική γλώσσα3. Η μελέτη των προσφερόμενων διαδικτυακών μαθημάτων αποκάλυψε τις 

ακόλουθες γνώσεις: 

- Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την ασύγχρονη 

- Η πιστοποίηση είναι περιορισμένη, επομένως υπάρχει ανάγκη για ένα τυποποιημένο 

πλαίσιο  

- Νέες τεχνολογίες και καινοτόμα πολυμέσα σχεδόν ανύπαρκτα  

- Δεν προσφέρονται πλήρη διαδικτυακά προγράμματα 

 

 

 

                                                      
2 Για παράδειγμα: https://www.masterstudies.com/Masters-Degree/Bulgaria/Distance-learning/ 
3 https://e-edu.nbu.bg/ 

https://www.masterstudies.com/Masters-Degree/Bulgaria/Distance-learning/
https://e-edu.nbu.bg/


 

30 
 

Αναφορές 

Perifanou, M., & Economides, A. A. (2021, May). Digital Skills for Teachers: Policies and 

Initiatives in Greece. In 2021 Innovation and New Trends in Engineering, Science and 

Technology Education Conference (IETSEC) (pp. 1-5). IEEE. 

β. Νέες τάσεις, καινοτόμες τεχνολογίες και περιεχόμενο πολυμέσων για τη μελλοντική 

ηλεκτρονική μάθηση  

Iταλία  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά καινοτόμα έργα και 

εκθέσεις σχετικά με τα ΑΕΙ, τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές διαδικασίες και την προσαρμογή 

τους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίοδος δημοσίευσης των πηγών 

πληροφόρησης ορίστηκε μεταξύ 2016-2021. Οι περισσότερες από αυτές είναι 

χρηματοδοτούμενα έργα, ειδήσεις, εκθέσεις, ακαδημαϊκές ερευνητικές εργασίες και μελέτες 

που καλύπτουν τα κύρια θέματα του EDU-GATE στην αγγλική ή στην ιταλική γλώσσα.  

Στην Ιταλία, τα περισσότερα Ανώτατα Πανεπιστήμια δεν είναι προετοιμασμένα να 

υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνολογίες και περιεχόμενο πολυμέσων. Οι πρόεδροι 

σχολών/τμημάτων και/ή οι ακαδημαϊκοί κοσμήτορες καθορίζουν τους βαθμούς των 

διαφορετικών εμπειριών πρόσωπο με πρόσωπο, σε απευθείας σύνδεση ή υβριδικές/μικτές 

εμπειρίες που απαιτούνται για κάθε ακαδημαϊκό μάθημα. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα 

ΑΕΙ προετοιμάζουν κάθε μήνα σχέδια για διάφορα πιθανά σενάρια, όπως 

1) Διδασκαλία/μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο στις επανασχεδιασμένες ρυθμίσεις αιθουσών 

διδασκαλίας που ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του CDC, για παράδειγμα α) 

μέγιστη χωρητικότητα αίθουσας Covid-19 για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο, 

αίθουσα συνεδριάσεων κ.λπ. β) κοινωνική απόσταση τουλάχιστον 6 ποδιών ή περίπου 2 

μέτρων μεταξύ των ατόμων - φοιτητών, διδασκόντων, επαγγελματικού προσωπικού κ.λπ.) 

χρήση υφασμάτινων μασκών προσώπου στην πανεπιστημιούπολη και στις αίθουσες 

διδασκαλίας και τα εργαστήρια κ.λπ, δ) αλλαγή του προγράμματος μαθημάτων με τρόπο 

ώστε μια υποομάδα φοιτητών να συναντιέται αυτοπροσώπως μια μέρα, ενώ άλλοι 

εργάζονται εξ αποστάσεως- οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την επόμενη 
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φορά που θα πραγματοποιηθεί το μάθημά τους, ε) διάσπαση των μεγαλύτερων διδακτικών 

περιόδων σε μικρότερες χρονικές περιόδους, και ούτω καθεξής. 

2) Πλήρως διαδικτυακή (σε πραγματικό χρόνο ή ασύγχρονη) διδασκαλία μάθησης.  

3) Υβριδική (ή μικτή) διδασκαλία/μάθηση.  

Τα ΑΕΙ συνεχίζουν να επενδύουν πολλούς πόρους στην υποδομή 

υλικού/λογισμικού/τεχνολογίας του ιδρύματος για την αποτελεσματική υποστήριξη 

διαφόρων τρόπων διδασκαλίας/μάθησης με βάση την προηγμένη τεχνολογία. Ο κατάλογος 

των απαιτούμενων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τα εξής:  

α) διαδικτυακές συναντήσεις και πλατφόρμες εικονικών τάξεων, όπως Adobe Connect 

Meetings, Bongo Virtual Classroom, Google Meets, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp 

κ.λπ, 

β) σύγχρονα συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) για την υποστήριξη της εμβυθιστικής 

και εξατομικευμένης μάθησης, όπως τα Canvas, Moodle, Open edX, Docebo, TalentLMS, 

iSpringLearn, Blackboard, Adobe Connect κ.λπ, 

γ) σύστημα/υπηρεσίες streaming video σε κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας/εργαστηρίου/συνεδρίας, 

δ) συστήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηχογραφημένων βιντεοδιαλέξεων και 

την ανάρτηση βιντεοκλίπ στο LMS του πανεπιστημίου/κολλεγίου,  

ε) συστήματα για εικονικά εργαστήρια και ενεργή χρήση εικονικής πραγματικότητας (VR), 

επαυξημένης πραγματικότητας (AR), κινητής πραγματικότητας (MR), εκτεταμένης 

πραγματικότητας (XR), 

στ) υπολογιστικό νέφος και ιδιαίτερα ασφαλή εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) από κοιτώνες 

και φοιτητικές εστίες σε συστήματα ιδιόκτητου λογισμικού στα εργαστήρια υπολογιστών του 

πανεπιστημίου/κολλεγίου, 

ζ) πανεπιστημιακά συστήματα ανάλυσης δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων ακαδημαϊκής 

προόδου φοιτητών (SAP) και συστήματα παρέμβασης,  

και πολλά άλλα συστήματα και τεχνολογίες.  
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Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν ποιοτική διαδικτυακή/υβριδική εκπαίδευση με 

χαμηλότερο κόστος από αυτό της συμβατικής εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται προσπάθεια για την εισαγωγή τους μέσω ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για παράδειγμα, ορισμένα σχετικά προγράμματα της 

ΕΕ που βασίζονται σε καινοτόμα διαδικτυακά περιεχόμενα και προσομοιώσεις στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα εξής 

Το innCREA - Standards for implementing programs at discovering and developing 

creativity, pioneering in pursuit of innovation (Erasmus+ 2020-1-PL01-KA203-081849) 

σχεδιάστηκε για να μεταφέρει, να προσαρμόσει και να εφαρμόσει ένα σύνολο βασικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προηγμένων (που εμπεριέχουν τόσο διδακτικό υλικό όσο 

και καινοτόμες μεθοδολογίες) για να μεταφέρει στους φοιτητές πανεπιστημίου, τις έννοιες 

και τις μεθόδους ανάπτυξης περιεχομένου που βασίζονται στη δημιουργικότητα και την 

ικανότητα καινοτομίας. Επιπλέον, το έργο στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη των απαραίτητων 

κοινωνικών δεξιοτήτων και, ταυτόχρονα, συμβάλλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται στον κόσμο της εργασίας και των δεξιοτήτων που προσφέρονται 

από τα πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 (https://inn-crea.eu/) 

 Digitalisation - Strategy Development Tool for the Digitalisation of SME (Erasmus+ 2017-

1-DE01-KA202-1411139) για την ανάπτυξη πρακτικών για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

καινοτόμου διδασκαλίας και των ψηφιακών υπηρεσιών στους οργανισμούς. Ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των φοιτητών, μεταφορά των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται στους εκπαιδευτικούς τομείς και ενίσχυση των δεξιοτήτων που 

προσφέρει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 (https://digital-transformation-tool.eu/)  

Λετονία 

Συνολικά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Λετονία εμφανίστηκε πριν από περισσότερα 

από 12 χρόνια (περίπου το 2006) και υπήρξε με επιτυχία σε πειραματική βάση για τη 

βελτίωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των Λετονών καθηγητών και την προετοιμασία 

εκθέσεων για διεθνή επιστημονικά συνέδρια (Skvorcovs&Graurs, 2018). Ωστόσο, δεν 

https://inn-crea.eu/
https://digital-transformation-tool.eu/
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υπάρχει ακόμη κεντρικό μητρώο ή κατάλογος τέτοιων προγραμμάτων. Οι συγγραφείς της 

παρούσας ανασκόπησης κατάφεραν να εντοπίσουν συνολικά 14 προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ΑΕΙ επιπέδου Μάστερ και 19 προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ΑΕΙ επιπέδου Πτυχίου το 2021, σαρώνοντας τις ιστοσελίδες όλων των ΑΕΙ της 

Λετονίας. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα 

σπουδών ή τα καινοτόμα πολυμέσα που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία σε αυτά τα 

προγράμματα. Τα πιο δημοφιλή μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα 

μαγνητοσκοπημένα βίντεο, οι διαδικτυακές διαλέξεις εξ αποστάσεως (μέσω MS Teams, 

Zoom και συναφών), τα ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, τα φόρουμ και οι εξετάσεις σε 

συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν βρέθηκε προηγμένη χρήση πολυμέσων για τη μάθηση στα 

ΑΕΙ για τη Λετονία. Ως εκ τούτου, μοιράζονται ορισμένα κατάλληλα παραδείγματα από 

άλλες γειτονικές χώρες, ιδίως από την Εσθονία, η οποία έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην 

ψηφιοποίηση και έχει αξιολογηθεί ως η κορυφαία επίδοση στην ψηφιακή εκπαίδευση στην 

Ευρώπη από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (Education Estonia, 2020b). 

Το "Education Estonia"  (https://www.educationestonia.org/) είναι μια πρωτοβουλία της 

κυβέρνησης της Εσθονίας για διεθνή εκπαιδευτική συνεργασία. Η διαδικτυακή τους πύλη 

παρέχει έναν κατάλογο υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της εκπαίδευσης που 

προσφέρονται από εσθονικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εταιρείες: ψηφιακές λύσεις 

για σχολεία και ΑΕΙ, εκπαιδευτικά παιχνίδια, θερινά μαθήματα, προγράμματα καθοδήγησης, 

επισκέψεις μελέτης και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει την ταξινόμηση ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης και λύση.  

Για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε αυτή τη νέα κατάσταση [κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19], οι σκανδιναβικές χώρες άνοιξαν δωρεάν τις λύσεις 

ηλεκτρονικής μάθησης που διαθέτουν για τον κόσμο. Στο διαδικτυακό τους πόρο "Education 

Nation" (https://education-nation.99math.com/), μπορεί κανείς να βρει 40+ λύσεις εξ 

αποστάσεως μάθησης από την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία, τη Λετονία, 

τη Λιθουανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία για παιχνίδια, εικονική πραγματικότητα, 

διαδραστική μάθηση με τη δική σου συσκευή και άλλες που παρέχονται προς το παρόν 

δωρεάν. Ορισμένες είναι επίσης διαθέσιμες για το επίπεδο των ΑΕΙ και το ακαδημαϊκό 

προσωπικό.  

https://www.educationestonia.org/
https://education-nation.99math.com/
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Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Εσθονίας (Harno, harno.ee/en) τιμήθηκε 

πρόσφατα με το βραβείο Global Showcase Award για το διεθνές πρόγραμμα EdTech της 

χρονιάς στα Bett Awards στο Λονδίνο (Education Estonia, 2021). Το Harno είναι ένας 

κυβερνητικός οργανισμός υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαίδευσης με κύριο στόχο την 

υποστήριξη του μαθητή και της ατομικής του ανάπτυξης μέσω εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η 

Εσθονία αγκαλιάζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα: τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν σύγχρονες υποδομές πληροφορικής. Οι ψηφιακές 

ικανότητες και οι δεξιότητες πληροφορικής αποτελούν κρίσιμο μέρος του εκπαιδευτικού 

έργου στα σχολεία και των προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ψηφιακά εγχειρίδια, ηλεκτρονικά ημερολόγια, υλικό 

ηλεκτρονικής μάθησης και άλλες ψηφιακές λύσεις. Η διαδικτυακή πύλη του Harno 

υποστηρίζει τον κεντρικό κατάλογο διαφόρων πόρων για εκπαιδευτικούς διαφορετικών 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστημιακό επίπεδο, 

σχετικά με την αύξηση του επιπέδου ψηφιακής επάρκειας και την εφαρμογή ψηφιακών 

μορφών μάθησης.  

Το E-sisuloome (sisuloome.e-koolikott.ee) είναι μια άλλη εσθονική διαδικτυακή πύλη που 

παρέχει διάφορα πρότυπα H5P για τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία μαθησιακού 

υλικού, τη δημιουργία διαφόρων τύπων διαδραστικών ασκήσεων, εργασιών και μαθησιακού 

περιεχομένου. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και ανοιχτά και να 

ενσωματωθούν στη διδασκαλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

Το Cleanbeat (https://www.clanbeat.com/) είναι μια εσθονική εφαρμογή για όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Βοηθά στην παρακολούθηση των συναισθημάτων, των προβληματισμών και 

άλλων σχετικών ανατροφοδοτήσεων κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ισχυρίζεται ότι βοηθά τους μαθητές να δημιουργήσουν θετικές μαθησιακές συνήθειες με 

τακτικές ωθήσεις αναστοχασμού, λειτουργίες προγραμματισμού εργασιών και καθορισμού 

στόχων. Παρέχει επίσης πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τη διάθεση και την ευημερία 

των μαθητών στους εκπαιδευτές.  

Το CTF Tech Portal (https://www.ctftech.com/) είναι μια εσθονική πύλη που παρέχει 

δυνατότητες "μάθησης, παιχνιδιού και ανταγωνισμού στον κυβερνοχώρο". Παρέχουν 

εκπαιδευτικό υλικό (μετά από εγγραφή) σχετικά με το ethical hacking, με διαφοροποίηση 

ανά επίπεδο εξειδίκευσης. Η πύλη παρέχει επίσης διάφορες πρακτικές εργασίες και 

https://www.clanbeat.com/
https://www.ctftech.com/
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προκλήσεις. Οι εργασίες σχετίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με πραγματικά 

περιστατικά στον κυβερνοχώρο. Κάθε εργασία βοηθά τον παίκτη να αναπτύξει περαιτέρω τις 

γνώσεις του σε διάφορα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (π.χ. στεγανογραφία, 

εγκληματολογία και άλλα). Τέλος, η πύλη προσφέρει τακτικές ευκαιρίες ανταγωνισμού με 

άλλους χρήστες.  

Η Global Virtual Solutions (https://globalvirtualsolutions.eu/) είναι μια παγκόσμια εταιρεία 

που ξεκίνησε από την Εσθονία. Παρέχει διάφορες υβριδικές λύσεις φιλοξενίας, 

συμπεριλαμβανομένων εικονικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων, διαδικτυακών σεμιναρίων, 

συναντήσεων και άλλων. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο διαδικτυακών συναντήσεων, covid-19 

ασφαλές για τους συμμετέχοντες.  

Το  Mobi Lab (https://lab.mobi/mars/liitreaalsus-hariduses) είναι μια εσθονική εταιρεία, η 

οποία συνδυάζει σχεδιαστές UX και UI, μηχανικούς λογισμικού και διαχειριστές προϊόντων. 

Μεταξύ όλων, προσφέρουν λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση 

Αναφορές 

Education Estonia (2020). How did Estonia become a new role model in digital education? 

Available at https://www.educationestonia.org/how-did-estonia-become-a-new-role-model-

in-digital-education/ 

Skvorcovs A., and Graurs I. (2018). Improving the quality of distance learning courses in 

Latvia. Proccedings of the 10th International Conference on Education and New Learning 

Technologies (EDULEARN18), July 2-4, 2018, Palma, Spain. pp. 4733-4740 

Βουλγαρία 

Αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα προγράμματα μικτής εκπαίδευσης και η χρήση 

ηλεκτρονικών πλατφορμών έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλά πανεπιστήμια στη Βουλγαρία, 

μόνο μετά το Covid-19 όλα αυτά συνολικά ενημερώθηκαν για την πλήρη προσαρμογή στην 

ηλεκτρονική μάθηση. Αυτό προκάλεσε πολλές δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα 

διάφορα πανεπιστήμια σε διάφορα επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των μελετών, 

των ακαδημαϊκών άρθρων, των ερευνητικών εκθέσεων έχουν επικεντρωθεί στην ανάλυση 

και την εκλέπτυνση προσεγγίσεων για το πώς να προσαρμόσουν το μαθησιακό περιεχόμενο 

και να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ανθρώπων ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στο 

https://globalvirtualsolutions.eu/
https://lab.mobi/mars/liitreaalsus-hariduses
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περιβάλλον της ηλεκτρονικής μάθησης. Ως εκ τούτου, η νέα τάση και η τεχνολογική 

καινοτομία δεν εξετάστηκαν τόσο πολύ. 

Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, οι καινοτόμες τεχνολογίες και τα πολυμέσα είναι πολύ περιορισμένα. 

Καταβάλλεται ωστόσο προσπάθεια για την εισαγωγή τους μέσω ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για παράδειγμα, η μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια 

κερδίζει έδαφος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Kirstavridou et al. 2020). Τα παραδείγματα 

και οι βέλτιστες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: 

Το έργο SUSTAIN  (Erasmus+ KA2- 2017-1-EL01-KA203-036303) (Armenia et al., 2019): 

Στο οποίο σχεδιάστηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για να διδάξει στους φοιτητές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την πολυπλοκότητα της διαχείρισης και της προσπάθειας 

επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα αστικό περιβάλλον. Το επιτραπέζιο παιχνίδι διδάχθηκε 

φυσικά και ταυτόχρονα μεταφράστηκε ψηφιακά σε tabletopia 

(https://tabletopia.com/games/sustain-erasmus). 

Μια άλλη καινοτόμος τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι η προσομοίωση. Στην έρευνά τους, οι Thompson et al. (2019) περιγράφουν 

τα προγράμματα προσομοίωσης ως προγράμματα -λογισμικό (software), που προσομοιώνουν 

φυσικά φαινόμενα σε ασφαλείς συνθήκες και όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Βοηθούν τους 

μαθητές να κατανοήσουν, να καταγράψουν και να αναλύσουν διάφορα φαινόμενα που 

σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες, να σκεφτούν κριτικά για αυτά, να επαναλάβουν το 

πείραμα και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Τέτοια 

λογισμικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία, για παράδειγμα, της φυσικής 

Παραδείγματα τέτοιου λογισμικού υπάρχουν στο: 

http://www.csun.edu/science/software/simulations/physics.html 

Αναφορές 

Armenia, S., Ciobanu, N., Kulakowska, M., Myrovali, G., Papathanasiou, J., Pompei, A., ... 

&Tsironis, L. (2019). An Innovative Game-Based Approach for Teaching Urban 

Sustainability. Romania 

https://tabletopia.com/games/sustain-erasmus
http://www.csun.edu/science/software/simulations/physics.html
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Kirstavridou, K., Kousaris, K., Zafeiriou, C., Tzafilikou, K. (2020). Types of Game-Based 

Learning in Education: A Brief State of the Art and the Implementation in Greece. European 

Educational Researcher, 3(2), 87-100 

 

γ. Πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για μαθήματα ακαδημαϊκών 

Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης δεν γίνεται μόνο μέσω της 

χρήσης της πιο καινοτόμου και συγκλονιστικής τεχνολογίας, αλλά η καινοτομία που 

τοποθετείται στον τρόπο του περιεχομένου, στη διαδικασία παραγωγής και στα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται είναι πολύ σημαντική. 

Υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός 

μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης: 

- Τα περιεχόμενα που πρέπει να συμπεριληφθούν: και τα οποία επομένως είναι εξαντλητικά 

και πλήρη, 

- Η απλότητα της δυνατότητας πρόσβασης του χρήστη σε αυτά τα περιεχόμενα, μέσω της 

πλοήγησης στο προϊόν ηλεκτρονικής μάθησης,  

- Η διατήρηση της προσοχής του χρήστη που χρησιμοποιεί αυτά τα περιεχόμενα σε υψηλά 

επίπεδα, καλώντας τον σε αλληλεπιδράσεις και προσκλήσεις, αλλά και στο προϊόν που 

τραβάει τα βλέμματα στη διάταξη, 

- Να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι των περιεχομένων που περιλαμβάνονται στο 

προϊόν και, ως εκ τούτου, να είναι απλά και εύχρηστα. 

Αυτά τα σημαντικά σημεία δεν περνούν πάντα μέσα από τη χρήση ενός ιδιαίτερα 

τεχνολογικού και καινοτόμου εργαλείου ή προϊόντος ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά η 

τεχνολογία σίγουρα βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Είναι σκόπιμο να λειτουργήσουν αρχικά αυτές οι δραστηριότητες: 

- Ανάλυση του αποδέκτη-στόχου του προϊόντος, να αναλυθεί η ηλικιακή ομάδα και να 

υποτεθεί ο καταλληλότερος τύπος μορφής που θα χρησιμοποιηθεί, 

- Ανάλυση περιεχομένου για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης μορφής για την 

αναπαράστασή τους, αλλά και σε συνδυασμό με το προηγούμενο σημείο, 
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- Υποδομή για την παράδοση του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης, για να κατανοηθούν, 

τόσο στην πλευρά του διακομιστή όσο και στην πλευρά του πελάτη, οι δυνατότητες που 

επιτρέπονται ώστε να φανταστεί κανείς όλη την πιθανή και χρησιμοποιήσιμη τεχνολογία, 

- Παράδοση του προϊόντος της ηλεκτρονικής μάθησης, σε επιτραπέζιο υπολογιστή, κινητό 

τηλέφωνο και εγγύτητα. 

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πολύ τόσο από άποψη υποδομής όσο και συνδεσιμότητας, 

επιτρέποντας μεγάλες βελτιστοποιήσεις και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα ανάπτυξης πολύ 

περίπλοκων τύπων προϊόντων. 

Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ ζωντανών και κατά παραγγελία 

προϊόντων που αναφέρονται στην ίδια ροή ανάλυσης όπως παραπάνω. Πολλές εκπαιδευτικές 

δράσεις που χρησιμοποιούν εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιούνται σε μικτή 

λειτουργία, και για την on-demand λειτουργία τόσο στη σταθερή όσο και στην έκδοση 

εγγύτητας. Σταθερή σημαίνει ότι παραδίδεται σε ένα σταθμό συνήθως επιτραπέζιο 

υπολογιστή ή lap top VR / AR viewer. Η εκπαίδευση e-learning εγγύτητας προορίζεται όσο 

το δυνατόν πιο κοντά στον χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο.  

Οι εκπαιδευτικές δράσεις σε λειτουργία e-learning είναι πάντα ο σωστός συνδυασμός μιας 

σειράς τύπων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, ώστε να βρίσκονται καλύτερα "γύρω" 

από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας του ανάλογα με τους χώρους όπου 

βρίσκεται και με τη συσκευή που τη στιγμή που χρησιμοποιείται. Προφανώς, και από την 

πλευρά του περιεχομένου, αυτά θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν ανάλογα με το εργαλείο που 

χρησιμοποιείται, και πολύ συχνά δεν θα είναι μια επανάληψη αλλά μια ενσωμάτωση. 

Συνήθως χρησιμοποιείται η ζωντανή λειτουργία κατά την οποία ο ομιλητής προετοιμάζεται 

να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων από τους χρήστες, οι οποίοι φτάνουν στην αίθουσα 

διδασκαλίας ήδη προετοιμασμένοι για το θέμα, ίσως χρησιμοποιώντας πρώτα ένα προϊόν 

κατά παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα δημιουργήσει στιγμές 

αλληλεπίδρασης με τους χρήστες απαντώντας σε ερωτήσεις ή δημιουργώντας στιγμές 

αλληλεπίδρασης για να επαληθεύσει ότι οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν αφενός ότι έχουν 

μάθει το περιεχόμενο σε μια φάση πριν από την εικονική τάξη, αφετέρου ότι οι απαντήσεις 

στις ερωτήσεις ήταν εξαντλητικές. 
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Στη ζωντανή λειτουργία υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

τόσο εσωτερικά στις κύριες πλατφόρμες όσο και μέσω της χρήσης εξωτερικών εργαλείων, 

όπως - Σύστημα έρευνας 

- Μαύρος πίνακας με λευκά φύλλα 

- Κοινόχρηστος λευκός πίνακας με τους χρήστες 

- Διάφορα παιχνίδια και αλληλεπιδράσεις 

Το ζωντανό μέρος θα πρέπει στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται για στιγμές σύγκρισης 

και μέγιστης αλληλεπίδρασης και όχι για την απλή ανάπτυξη του μαθήματος και την 

επεξήγηση του περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν ήδη ενήμεροι για 

το θέμα και με σαφείς ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο και τις ερωτήσεις που θα θέσουν. 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω προϊόντων ηλεκτρονικής μάθησης 

κατά παραγγελία, με τους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης, ανάλογα πάντα με το 

περιεχόμενο και το στόχο και ως εκ τούτου: 

- WBT elearning, 

- Ηλεκτρονική διδασκαλία με βίντεο 

- Καρτούν 

- Παιχνίδι 

- Εικονική πραγματικότητα 

- Διαδραστικές προσομοιώσεις 

- Φροντιστήριο 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης παραμένει πάντα το σημείο όπου ξεκινούν και 

τελειώνουν όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται με τη λειτουργία 

ηλεκτρονικής μάθησης πολυμέσων. Το μέρος όπου συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες 

σε μια διαδρομή, από μαθήματα κατά παραγγελία, σε ζωντανές εικονικές αίθουσες 

διδασκαλίας, σε εμπεριστατωμένο υλικό, σε συζητήσεις σε φόρουμ ή σε τεστ επαλήθευσης 

της μάθησης. Η αλληλουχία με την οποία παραδίδονται αυτά τα περιεχόμενα στο πλαίσιο 

του μαθήματος και εντός της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης καθορίζει την 
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αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και αποτελούν τη βάση του μεθοδολογικού 

σχεδιασμού. 

Ακολουθούν ορισμένες συνιστώμενες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη μαθημάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης κατά παραγγελία 

Μεθοδολογία και χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής κατάρτισης.  

Τα μαθήματα με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να παρέχονται με 

διαφορετικές διδακτικές μεθοδολογίες και διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις, ανάλογα με 

την ιδιαιτερότητα του περιεχομένου που πρέπει να αποτιμηθεί και τους στόχους που πρέπει 

να επιτευχθούν. 

Φυσικά, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που εντοπίζεται υιοθετείται στην παραγωγή και 

την υψηλότερη προσοχή στη λεπτομέρεια, τη μεγάλη προσοχή στις πτυχές της 

επικοινωνίας, τόσο στα γραφικά μέρη όσο και στη χρήση βίντεο, ήχου και συνδεδεμένων 

εφέ. 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που υιοθετούνται αποσκοπούν, φυσικά, πάντοτε στη δημιουργία 

μαθησιακών διαδρομών που είναι επικεντρωμένες στη ζωή, δηλαδή κοντά στην προσωπική 

εμπειρία των τελικών χρηστών, επικεντρωμένες στο έργο, δηλαδή πλαισιωμένες σε σχέση με 

τη διεξαγωγή των επιχειρησιακών τους καθηκόντων και επικεντρωμένες στο πρόβλημα, με 

βάση την επίλυση των προβλημάτων. 

Η πορεία μάθησης είναι προοδευτική, δεδομένου ότι εσωτερικά ο χρήστης μπορεί να 

κινηθεί ελεύθερα, ή σε κάθε περίπτωση με διαδοχικό τρόπο ανάλογα με τις εκπαιδευτικές 

γραμμές που ορίζονται από κοινού στον πελάτη, εμφανίζοντας και προβάλλοντας ακόμη 

περισσότερα περιβάλλοντα διορατικότητας των γνώσεων (κανονισμοί, γλωσσάρια, κάρτες 

κ.λπ.) και συμμετέχοντας ενεργά στη δική του μαθησιακή διαδικασία μέσω συγκεκριμένων 

στιγμών και διαδραστικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης που σας επιτρέπουν: 

- να παρατηρήσετε τη μάθησή σας συνολικά, ρίχνοντας φως στις πιθανές πτυχές που 

απαιτούν περαιτέρω μελέτη. 

- να υποστηρίζουν ολόκληρη τη διαμορφωτική πορεία, παρέχοντας στιγμές προβληματισμού 

αλλά και ελέγχου σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ή 

μαθησιακό αντικείμενο, 
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- να βελτιώσουν τις δικές τους μαθησιακές διαδικασίες. 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σας επιτρέπουν να υποβάλλετε τα περιεχόμενα 

συνδυάζοντας την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών μέσων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 

διαφόρων μαθημάτων που πρόκειται να ορίσετε με τον πελάτη στο πλαίσιο του σχεδιασμού 

(ταινίες, γραπτό κείμενο, διαγράμματα και εικόνες που συνοψίζουν τα θέματα, κινούμενα 

σχέδια φτιαγμένα σε flash, ηχητικές συνεισφορές κ.λπ. ) πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που απαιτούνται από τα βιομηχανικά πρότυπα (W3C, AdlScorm, ISO/IEC 9241 

και ISO/IEC 13407, κ.λπ. ) και από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος αριθ. 4 της 9ης 

Ιανουαρίου 2004) καθώς και με τις απαιτήσεις της προκήρυξης, συ πλατφόρμα, καρποφορία 

από σταθμούς εργασίας εξοπλισμένους με Windows XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac 

OSX και καρποφορία από tablet iOS και Android εκτός από το Scorm 2004. 

Χρηστικότητα  

Η ανάπτυξη του μαθήματος θα πρέπει να υιοθετεί μεθόδους για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη διαδραστικών προϊόντων κατάρτισης με την ενσωμάτωση της προσέγγισης με 

επίκεντρο το χρήστη σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής και τη βαθμονόμηση των 

διαδικασιών μάθησης σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων. Το πρώτο βασικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι αναμφίβολα η ευχρηστία 

που νοείται ως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση με την οποία 

συγκεκριμένοι χρήστες επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα. Η έννοια της χρηστικότητας4 γεννιέται στο πλαίσιο της παραδοσιακής 

εργονομίας, ιδίως στο πλαίσιο των μελετών για τη βελτίωση της ευχρηστίας των προϊόντων 

λογισμικού αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες οικοδομούν ένα νοητικό μοντέλο 

του προϊόντος που χρησιμοποιούν, δημιουργώντας ορισμένες προσδοκίες σχετικά με τη 

λειτουργία του. 

Διαδραστικότητα  

Το απλό γεγονός ότι οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους τα µέσα επικοινωνίας για να 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται και ότι, κυρίως, οι επικοινωνιακές ανταλλαγές που ενεργοποιούνται από 

                                                      
4 Ορισμός που περιέχεται στο πρότυπο ISO 9241-11:1998 
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τους µαθητές παράγουν χρήσιµα αποτελέσµατα από την άποψη της µάθησης και εκτιµώνται 

από τους µαθητές.  

Υπάρχει, στην πραγματικότητα, μια πληθώρα παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την 

ποσότητα και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων σε ένα διαδικτυακό μάθημα, οι οποίοι θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και τη διανομή των μαθημάτων για τη 

δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να 

δημιουργούν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους καθηγητές και να 

αλληλοϋποστηρίζονται. Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν περισσότερο τις 

αλληλεπιδράσεις είναι: 

- το επίπεδο διάρθρωσης των μαθημάτων, 

- το μέγεθος των τάξεων, 

- η ανατροφοδότηση, 

- η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις τεχνολογίες, 

Προώθηση των αλληλεπιδράσεων σημαίνει επομένως να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα 

στοιχεία, όχι μόνο να τίθενται στη διάθεση των μαθητών τα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 

να ενθαρρύνονται να τα χρησιμοποιούν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 

διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση. 

Η λύση θα πρέπει ή προτείνεται να συνίσταται στην υλοποίηση ενός προϊόντος ηλεκτρονικής 

μάθησης που βασίζεται θεμελιωδώς στη μεθοδολογική προσέγγιση της διευρυμένης 

ηλεκτρονικής μάθησης. Το εκπαιδευτικό μοντέλο δίνει έμφαση στη διαδραστικότητα και την 

έντονη εμπλοκή του εκπαιδευόμενου, διαφοροποιώντας τους χρόνους απόλαυσης και χρήσης 

των εργαλείων μάθησης. Το θεμελιώδες στοιχείο αντιπροσωπεύεται από τη σπονδυλωτή 

οργάνωση του περιεχομένου σε αυτοσυνεχείς εκπαιδευτικές μονάδες (μαθησιακό 

αντικείμενο) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλαίσια και διαφορετικές διαδρομές, 

εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διαφοροποίησης της δομής της διαδρομής στο χρόνο με την 

προσθήκη ή την αναδιαμόρφωση προς περαιτέρω μαθησιακά αντικείμενα. Μια σημαντική 

πτυχή αντιπροσωπεύεται από τη διαφορετική φύση των μαθησιακών αντικειμένων που 

αναπτύσσονται, τα οποία ποικίλλουν τόσο ως προς τα πολυμέσα όσο και ως προς τη 

διαδραστικότητα. 
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 Η δομή της μαθησιακής διαδρομής 

 

Τα περιεχόμενα της μαθησιακής διαδρομής θα πρέπει να είναι δομημένα σε Ενότητες και 

διδακτικές μονάδες. 

Η λογική δομή κάθε διδακτικής ενότητας θα περιλαμβάνει τρεις συμπληρωματικές στιγμές 

που θα γίνουν ακόμη και τρία γραφικά περιβάλλοντα καρποφορίας στο επίπεδο της 

διασύνδεσης: 

Εισαγωγή και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στόχων (κινούμενα σχέδια). Η ενότητα αυτή 

αποκαλύπτει τους στόχους της διδακτικής ενότητας με τη μορφή ερωτήσεων, ώστε να 

τραβήξει την προσοχή του μαθητή και να τον παρακινήσει σε μια προσπάθεια να βρει την 

απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται αρχικά. Στη συνέχεια εκτελεί την καρποφορία των 

διαδοχικών αφηγηματικών/διαδραστικών κινούμενων σχεδίων, σχολιασμένων από έναν 

εξωτερικό ήχο. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρεμβάλλονται διαδραστικές στιγμές που 

απαιτούν έντονη εκπαιδευτική εμπλοκή του μαθητή που εξοικειώνεται με τα προτεινόμενα 

περιεχόμενα. Στο τέλος της έκθεσης πραγματοποιείται η σύνοψη των εννοιών που 

καλύφθηκαν κατά τρόπο ώστε να προβάλλεται η διαδρομή που διανύθηκε. Τα θέματα που 

εκτίθενται στις οθόνες συνοδεύονται από συνδέσμους προς υλικό για εις βάθος μελέτη. Οι 

όροι μεγαλύτερης σημασίας ή πολυπλοκότητας συνδέονται με το γλωσσάριο. 

Έγγραφα. Σε αυτή την ενότητα διατίθενται στον εκπαιδευόμενο τα έγγραφα που μπορούν να 

μεταφορτωθούν σχετικά με το περιεχόμενο που προτάθηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

εκτός από την πρόσβαση στο πλήρες γλωσσάριο, τη βιβλιογραφία και τους συνδέσμους 

αναφοράς, έτσι ώστε να εμπλουτιστούν και να εμβαθύνουν στα θέματα που καλύπτονται με 

τους χρόνους και τις διαδικασίες που ταιριάζουν περισσότερο στο μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, μπορούν να ανακαλέσουν τις διαφάνειες πολυμέσων για 

περαιτέρω επανάληψη. 

Αυτοαξιολόγηση (τεστ). Σε αυτό το στάδιο η απόκτηση του περιεχομένου παρέχεται μέσω 

ενός τεστ που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογήςή ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Ο στόχος δεν 

είναι να αξιολογηθεί ποσοτικά η αποκτηθείσα γνώση αλλά να υποκινηθεί ο προσωπικός 

προβληματισμός του μαθητή σχετικά με τις έννοιες που αντιμετωπίστηκαν υποδεικνύοντας 
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επίσης τυχόν ελλείψεις μέσω της επανεισαγωγής του περιεχομένου στο οποίο οι αδυναμίες 

αυτές αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του τεστ. 

Στη διαδοχή των ενοτήτων μπορούν να παρεμβάλλονται ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων 

μελέτης που προτείνονται από τους διδάσκοντες ή από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους στο 

πλαίσιο της δημιουργίας μιας ισχυρής κοινότητας εργασίας. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα 

επαλήθευσης με τον πελάτη στο πλαίσιο της απόδοσης του έργου. Οι διδακτικές ενότητες θα 

καταναλώνονται από τον χρήστη με πλήρη αυτονομία χωρίς να προσδιορίζονται 

προαπαιτούμενα. 

 

Ο σχεδιασμός της διασύνδεσης και της πληροφόρησης 

Η προβλεπόμενη χρήση της διασύνδεσης θα εμφανίζει στο άνω μέρος τα στοιχεία που 

πλαισιώνουν την πλοήγηση και ειδικότερα το μενού σε σχέση με τα περιβάλλοντα 

ενδιαφέροντος που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο (Κινούμενα σχέδια, 

έγγραφα, αυτοαξιολόγηση), ώστε ο χρήστης να μπορεί να μαντέψει γρήγορα τη θέση του σε 

ολόκληρη τη μαθησιακή διαδρομή. Στο μενού θα είναι ενεργό μόνο το επιλεγμένο 

περιβάλλον και θα εμφανίζεται το όνομα της ενότητας και της διδακτικής μονάδας που 

εκτελείται με τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των θεμάτων που απαρτίζουν τη 

διδακτική μονάδα. Ο αριθμός των ενεργών θεμάτων θα πρέπει να προσδιορίζεται με 

διαφορετικό χρώμα. Στο επάνω μέρος υπάρχει επίσης μια μηχανή αναζήτησης που σας 

επιτρέπει να εντοπίζετε γρήγορα το επιθυμητό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας, από 

σημασιολογική άποψη, μεταδεδομένα που εισάγονται για την περιγραφή μαθησιακών πόρων 

σύμφωνα με τοIEEE LTSC LOM (μεταδεδομένα μαθησιακών αντικειμένων) του πακέτου 

Scorm. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο που παρέχει άμεση 

σύνδεση με το ζητούμενο περιεχόμενο. Σε αυτό το τμήμα της διεπαφής εισάγεται επίσης το 

κουμπί Κλείσιμο για να ολοκληρωθεί  το μάθημα.  

Στο κάτω μέρος της διεπαφής θα πρέπει να ομαδοποιηθούν τα στοιχεία που επιτρέπουν την 

πρόσβαση στη λειτουργικότητα που παρέχεται για το μάθημα: 

- Τα πλήκτρα λειτουργιών: 

 

o Βοήθεια 

o Insights (που περιλαμβάνει πρόσβαση στη βιβλιογραφία, τους συνδέσμους, τις Συχνές 

Ερωτήσεις) 
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o Γλωσσάριο 

o Σελιδοδείκτης 

o Χάρτης 

 

- Τα κουμπιά πλοήγησης: 

o Πίσω 

o Εμπρός 

o Ανασκόπηση 

o Παύση/Παύση 

o Γραμμή κύλισης (η οποία σας επιτρέπει να δείτε γραφικά τη διάρκεια της οθόνης και 

τα κινούμενα σχέδια διαφανειών γρήγορα σύροντας την "κεφαλή προώθησης" 

o Κουμπί μέσω του οποίου ρυθμίζεται η ένταση του ήχου, 

 

Κάθε προϊόν που σχεδιάζεται προβλέπει τον ορισμό ορισμένων από τα εργαλεία υποστήριξης 

που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

-   μοναδικά εργαλεία υποστήριξης, 

-   γενικά εργαλεία υποστήριξης. 

Τα μοναδικά εργαλεία υποστήριξης αποτελούνται από υλικά µε εµπεριστατωµένο υλικό5 

σε σχέση µε το υπό επεξεργασία θέµα, σχεδιασµένα να προορίζονται για διαβούλευση και 

για τον τύπο. 

Τα γενικά εργαλεία υποστήριξης6, αντίθετα, περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά και τα 

υλικά που συνδέονται στενά με μια συγκεκριμένη παρέμβαση και περιλαμβάνουν: 

- λειτουργία εκτύπωσης (όλο το περιεχόμενο του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 

οθονών) 

- Γλωσσάριο (το οποίο συγκεντρώνει και περιγράφει όλες τις λέξεις που χρησιμοποιούνται 

κυρίως στο εσωτερικό του προϊόντος) 

- βοήθεια (που δείχνει τις επιμέρους λειτουργίες που υπάρχουν στην οθόνη)  
 

 3. Έρευνες/ ερωτηματολόγια και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Απαντήσεις των φοιτητών στο Edu-Gate  

Ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε φοιτητές πανεπιστημίων σε τέσσερις 

χώρες: Βουλγαρία, Λετονία, Ελλάδα και Ιταλία. Συγκεντρώθηκαν 249 συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 246 ήταν πλήρη και χρησιμοποιήσιμα, δεδομένου ότι 

είχαν συμπληρωθεί όλες οι ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η κατανομή των ερωτηθέντων ανά 

χώρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.  

                                                      
5 Κατά τη σύνταξη του περιεχομένου θα είναι δυνατόν να καθοριστούν οριστικά τα ειδικά 

εργαλεία στήριξης που θα εισαχθούν στο προϊόν. 
6 Κατά τη σύνταξη του περιεχομένου θα είναι επίσης δυνατό να καθοριστεί η παρουσία 

πρόσθετων εργαλείων γενικής υποστήριξης, τα οποία θα συμφωνηθούν με τους χρήστες 
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26 από τις 28 ήταν ερωτήσεις κλίμακας 5-Likert στο πρώτο μέρος σχετικά με τις ανάγκες 

ψηφιακής μάθησης. 

10 από τις 16 ήταν ερωτήσεις κλίμακας 5-Likert στο δεύτερο μέρος σχετικά με τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και τις καινοτομίες των μέσων ενημέρωσης. 

Περιελήφθησαν 8 ερωτήσεις ανοικτού τύπου για να μπορέσουν οι ερωτηθέντες να 

αναπτύξουν την αντίληψή τους όσον αφορά την ψηφιακή ωριμότητα των οργανισμών τους 

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε σχέση με άλλους ενδιαφερόμενους. 

Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν στατιστικά με την έκδοση 25 του SPSS. Η σύγκριση των 

δεδομένων μεταξύ των χωρών συζητείται στην επόμενη ενότητα. 

 

 

Σχήμα 3 Κατανομή των ερωτηθέντων ανά χώρα 

Οι φοιτητές και στις τέσσερις χώρες μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις όσον αφορά στην 

υποστήριξή τους με φροντιστήρια (υψηλή), το επίπεδο ευαισθητοποίησής τους για τη 

βιομηχανία 4.0 (μέτριο έως χαμηλό), τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (μέτριο έως υψηλό), την 

ευαισθητοποίησή τους για τις εφαρμογές ανοικτού κώδικα (μέτριο έως υψηλό), την 

αποθήκευση στο σύννεφο και το cloud computing. Αυτό που αξίζει επίσης να σημειωθεί 

είναι ότι όλοι οι φοιτητές γνωρίζουν τις διαδικτυακές απειλές και τα μέτρα ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο. Ωστόσο, οι φοιτητές δεν φαίνεται να γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά την 
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αναπαραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Τα αποτελέσματα αναλύονται περαιτέρω στις 

επόμενες παραγράφους. 

Με εξαίρεση την Ελλάδα, οι φοιτητές θεωρούν ότι τα θέματα Βιομηχανία 4.0 και Ποιότητα 

4.0 ταιριάζουν μάλλον καλά στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η πλειονότητα των φοιτητών 

πιστεύει ότι ο εξοπλισμός πληροφορικής είναι επαρκής στα Πανεπιστήμιά τους. Πιστεύουν 

ότι η ψηφιακή εκπαίδευση ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις τους επιτρέποντας την 

αποτελεσματική ανταλλαγή υλικού μαθημάτων. Η υβριδική διδασκαλία αξιολογείται 

ιδιαίτερα. 

Όσον αφορά τον ψηφιακό αλφαβητισμό, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

κυρίως μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Οι Βούλγαροι φοιτητές ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα γνώσης όρων όπως "ψηφιακοί ιθαγενείς", "ψηφιακοί νομάδες" και 

"ψηφιακός γραμματισμός" και υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης της ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, οι Έλληνες φοιτητές ανέφεραν ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε 

σύγκριση με τους Βούλγαρους φοιτητές. Επιπλέον, οι Έλληνες φοιτητές ανέφεραν 

χαμηλότερη συνάφεια της βιομηχανίας 4.0 με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους σε 

σύγκριση με τους Βούλγαρους φοιτητές.  

Η Λετονία και η Βουλγαρία έδειξαν διαφορετικό επίπεδο ευαισθητοποίησης στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, ιδίως όσον αφορά την Ποιότητα 4.0 και την Εκπαίδευση 4.0, ενώ η Ελλάδα 

και η Βουλγαρία έδειξαν διαφορετικά επίπεδα ευαισθητοποίησης στην Εκπαίδευση 4.0. Οι 

φοιτητές των πανεπιστημίων της Λετονίας ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα εφαρμογών του 

Education 4.0 σε σύγκριση με τους φοιτητές των πανεπιστημίων της Βουλγαρίας και της 

Ιταλίας. 

Οι ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ηλεκτρονική μάθηση 

αξιολογούνται υψηλότερα από την πλειοψηφία των Βουλγάρων φοιτητών σε σύγκριση με 

τους Έλληνες φοιτητές. Οι Ιταλοί φοιτητές έδωσαν έμφαση στην υψηλότερη συνδεσιμότητα 

με άλλα πανεπιστήμια σε σύγκριση με τις άλλες τρεις ομάδες ερωτηθέντων από τη 

Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Λετονία. 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι φοιτητές και των τεσσάρων χωρών ανέφεραν παρόμοια επίπεδα 

ικανοποίησης όσον αφορά τις εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την 

ηλεκτρονική μάθηση και την τεχνική υποστήριξη από το τεχνικό προσωπικό και τις εταιρείες 
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πληροφορικής που υποστηρίζουν τις ψηφιακές - ηλεκτρονικές και μικτές - δραστηριότητες 

μάθησης. 

Το Zoom και η Microsoft Teams αναφέρθηκαν ως οι δύο επικρατέστερες πλατφόρμες 

επικοινωνίας. 

 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ορισμένες ερωτήσεις. Ακολουθούν οι 

απαντήσεις τους: 

1. Στην ερώτηση: 

Qual.Q.1. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις εφαρμογές Industry 4.0 ή/και Quality 4.0 στο 

Πανεπιστήμιό σας, αν υπάρχουν; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα ακόλουθα: 

- Δεν ξέρω/δεν έχω ιδέα/δεν γνωρίζω τι είναι αυτό (22) 

- Δεν είμαι σίγουρος, έχουμε μαθήματα π.χ. στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων 

- Όχι (7) 

- Δεν ξέρω καν τι είναι η Ποιότητα 4.0 

- Ναι (3) 

- Εάν γνωρίζω τις εφαρμογές, τότε μπορώ να τις αναφέρω (2) 

- Δίκτυο υπολογιστών, αποθήκευση στο νέφος, κανάλια επικοινωνίας 

- Επιστήμη των δεδομένων 

- Υπολογιστικό νέφος της Google, Gmail και σεμινάρια 

- IoT 

- Πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους της Google, Microsoft Office κ.λπ. 

- εξ αποστάσεως μάθηση 

- Αυτοματοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και των διοικήσεων 

- Το γεγονός ότι το λιμπρέτο του πανεπιστημίου είναι ψηφιοποιημένο θα έρθει ως σήμα για 

την αποδοχή της δομής 
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- Μεγάλα δεδομένα, νέφος 

2.       Στην ερώτηση : 

Qual.Q.2. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις εφαρμογές Education 4.0 και University 4.0 στο 

πανεπιστήμιό σας, αν υπάρχουν; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- moodle 

- Νοέμβριος 2021 

- σεμινάρια για την περαιτέρω εκπαίδευση 

- Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει καν το 4.0. 

- Δεν ξέρω καν τι είναι η ποιότητα 4.0 

- Αν μάθω για την εφαρμογή τότε μπορώ να την αναφέρω 

- διαδικτυακά μαθήματα και διαδικτυακές αξιολογήσεις 

- e-class 

- Moodle, Zoom, Skype, εφαρμογές της Microsoft 

- Moodle 

- Προγράμματα επιτάχυνσης, θερμοκοιτίδες 

- Διαδικτυακά μαθήματα, εφαρμογή Luiss 

- Ναι, θα το έκανα (2) 

- Εάν είμαι εξοικειωμένος με τις εφαρμογές τότε μπορώ να τις αναφέρω (2) 

- Όχι/καμία (6) 

- δεν γνωρίζω/δεν γνωρίζω (17) 

- Μεγάλα δεδομένα, το σύννεφο 

- google cloud computing 

- Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για την εκμάθηση μαθημάτων 

3. Στην  ερώτηση: 
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Qual.Q.3. Ποιοι πρόσθετοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της μικτής (μικτής 

παραδοσιακής και ψηφιακής) εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιό σας; Παρακαλείσθε να το 

αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Επικαιροποιημένο λογισμικό και νεότερους διδάσκοντες. 

- ανάγκη επιστροφής των φοιτητών στις εγκαταστάσεις, έχω μόνο διαδικτυακά μαθήματα 

- Ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων, ο οποίος δεν θα προκαλέσει υπερφόρτωση του 

συστήματος. 

- Όχι τόσο οι πόροι, αλλά μάλλον η προθυμία από τους διδάσκοντες να χρησιμοποιούν όχι 

μόνο την παραδοσιακή εκπαίδευση είναι 

- Δεν χρειάζεται βελτίωση 

- Δεν έχω ιδέα για το τι θα χρειαζόταν, καθώς δεν είμαι καθηγητής. Υποθέτω ότι όλα έχουν 

ρυθμιστεί χάρη στο COVID για το διαδικτυακό μέρος, ενώ για τα παραδοσιακά πράγματα θα 

έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί χάρη στο ιστορικό γεγονός ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση ήταν ο 

μόνος τρόπος διδασκαλίας για πολλά χρόνια. 

- Δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να ζήσω διαλέξεις από κοντά. 

- Ένα ενιαίο και εύκολα κατανοητό σύστημα, η περιττή πολυπλοκότητα και αταξία οδηγεί σε 

απογοήτευση 

- Δεν είχαμε παραδοσιακά μαθήματα, οπότε είναι δύσκολο να πούμε ακόμα. 

- Δεν είμαι σίγουρος για το είδος του πόρου, αλλά η βελτίωση της ταχύτητας του ortus θα 

ήταν υπέροχη! 

- Η γνώμη μου είναι ότι η ενσωμάτωση τεχνικών μικτής εκπαίδευσης σε προγράμματα 

σπουδών που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να τις εκμεταλλεύονται συνήθως δεν 

παρουσιάζει καμία βελτίωση σε σχέση με τη χρήση μόνο παραδοσιακών μεθόδων - 

αντίστοιχα, το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών (συμπεριλαμβανομένων όλων των 

συγκεκριμένων μαθημάτων) πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε να εκμεταλλεύεται τις μικτές 

τεχνικές, δεδομένου ότι οι ψηφιακές τεχνικές παρουσιάζουν μια θεμελιωδώς διαφορετική 
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προσέγγιση στην αλληλεπίδραση και τη μάθηση, η οποία ανοίγει νέες δυνατότητες, αλλά και 

δεν λειτουργεί τόσο καλά με προγράμματα σπουδών που δεν είναι κατάλληλα για αυτό.  

- Περισσότερες κάμερες για συνεδριάσεις και οι μαθητές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

επιλέγουν την online και offline εκπαίδευση 

- ενημερωμένο λογισμικό και σύγχρονοι υπολογιστές, καλό διαδίκτυο/καλύτερο υλικό και 

συνδέσεις δικτύου/περισσότερος και καλύτερος εξοπλισμός/καλύτεροι υπολογιστές (6) 

- Φορητοί υπολογιστές για όλους ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να συνδέονται και να 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους 

- Υλικό, όπως φωτογραφική μηχανή/μικρόφωνο στο σώμα για τους εκπαιδευτικούς (2) 

- Χρειάζονται τα βασικά, όπως αίθουσες διδασκαλίας, βιντεοπροβολείς, σύγχρονοι 

υπολογιστές κ.λπ. 

 - να παρέχει πραγματικά υβριδικά μαθήματα 

- οργάνωση και σαφήνεια σχετικά με το πρόγραμμα/ατζέντα - τι και πώς θα οργανωθεί η 

μικτή μάθηση/διδασκαλία. Ίσως σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

συγκεντρωτισμός αλλά σε συνδυασμό με ευελιξία ως προς τα εργαλεία και τις προσεγγίσεις. 

- Δεν γνωρίζω (3) 

- Στο πανεπιστήμιό μου η τεχνολογία είναι πολύ καλή. Παρέχονται μια κάμερα και ένα 

μικρόφωνο για τη διεξαγωγή της υβριδικής εκπαίδευσης. Επίσης, ο καθηγητής μοιράζεται 

μια οθόνη και βλέπει τα πάντα. Ακριβώς όπως αν βρίσκεστε στην αίθουσα διδασκαλίας. Δεν 

νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια βελτίωση 

- Νομίζω ότι η ψηφιακή εκπαίδευση στο πανεπιστήμιό μου είναι δυνατή, όπως και η 

παραδοσιακή 

- Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι πρόσθετους πόρους για την εκπαίδευση 

- Προς το παρόν, δεν έχω καμία ανάγκη για μικτή παραδοσιακή ή ψηφιακή μάθηση. 

- δεν υπάρχει υβρίδιο 

- καλύτερη χρήση της e-class 
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- για τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά εγχειρίδια κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος 

- Η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων θα ήταν το πρώτο βήμα και θα αποδεικνυόταν 

εξαιρετικά χρήσιμη αν εφαρμοζόταν 

- Απαιτούνται περισσότεροι τεχνολογικοί πόροι. 

- datacamp 

- Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιό μου είναι καλυμμένο σε κάθε τομέα. 

- ίσως πλατφόρμες cloud / Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διαδικτυακές 

πλατφόρμες όπως το Slack (2) 

- διαδραστικοί πίνακες, μαθήματα ζουμ εκτός από τις διαλέξεις 

- Χρειάζονται τα βασικά, όπως αίθουσες διδασκαλίας, προβολείς, σύγχρονοι υπολογιστές 

κ.λπ. 

- Οι καθηγητές μου, οι καθηγητές κ.λπ. πρέπει να εκπαιδευτούν για το πώς να εργάζονται με 

την ηλεκτρονική τεχνολογία, λόγω της ηλικιακής διαφοράς ( 60-70 ετών άνθρωποι ) 

εξακολουθούν να είναι inadequte με τους υπολογιστές, το διαδίκτυο κ.λπ. 

- επικαιροποίηση μαθημάτων για καθηγητές με σκοπό τη βελτίωση της ψηφιακής 

εκπαίδευσης 

- Περισσότερο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, αντί για βιβλία 

- Κάθε βιβλίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου. 

- Αύξηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

- Περισσότερα βίντεο, περισσότερες ασκήσεις 

- Καταχώρηση  των μαθημάτων για να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία της μάθησης για τους 

φοιτητές, αλλά και να βοηθάει αν προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

και οι φοιτητές δεν μπορούν να καταλάβουν τον καθηγητή 

4. Για την ερώτηση : 
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Qual.Q.4. Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που θεωρείτε σημαντικά σε μια κοινότητα 

ψηφιακής τάξης; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Μαθητές (2) 

- καθηγητής, μαθητές, υποστήριξη ΤΠ 

- Οι μαθητές, ο καθηγητής, οι απόφοιτοι 

- Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι επιχειρήσεις 

- οι καθηγητές, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, οι φοιτητές 

- Καθηγητές και φοιτητές (7) 

- Καθηγητές και άλλα πανεπιστήμια 

- τμήμα 

- Μέλη επιχειρήσεων 

- Μαζί με τις άμεσες ομάδες-στόχους πρέπει επίσης να εμπλακούν οι προγραμματιστές και οι 

πάροχοι και να παράγουν εφαρμογές, δυνατότητες και εργαλεία που είναι εύκολο να 

προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. 

- σύμβουλοι και επαγγελματίες του τομέα που παρεμβαίνουν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος 

- διδάσκοντες, κάποιο είδος συνδικαλιστικής οργάνωσης όπως για παράδειγμα το 

κοινοβούλιο των φοιτητών ή η συνέλευση των μαθητών 

- Ηλεκτρονικό επιχειρείν / Microsoft 

- πιστεύω  ότι όλοι είναι σημαντικοί 

- την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται 

- Προχωρημένα άτομα με αυτοεμπειρία που μπορούν να διδάξουν "έξω από το κουτί" 

- Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που θεωρώ σημαντικούς στην κοινότητα της 

ψηφιακής τάξης. 

- Δεν ξέρω / δεν καταλαβαίνω την ερώτηση (4) 
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5. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.5. Ποια είδη ψηφιακής καινοτόμου μάθησης χρησιμοποιείτε σήμερα; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- MS Teams, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle 

- matlab 

- βίντεο, διαδικτυακά τεστ, διαδικτυακά ηλεκτρονικά βιβλία, IDEs προγραμματισμού 

- Εικονική αίθουσα διδασκαλίας, MOOC  

- Το Youtube είναι μια σπουδαία ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης 

- Just Zoom, MS Teams, Google Classroom, ORTUS, GitHub, Mentimeter, MiroDatacamp, 

Google Cloud Services, Kaggle 

 - Διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης (π.χ.: Datacamp) 

- μαθήματα σε απευθείας σύνδεση, lim 

- python 

- prestashop 

- Moodle 

- Εφαρμογή Webex 

- Διαφορετικά είδη εργαλείων. Για παράδειγμα, Webex, Mural ... 

- zoom (3) 

- e-learning/e-courses (5) 

- online αίθουσα διδασκαλίας 

- openeclass (3) 

- Ηλεκτρονική τάξη όπου ανεβαίνουν μόνο διαφάνειες χωρίς άλλη χρήση των δυνατοτήτων 

των πλατφορμών 

- Moodle, e-student, zoom, google τάξη  
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- moodle, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, διαδικτυακά μαθήματα 

- Διαδικτυακή επικοινωνία με βάση τη  μελέτη περίπτωσης και έργου. 

- wiki/Wikipedia (2) 

- Bloomberg  έννοια αγοράς 

- Κανένας (1) 

- Δεν γνωρίζω (4) 

 

6. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.6. Ποιες  εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στα 

μικτά/ψηφιακά μαθήματα;  

Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα ακόλουθα:  

- Webex (13) 

- Luiss learn (5) 

- Moodle (18) 

- Zoom (18) 

- Microsoft teams (24) 

- Big Blue Button (2) 

- skype 

- mentimeter 

- Office (2) 

- Πλατφόρμα διαδικτυακού πανεπιστημίου 

- e-class / openeclass (8) 

- πρόσβαση στο σύννεφο 

- ψηφιακή πύλη ηλεκτρονικής μελέτης 
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- python (2) 

- prestashop 

- Pycharm,  

- VSC (2) 

- InteliJ 

- Jupyter (2) 

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Visual Studio (2) 

- Solid Edge (2) 

- Excel (vba and automatization) (3) 

- MatLab 

- Eclipse (3) 

- Octave (2) 

- Google applications / Google Workspace / google meet (4) 

- συγκεκριμένα λογισμικά δωρεάν εκδόσεις ή με έκδοση για φοιτητές 

- εργαλεία γρήγορης μεταφοράς μηνυμάτων 

- Επί του παρόντος, όλα τα μαθήματα είναι ψηφιακά, επομένως δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται μόνο για τη μικτή μάθηση. Ως ένα βαθμό το πρόγραμμα 

σπουδών ενσωματώνεται με το Moodle ως ψηφιακό κόμβο που περιέχει πόρους που 

χρησιμοποιούνται τόσο σε ψηφιακά όσο και σε παραδοσιακά περιβάλλοντα. 

- Δεν γνωρίζω (2) 

 

7. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.7.   Ποιες εφαρμογές/πλατφόρμες λογισμικού χρησιμοποιείτε  σήμερα στην εργασία 

σας;   Παρακαλώ   διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν  τα εξής: 

- Ομάδες MS (34) 
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- Ζουμ (35) 

- Moodle (22) 

- Webex (13) 

- Openeclass (2) 

- Solidworks / Solid Edge 2022 (2) 

- Photoshop, Visual Studio 

- Matlab (2) 

- ORTUS (3) 

- Discord 

- google meet (6) 

- Luiss 

- skype (2) 

- e-learning 

- Μεγάλο μπλε κουμπί (2) 

- jupyter (https://jupyter.org/try) (2) 

- έκλειψη (3) 

- InteliJ 

- Οκτάβα 

- Κωδικός VS (2) 

- οπτικό στούντιο 

- Excel / Excel VBA (4) 

- Λέξη (1) 

- Χώρος εργασίας Google / αίθουσα διδασκαλίας Google / μονάδα δίσκου Google (5) 

- Έγγραφα Google (2) 

- google chrome (2) 
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 - gmail (2) 

- replit 

- anaconda (3) 

- Pycharm 

- Octave 

- Prestashop 

- mentimeter 

- MS office / microsoft office 365 (2) 

- σύννεφο 

- dropbox 

- συγκεκριμένα λογισμικά δωρεάν εκδόσεις ή με έκδοση για φοιτητές 

- Σημειωματάρια, pdf, ppt 

- Δεν ξέρω (2) 

 

8. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.8. Τι είδους τεχνική υποστήριξη / εργαλεία πολυμέσων θεωρείτε απαραίτητα για 

την εφαρμογή της ψηφιακής καινοτόμου μάθησης στην τάξη; Παρακαλείστε να το 

αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Διαδραστικοί πίνακες / μαυροπίνακας (2) 

- Παρουσιάσεις, καταγραφή ολόκληρης της διάλεξης και διαμοιρασμός της στο σύστημά μας 

(ORTUS) 

- Σταθερή εφαρμογή επικοινωνίας με δυνατότητα συνομιλίας και πραγματοποίησης κλήσεων 

- τη δυνατότητα να καταγράφετε κάτι 

- κοινή χρήση της οθόνης και διαδραστικά μέρη των μαθημάτων, όπως ίσως το Kahoot 
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- Κάποια εφαρμογή ή πρόγραμμα που σας επιτρέπει να συμμετέχετε ενεργά στη διάλεξη, 

πρακτική αναβάθμιση 

- Περισσότερες κάμερες, γρήγορο διαδίκτυο και καλό μικρόφωνο 

- Πλατφόρμες παιχνιδοποίησης 

- βίντεο, ήχος, παρουσιάσεις 

- σύγχρονοι υπολογιστές / pc με νέο λογισμικό / υπολογιστή και πολυμέσα (2) 

- Καθηγητές / εκπαίδευση σε πλατφόρμες (2) 

 -  Διαδίκτυο, φορητοί υπολογιστές για όλους τους μαθητές 

- eclass 

- Webex, Power Point, Excel, τοιχογραφία 

- Βοηθός πληροφορικής για γενικά προβλήματα, δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και 

εγγραφής στο μάθημα 

- Συχνά παρουσιάστηκαν δυσκολίες στις περιπτώσεις παρεμβάσεων από εξωτερικούς 

επισκέπτες, η υποστήριξη ήταν πάντα παρούσα, αλλά θα ήταν ευκολότερο και ταχύτερο αν 

οι ίδιοι οι καθηγητές μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα. Ίσως μέσω κάποιων 

μαθημάτων ή μιας ευκολότερης πρώτης σελίδας του λογισμικού. 

- ένας ψηφιακός χώρος όπου οι φοιτητές και ο καθηγητής μπορούν να μοιράζονται έγγραφα, 

διαφάνειες μαθήματος και περιπτώσεις μελέτης 

- Νομίζω ότι πιο σημαντικό από τα εργαλεία είναι η υποστήριξη που ενημερώνει τακτικά τις 

αναφορές για την αναζήτηση λύσης που αναζητούν τη διαδικασία. Προς το παρόν δεν έχω 

ιδέα για το τι περισσότερα εργαλεία θα μπορούσαν να χρειαστούν. 

9. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.9. Διαθέτει το Πανεπιστήμιό σας πόρους ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης 

(αυτοεκπαίδευσης); Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής 

- Βιβλιοθήκη 

- διαφάνειες καθηγητών που αναρτώνται στο διαδίκτυο (3) 
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- Οι παρουσιάσεις ηχογραφούνται - οι ηχογραφήσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο (3) 

- e-class (5) 

- Google cloud / google drive (2) 

- Βίντεο στο Youtube / μαθήματα στο Youtube (3) 

- Stack overflow 

- κάποια βιβλία που βρίσκουμε στο διαδίκτυο / βάσεις δεδομένων βιβλίων (2) 

- datacamp (3) 

- moodle (3) 

- Η ιστοσελίδα Luiss learn με κάνει να βλέπω υλικό από το μάθημα όποτε το χρειάζομαι 

- μαθήματα και ενότητες αυτοεκπαίδευσης (2) 

- Βίντεο, παρουσιάσεις, ηχογραφήσεις διαλέξεων, πρόσθετες πηγές που συνιστώνται για 

ανάγνωση στο σπίτι 

- Ναι, αν και θεωρούνται συμπληρωματικά και όχι συμπληρωματικά των πόρων σύγχρονης 

μάθησης. Πρόκειται κυρίως για πρόσθετο υλικό που παρέχεται από το διδακτικό προσωπικό 

και μπορεί να έχει διάφορες μορφές (γραπτό υλικό, διαδικτυακό υλικό, βίντεο κ.λπ.) 

10. Για τη ερώτηση: 

Qual.Q.10. Με βάση την εμπειρία σας με το Covid-19, τι είδους ψυχολογικούς και 

κοινωνικούς πόρους χρειάζεστε για να διασφαλίσετε την ψυχική και ψυχολογική ευημερία 

των συναδέλφων και των μαθητών σε περίπτωση μελλοντικής έκτακτης ανάγκης;  

Παρακαλείσθε να το αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Κοινή χρήση των συνδέσμων για τις διαδικτυακές θέσεις πρακτικής άσκησης 

- Χρειάζομαι μπέιμπι σίτερ για τα παιδιά μου 

- Μεγάλο μέρος ζωντανής επικοινωνίας (κλήσεις, βιντεοκλήσεις) για να κρατάτε επαφή με 

τους φίλους σας και να μη χάνετε τον εαυτό σας. 
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- Νομίζω ότι πολλές φορές πιο ευέλικτες προθεσμίες θα ήταν χρήσιμες, διότι όταν 

αισθάνεσαι αγχωμένος είναι μερικές φορές δύσκολο να κινητοποιήσεις τον εαυτό σου να 

εργαστεί. 

- Η δυνατότητα να συναντώ τους συναδέλφους μου και να συναναστρέφομαι μαζί τους. Ένας 

τρόπος για να μην χάνω τη σωματική μου δύναμη που είναι εύκολα προσβάσιμος. 

- Θα ήθελα να συμμετέχω σε μη τυπικές συναντήσεις με τους συμμαθητές μου. Δεν τους 

γνωρίζω καθόλου  

- Κοινωνικές συναντήσεις σε ασφαλές περιβάλλον (έξω στον καθαρό αέρα) (2) 

-   online εκδηλώσεις,  

- σύμβουλοι / εύκολα διαθέσιμοι ψυχολόγοι / ένας θεραπευτής και διάφορες ομαδικές 

συναντήσεις (3) 

- καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας ότι οι φοιτητές δεν θα χάσουν τις εξετάσεις τους λόγω 

προβλημάτων στο διαδίκτυο 

- διαγωνισμοί και άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν εξ 

αποστάσεως 

- απλά κάποιες κοινές περιπέτειες ή εμπειρίες θα πρέπει να αρκούν υποθέτω. 

- υποστήριξη τηλεφωνικών γραμμών 

- Τα διαδικτυακά μαθήματα δεν αφήνουν τους μαθητές να έχουν ένα σφαιρικό  χαρακτήρα 

και να κοινωνικοποιούνται με άλλους. Την ευκαιρία να μιλήσουν και να κοινωνικοποιηθούν 

με τους συμμαθητές τους στην ομάδα. (2) 

- Να γίνεται πιο συχνά η μικτή μάθηση. 

- Οικογένεια και φίλοι. 

- καλά εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας 

- Πιο επεξεργασμένη προσωπική επαφή και έλεγχος (2) 

- Το καλύτερο θα ήταν η μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο, ωστόσο λόγω πανδημίας μια άλλη 

εναλλακτική λύση είναι κατά τη διάρκεια της διάλεξης να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να 

μιλήσετε για τη ζωή! 
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- Θα συμβουλεύσω τους μαθητές να είναι ήρεμοι. Το πιο σημαντικό είναι να μην σκέφτονται 

το Covid-19. Στο πανεπιστήμιό μου, η διαδικτυακή μάθηση είναι υπέροχη και δεν νομίζω ότι 

θα είναι πρόβλημα να σπουδάσετε online. 

- Μια ευκαιρία για τους φοιτητές να λάβουν βοήθεια με θέματα ψυχικής υγείας από ειδικούς, 

κατανόηση από τους καθηγητές(κατανοούν τα προβλήματα των φοιτητών και προσπαθούν 

να λάβουν υπόψη τις ανάγκες τους) 

- Κατανόηση αν η εργασία δεν γίνεται στην ώρα της (ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν 

προβλήματα με αυτό). Ίσως για ορισμένους - ψυχολογική υποστήριξη. 

- Να κάνει  άρθρα και παρουσιάσεις για τα κύρια προβλήματα των φοιτητών και να τα λύνει 

μαζί τους , και να είναι κοντά τους 

- Πρωτίστως δεν μπορώ να τονίσω αρκετά το γεγονός ότι η προσπάθεια εκπλήρωσης των 

στόχων που είχαν τεθεί προηγουμένως υπό αντίξοες συνθήκες (όπως μια κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης) δεν αποτελεί βέλτιστο στόχο. Όταν κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην επανεξέταση της πορείας δράσης, διότι το 

ατομικό περιβάλλον των μαθητών μπορεί να μην είναι ιδανικό για μάθηση και, ως εκ τούτου, 

η ύπαρξη υπερβολικά υψηλών προσδοκιών (δηλ. η παραδοχή ότι οι ίδιες δραστηριότητες 

πρέπει να εκτελούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αν θεωρούνταν κανονικές 

συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των τεστ και των ατομικών εργασιών στην τάξη) είναι 

επιρρεπής στο να προκαλέσει υπερβολικά υψηλά επίπεδα άγχους στους μαθητές, ιδίως σε 

συνδυασμό με την ίδια την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

- Νομίζω ότι η δυνατότητα να πηγαίνουν λιγότεροι μαθητές θα πρέπει να είναι πάντα 

διαθέσιμη, δεδομένου ότι είχα κάποιους φίλους που δυσκολεύονταν ενώ ήταν στο σπίτι για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσωπικά βρίσκω τα διαδικτυακά μαθήματα πολύ καλύτερα από 

τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στο πανεπιστήμιο, επειδή εστιάζω περισσότερο, έχω 

περισσότερο χρόνο για τα πάθη και τα ενδιαφέροντά μου και οι επιδόσεις μου βελτιώθηκαν.  

- Αυτό που χάθηκε λόγω της πανδημίας ήταν η κοινωνικότητα. Ελπίζω σε μια βαθιά 

ψυχολογική υποστήριξη μέσω συνεντεύξεων με ειδικούς, και ίσως στη δημιουργία εικονικών 

τάξεων μελέτης που θα ενώνουν τους φοιτητές του ίδιου μαθήματος ώστε να μπορούν να 

συζητούν για τις σημειώσεις και τις ασκήσεις. 
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- Πιστεύω επίσης ότι οι εξετάσεις θα πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά στο πανεπιστήμιο 

και όχι στο σπίτι. 

- Δεν χρειάζομαι ψυχολογικούς και κοινωνικούς πόρους. / Τίποτα, εργάζομαι και μαθαίνω 

πολύ άνετα στο σπίτι (2) 

 Ένας ερωτώμενος ανέλυσε περισσότερο τις επιπτώσεις του Covid-19 στους μαθητές 

και τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης. 

"Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικτυακές συναντήσεις με καθηγητές και φοιτητές, μερικές φορές 

μόνο για την επικοινωνία των φοιτητών, με τρόπο που να ενισχύει την ομαδικότητα των 

φοιτητών. Φυσικά, υπάρχουν κάποιες ατέλειες κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής τάξης, αλλά 

όλα αναπτύσσονται αρκετά γρήγορα και είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες με τις 

σπουδές. Για να ελαχιστοποιηθεί όμως το άγχος και η αγωνία από όλη αυτή την κατάσταση και 

να βελτιωθεί η πνευματική και ψυχολογική ευεξία, θα πρέπει να προστεθούν στη ζωή των 

μαθητών περισσότερες απλές συναναστροφές. Διότι είναι αυτό που αφαιρείται με την εξ 

αποστάσεως μάθηση - η κοινωνικοποίηση, η συνήθης επικοινωνία με φοιτητές στην ίδια ομάδα 

που σπουδάζουν τα ίδια θέματα, έχουν τα ίδια ζητήματα. Σε μια κανονική κατάσταση οι 

φοιτητές επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους τουλάχιστον στα διαλείμματα μεταξύ των 

διαλέξεων.  

Η πρόταση είναι ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί ή επαναληφθεί - τα πανεπιστήμια θα πρέπει 

επίσης να σκεφτούν τις δυνατότητες διοργάνωσης απλών διαδικτυακών εκδηλώσεων "team-

building" για τους φοιτητές. Διαφορετικά, οι φοιτητές μένουν απομονωμένοι με τα προβλήματά 

τους χωρίς κανονική ανθρώπινη αλληλεπίδραση με ανθρώπους ίδιων ενδιαφερόντων. Το 

πανεπιστήμιο ήταν κάποτε ένα μέρος όπου πολλοί άνθρωποι έβρισκαν τους φίλους τους για μια 

ζωή - είμαι σίγουρος ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν καταφέρει τόσοι πολλοί φοιτητές 

να βρουν νέους καλύτερους φίλους για μια ζωή κατά τη διάρκεια διαδικτυακών διαλέξεων". 

 

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εμφανίζεται στις ακόλουθες σελίδες. 
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Στους πίνακες και τα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται μόνο οι συγκρίσεις με 

αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας των ενδιάμεσων δοκιμών ανεξάρτητων δειγμάτων κάτω 

από 0,05, που σημαίνει ότι βρέθηκαν σημαντικές διαφορές.  
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Απαντήσεις  των εκπαιδευτών   στο     Edu-Gate 

Κατανομή δειγμάτων ανά χώρα 

 

country N 

Bulgaria 13 

Greece 12 

Italy 4 

Latvia 7 

Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αξιολογήσεις των εκπαιδευτών 

μεταξύ των χωρών. Οι Λετονοί εκπαιδευτές ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα 

ευαισθητοποίησης σε θέματα Εκπαίδευσης 4.0 και Πανεπιστημίου 4.0 από τους Βούλγαρους, 

Έλληνες και Ιταλούς συναδέλφους τους. 

Οι Έλληνες και οι Λετονοί εκπαιδευτές αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευαισθητοποίησης 

όσον αφορά στην αποθήκευση δεδομένων στο νέφος σε σύγκριση με τους Βούλγαρους και 

Ιταλούς συναδέλφους τους. 

Οι Έλληνες και οι Λετονοί εκπαιδευτές ανέφεραν πολύ λιγότερη συνδεσιμότητα με άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς, όπως δήμους, υπουργεία, χάρτες ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς, σε σχέση με τους Βούλγαρους και Ιταλούς συνομηλίκους τους. 

Οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι εκπαιδευτές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την τεχνική 

υποστήριξη στις δραστηριότητες ψηφιακής διδασκαλίας τους σε σύγκριση με τους Έλληνες 

και τους Λετονούς εκπαιδευτές. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπτύξουν ορισμένες ερωτήσεις. Ακολουθούν οι 

απαντήσεις τους. 

Qual.Q.1. : Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις εφαρμογές Βιομηχανία 4.0 ή/και Ποιότητα 4.0 

στο Πανεπιστήμιό σας, εάν υπάρχουν; 

 

- Εκτυπωτές 3D,  

- διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα,  
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- ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

- moodle 

- ρομποτική 

- Εργαστήριο VR, εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής,  

- Διαλέξεις με κάμερα 360 σε απευθείας σύνδεση 

- Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι πλέον πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι φοιτητές έχουν 

άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για την ποιοτική αξιολόγηση τόσο των 

μαθημάτων όσο και των διδασκόντων. 

- Ενεργοποιητικές τεχνολογίες,  

- Μηχανική μάθηση,  

- Επιστήμη των δεδομένων 

- νέφος, προσομοίωση 

- Τίποτα 

 

Qual.Q.2.: Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις εφαρμογές Education 4.0 και University 4.0 

στο Πανεπιστήμιό σας, αν υπάρχουν; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Η εφαρμογή του 

προγράμματος για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της: 

- Εκτυπωτές 3D,  

- διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα,  

- LMS με βάση την πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Moodle 

- eLibrary- ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης 

- Παιδαγωγική βασισμένη σε παιχνίδια- παιχνιδοποίηση- μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια 

- διαδραστικό περιεχόμενο πολυμέσων,  

- μάθηση με βάση το έργο,  

- ανεστραμμένη αίθουσα διδασκαλίας,  
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- μικτή μάθηση 

- μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης,  

- ψηφιακή υπογραφή,  

- ψηφιακές εκλογικές διαδικασίες 

- Ζουμ 

- Νέο πρότυπο για τις εξετάσεις,  

- Μάθηση με βάση το έργο 

- cloud,  

- προσομοίωση 

- Τίποτα. Κανένα από όσα γνωρίζω.  

 

Qual.Q.3.: Ποιοι πρόσθετοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της μικτής (μικτής 

παραδοσιακής και ψηφιακής) εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιό σας; Παρακαλείσθε να το 

αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Ανθρώπινοι πόροι 

- αρκετός αποθηκευτικός χώρος, γρήγορο διαδίκτυο, σύγχρονος εξοπλισμός ήχου και 

εικόνας, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες οθόνες παρουσίασης, εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας 

- περισσότερα ipads, για να είναι σίγουροι ότι οι φοιτητές έχουν τα απαραίτητα εργαλεία στο 

σπίτι, συνδρομές στο πιο δημοφιλές και καλύτερο εργαλείο edu online, ταχύτερη εκπαίδευση 

για όλες τις νέες ευκαιρίες 

- Πρακτική εργασία με το διαφορετικό ηλεκτρονικό υλικό, όπως CPU, μετρήσεις τάσης κ.λπ. 

- Απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση. 

- διαδραστικοί πίνακες,  

- κάμερες αυτόματης παρακολούθησης (PTZ) 
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- Αξιόπιστος και νέος εξοπλισμός υλικού,  

- Σταθερότητα της σύνδεσης στο δίκτυο 

- Εξοπλισμός υλικού να είναι ενημερωμένος 

- Ο εξοπλισμός (υλικό) είναι απαρχαιωμένος. Οι βιντεοπροβολείς, ο ηχητικός εξοπλισμός, η 

σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ξεπερασμένα. 

- Κυρίως εκπαίδευση 

- τεχνικοί πόροι 

- Περισσότερο μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια 

- η ψηφιακή κουλτούρα στο μυαλό του εκπαιδευτικού 

 

Qual.Q.4. Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που θεωρείτε σημαντικά σε μια κοινότητα 

ψηφιακής τάξης; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Διάλογος με το πρακτικό περιβάλλον  

- Καθηγητές και μαθητές 

- Διδάσκων, φοιτητές 

- Διδάσκων, φοιτητές, προσκεκλημένοι ομιλητές 

- Εκπαιδευτές, τμήμα πληροφορικής 

- Εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων, πάροχοι αδειών χρήσης λογισμικού, φορείς 

χρηματοδότησης/χορηγοί, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνολογικοί καινοτόμοι 

- Φοιτητές πανεπιστημίου 

- Ιδιωτικές εταιρείες, ΜΜΕ, ΜΚΟ 

- Διευθυντές, φοιτητές, επιχειρηματίες, ερευνητές 

- Φοιτητές, καθηγητές, ιδρύματα/οργανισμοί 

- Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
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- Δημιουργοί περιεχομένου, ειδικοί σε θέματα εικονικής πραγματικότητας και γραφικών 

- Υπουργεία, σχολεία, άλλα πανεπιστήμια, διεθνείς ενώσεις ακαδημιών 

 

Qual.Q.5. Ποια είδη ψηφιακής καινοτόμου μάθησης χρησιμοποιείτε σήμερα; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- διαδραστική τάξη,  

- διαδικτυακά κουίζ, 

- προσαρμοστική μάθηση,  

- παιχνιδοποίηση, 

- συνδυασμένη μάθηση 

- Τα τελευταία πρακτικά νέα της ηλεκτρονικής λέξης. 

- Μικτή μάθηση 

- Google classroom, BigBlueButton 

- Όχι πολλά. Χρησιμοποιώ ερωτήσεις δημοσκόπησης οργανωμένες μέσω ζουμ, αλλά τέτοια 

πράγματα είναι μάλλον μάλλον συνηθισμένα στις μέρες μας. 

- διαδικτυακά φροντιστήρια, κουίζ, σχολιασμός με τη δυνατότητα των μαθητών σε ασκήσεις, 

δημοσκοπήσεις, διαχωριστικές τάξεις για εξετάσεις ή/και ομαδική εργασία της τάξης 

- μικτή διδασκαλία, διδασκαλία βασισμένη σε παιχνίδια 

- ερωτηματολόγια σε μορφή google για μάθηση βασισμένη σε παιχνίδι 

- ηλεκτρονική μάθηση, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ομάδες 

κοινωνικής δικτύωσης 

- Ηλεκτρονική μάθηση 

- Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι 

- Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle 

- Ζωντανές αίθουσες διδασκαλίας και βίντεο 
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- Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σχεδιασμένη από το πανεπιστήμιό μας 

 

Qual.Q.6. Ποιες εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιείτε σήμερα για μικτά/ψηφιακά 

μαθήματα; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα ακόλουθα: - Η χρήση του 

λογισμικού για την ανάπτυξη και τη χρήση του: 

- Moodle (3),  

- Zoom (3),  

- MS Teams (6),  

- Google Colab 

- Webex 

- Google Forms, Google Docs, Google Drive,  

- social media, προβολέας 

- google meet 

 

Qual.Q.7. Ποιες εφαρμογές/πλατφόρμες λογισμικού προσφέρετε σήμερα για τα 

διαδικτυακά σας μαθήματα; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα ακόλουθα: - Τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τη χρήση του διαδικτύου: 

Zoom (3),  

MS Teams (4),  

Google Colab 

Anaconda Navigator, Jupyter Notebook, Figma, Keynote, Office 365 

Ενεργός παρουσιαστής,  

Google Drive,  

Moodle (2),  
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Google Meet (3),  

Google Forms,  

Έγγραφα Google,  

μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  

φορητός υπολογιστής 

Jitsi,  

Google classroom 

 

Qual.Q.8. Τι είδους τεχνική υποστήριξη / εργαλεία πολυμέσων χρειάζεστε στις τάξεις 

για την εφαρμογή της ψηφιακής καινοτόμου μάθησης; Παρακαλείστε να το αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- δωρεάν πανεπιστημιακούς λογαριασμούς στο Canvas, Bookcreator κ.λπ. 

- υποστήριξη και εργαλεία για την παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο και μαθησιακών 

αντικειμένων πολυμέσων υψηλής ποιότητας, εργαλεία για την παροχή ενεργητικής μάθησης, 

ανάπτυξη σοβαρών παιχνιδιών 

- Τεχνική υποστήριξη γενικά 

- Αποτελεσματική εκπαίδευση πριν από τη χρήση 

- Εκμάθηση προγραμματισμού και προγραμματιστές 

- διαδραστικός πίνακας 

- Ένα άτομο αφιερωμένο σε κάθε διάλεξη για την επίλυση πιθανών προβλημάτων και τη 

βοήθεια των φοιτητών 

- Χρειάζομαι υποστήριξη υλικού από το τεχνικό προσωπικό του πανεπιστημίου μου. 

Χρειάζομαι λογισμικό από παρόχους αδειοδοτημένου λογισμικού. 

- Χρειάζομαι βοήθεια διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο. 

- Εργαλεία προσομοίωσης, πίνακες οργάνων 

- Περισσότερα διαδραστικά μαθήματα και καθηλωτικές δραστηριότητες 
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- Τοιχογραφία 

- Τεχνικοί για προβλήματα σύνδεσης και ήχου 

- Ροή βίντεο 

 

 

Qual.Q.9. Διαθέτει το Πανεπιστήμιό σας πόρους ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης 

(αυτοεκπαίδευσης); Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- ναι πολλές από  τις βάσεις δεδομένων που καλύπτει η βιβλιοθήκη μας 

- Μαθήματα βίντεο 

- Υπάρχουν πόροι αυτοδιδασκαλίας - διαδραστικά μαθήματα πολυμέσων, βίντεο, 

ηλεκτρονικές διαλέξεις, παρουσιάσεις, κουίζ με αυτόματη βαθμολόγηση κ.λπ. 

- Διάφορα ηλεκτρονικά μηχανήματα 

Έχω υπολογιστή 

Qual.Q.10. Με βάση την εμπειρία σας με το Covid-19, τι είδους ψυχολογικούς και 

κοινωνικούς πόρους χρειάζεστε για να διασφαλίσετε την ψυχική και ψυχολογική ευημερία 

των συναδέλφων και των μαθητών σε περίπτωση μελλοντικής έκτακτης ανάγκης; 

Παρακαλείσθε να το αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής:  

- Οι μαθητές μου και εγώ χάνουμε την κοινωνική επαφή, αλλά τιμητικά συμμετέχουν με 

μεγαλύτερη ένταση στα διαδικτυακά μαθήματα 

- Ψυχολογικές διαβουλεύσεις 

- Ενίσχυση της υποστήριξης της κοινότητας. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης να 

εμπλέκονται τα άτομα που αφορούν (συμμετοχική αξιολόγηση). Σχεδιασμός παρεμβάσεων 

με βάση επαρκείς πληροφορίες. Ανάπτυξη κατανόησης και συνεχής προβληματισμός σχετικά 

με τα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ξένων και των 

ατόμων που πλήττονται από το COVID. 
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- Όχι απομακρυσμένη μάθηση για 100% του χρόνου 

- Χρειάζομαι χρόνο 

 

Qual.Q.11. Έχετε κάτι να προσθέσετε; Οι συνεισφορές και τα σχόλιά σας θα εκτιμηθούν 

ιδιαίτερα. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Η πρακτική εργασία στην ηλεκτρονική μάθηση θα είναι καλύτερη για τον ειδικό μηχανικό. 

- Αυτοανάγνωση 

- Πολύ ενδιαφέρον έργο. Μπορεί να βοηθήσει τα μικρά δημόσια πανεπιστήμια που δεν είναι 

οργανωμένα και συχνά πολύ παλιά σε αυτές τις πτυχές. 

- Παρακαλώ μοιραστείτε μια κοινή ανοικτή πλατφόρμα με κάθε πανεπιστήμιο στην ΕΕ. 
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Η επεξεργασία δεδομένων με το SPSS 25.0 είναι διαθέσιμη στις επόμενες σελίδες: 

 

 ψηφιακός_αλφαβητισμός 

 

 

ψηφιακή_εκπαίδευση_επίπεδο 

 

 

 

 

 ψηφιακή_βιβλιοθήκη 
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κυβερνοασφάλεια 

 

 

 

 προσφορά_διδασκαλίας 
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Επίγνωση της Βιομηχανίας 4.0 
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Διδακτέα ύλη κατάλληλη για Βιομηχανία 4.0 

 

 

Επίγνωση της ποιότητας 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

Διδακτέα ύλη κατάλληλη για Ποιότητα 4.0 

 

 

Επίγνωση για την Εκπαίδευση 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

Επίγνωση για το Πανεπιστήμιο 4.0 

 

Εφαρμογή Εκπαίδευσης 4.0 
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Εφαρμογή Πανεπιστημίου 4.0 

 

 

 ανάγκη για εκπαίδευση 
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Επίγνωση για αποθήκευση σε υπολογιστικό νέφος 

 

 

Επίγνωση για υπολογιστικό νέφος 

 

 

 

παιχνίδι_μάθηση_επίγνωση 
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Επίγνωση ανοιχτού κώδικα 

 

 

Ικανότητες αναγνώρισης διαδικτυακών απειλών 

 



 

83 
 

ασφαλής ταυτότητα_online 

 

 

 ψηφιακή_νομοθεσία 

 

 

 online_δοκιμή αξιοπιστίας 
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IT_tools_problem_solving_ability 

 

 

 ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης 

 



 

85 
 

 

 ψηφιακός_εξοπλισμός_uptodate 

 

 

 υβριδική_διδασκαλία 
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 ψηφιακή_συνδεσιμότητα_ομοτίμων 

 

 

ψηφιακή_συνδεσιμότητα_ενδιαφερόμενων μερών 

 

SW_ψηφιακή _διδασκαλία_ικανοποίηση 

 



 

87 
 

 

SW_ηλεκτρονική _διδασκαλία_ικανοποίηση 

 

 

υποστήριξη _ικανοποίηση 
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 Προσωπικό Edu-Gate - Σύγκριση των απαντήσεων σε όλες τις χώρες 

country N 

Bulgaria 4 

Greece 7 

Italy 10 

Latvia 3 

 

Σε γενικές γραμμές, το προσωπικό των βουλγαρικών και ιταλικών πανεπιστημίων αναφέρει 

υψηλότερα επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού, όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό και 

την ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα για την Εκπαίδευση 4.0 και το Πανεπιστήμιο 4.0, σε 

σύγκριση με το προσωπικό των λετονικών και ελληνικών πανεπιστημίων. Όλοι οι 

ερωτηθέντες αναφέρουν χαμηλή συνδεσιμότητα με άλλα Πανεπιστήμια και ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

Οι υποδομές ΤΠ θεωρούνται επαρκείς και ενημερωμένες από όλους τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα, ανεξαρτήτως χώρας. Οι υπάλληλοι των ΑΕΙ της Λετονίας τονίζουν ότι η 

ψηφιακή εκπαίδευση επιτρέπει την αλληλεπίδραση των φοιτητών. Η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων αναφέρει χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης για τη νομοθεσία όσον αφορά την 

αναπαραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ορισμένες ερωτήσεις. Ακολουθούν οι 

απαντήσεις τους. 

11. To the question: 

Qual.Q.1. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις εφαρμογές Βιομηχανία 4.0 ή/και Ποιότητα 

4.0 στο Πανεπιστήμιό σας, εάν υπάρχουν; 

Οι ερωτηθέντες δεν ανέφεραν τίποτα. 

 

 

12. Για την ερώτηση: 
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Qual.Q.2. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις εφαρμογές Education 4.0 και University 4.0 

στο Πανεπιστήμιό σας, αν υπάρχουν; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Η εφαρμογή του 

προγράμματος για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της: 

- cloud για την αποθήκευση δεδομένων,  

- διαδραστικοί πίνακες 

- πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης,  

- ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το προσωπικό και τους φοιτητές 

- αίθουσες διδασκαλίας που υποστηρίζονται από Η/Υ και smartphone,  

- διαδικτυακές αξιολογήσεις 

- Moodle και  

- Blackboard 

13.    Για την ερώτηση: 

Qual.Q.3. Ποιοι πρόσθετοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της μικτής (μικτής 

παραδοσιακής και ψηφιακής) εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιό σας; Παρακαλείσθε να το 

αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας 

- σύγχρονος εξοπλισμός, τακτικά μαθήματα επιμόρφωσης 

- Περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία στα μαθήματα στην τάξη, χρήση εφαρμογών και 

παιχνιδιών στη διδακτική διαδικασία 

- Περισσότεροι έξυπνοι πίνακες στις αίθουσες διδασκαλίας 

- Τεχνικοί και δημιουργοί περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης 

- Η μικτή μάθηση είναι η καλύτερη λύση 

14. Για την ερώτηση: 
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Qual.Q.4. Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που θεωρείτε σημαντικά σε μια κοινότητα 

ψηφιακής τάξης; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- καθηγητές, φοιτητές, προσωπικό 

- Όλοι έχουν σημαντικό ρόλο (καθηγητές, προσωπικό, μαθητές, γονείς κ.λπ.), 

- Διδακτικές κοινότητες 

- Καθηγητές και φοιτητές 

- Εταιρείες και ακαδημαϊκοί προμηθευτές 

 

15. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.5. Ποια είδη ψηφιακής καινοτόμου μάθησης χρησιμοποιείτε σήμερα; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- ευέλικτη μάθηση 

- πλατφόρμες ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης,  

- τηλεδιασκέψεις,  

- βιντεοπροβολείς,  

- σπάνια έξυπνους πίνακες 

- διαδικτυακή ροή 

- Κανένα 

16. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.6. Ποιες εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιούνται σήμερα στα μικτά/ψηφιακά 

μαθήματα; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα ακόλουθα: - Τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τη χρήση του λογισμικού: 

- Office 365, 



 

91 
 

- moodle (2), 

- openeClass,  

- Zoom, και 

- Google Meet. 

 

17. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.7. Ποιες εφαρμογές/πλατφόρμες λογισμικού χρησιμοποιείτε σήμερα στην 

εργασία σας; Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες απάντησαν τα παρακάτω: 

- moodle (2) 

- Office 365 

- open eclass (2) 

- zoom (2) 

- Πολλοί, όσον αφορά τις υπηρεσίες δεδομένων και τα λειτουργικά συστήματα 

- Adobe connect 

18.  Για την ερώτηση: 

Qual.Q.8. Τι είδους τεχνική υποστήριξη / εργαλεία πολυμέσων θεωρείτε απαραίτητα για 

την εφαρμογή της ψηφιακής καινοτόμου μάθησης στην τάξη; Παρακαλείστε να το 

αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- σύγχρονα εργαλεία συγγραφής μαθησιακού λογισμικού, τακτική τεχνική υποστήριξη και 

- περισσότερους έξυπνους πίνακες στις αίθουσες διδασκαλίας για τη διατήρηση της 

σύνδεσης των απομακρυσμένων μαθητών. 

 

19. Για την ερώτηση: 
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Qual.Q.9. Διαθέτει το Πανεπιστήμιό σας πόρους ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης 

(αυτοεκπαίδευσης); Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής 

- μαθήματα αυτοδύναμης ηλεκτρονικής μάθησης 

- ναι, ανοικτά μαθήματα 

- ανοικτή πλατφόρμα eClass 

- πλατφόρμα openeclass που χρησιμοποιείται ευρέως από τους καθηγητές 

 

20. Για την ερώτηση: 

Qual.Q.10. Με βάση την εμπειρία σας με το Covid-19, τι είδους ψυχολογικούς και 

κοινωνικούς πόρους χρειάζεστε για να διασφαλίσετε την ψυχική και ψυχολογική ευημερία 

των συναδέλφων και των μαθητών σε περίπτωση μελλοντικής έκτακτης ανάγκης; 

Παρακαλείσθε να το αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής 

- διαδικτυακές επικοινωνίες, χώροι συνεργασίας 

- Δύσκολο να πω. Υποθέτω περισσότερη επικοινωνία ακόμη και μέσω τηλεδιάσκεψης και 

προετοιμασία για μια τέτοια κατάσταση 

- Δεν ξέρω (4) 
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 Εταιρείες Edu-Gate IS - Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ χωρών 

 Κατανομή των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες 

 

country N 

Bulgaria 5 

Greece 5 

Italy 2 

Latvia 3 

 

Σε γενικές γραμμές, οι ιταλικές και λετονικές εταιρείες πληροφορικής αναφέρουν υψηλότερα 

επίπεδα ικανοτήτων και τεχνογνωσίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ιταλικές εταιρείες 

πληροφορικής υπερτερούν έναντι όλων των άλλων, όσον αφορά την ετοιμότητα για την 

Εκπαίδευση 4.0 και το Πανεπιστήμιο 4.0 και τις δυνατότητες διασύνδεσης μεταξύ των 

διαφόρων ΑΕΙ και των ΑΕΙ με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Οι Έλληνες ερωτηθέντες 

ανέφεραν χαμηλότερο δυναμικό συνδεσιμότητας με άλλα Πανεπιστήμια και 

ενδιαφερόμενους φορείς σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ορισμένες ερωτήσεις. 

Q1.3. Τι είδους ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές/μέσα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια 

- moodle 

- ανάπτυξη ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, H5Pmodules 

- διαδραστικό βίντεο 

- ψηφιακή αξιολόγηση 

- συνεργατική μάθηση 

- τεκμηρίωση 
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- πληροφορίες και άρθρα που διατίθενται στον ιστότοπο και στα προφίλ της εταιρείας στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

- εκπαιδευτικές πλατφόρμες 

- προϊόντα ηλεκτρονικής μάθησης πολυμέσων 

- on-line πακέτα 

- παρουσιάσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον δημόσιο τομέα 

Q2.3.  Ποιοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της μικτής (μικτής παραδοσιακής και 

ψηφιακής) εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια; Παρακαλώ διευκρινίστε το. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Ανθρώπινοι πόροι 

- Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

- Kursove (ερωτώμενος από τη Βουλγαρία) 

- Χρόνος για την προσαρμογή των ψηφιακών καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

τη σύγκριση διαφορετικών εφαρμογών διδασκαλίας για την επίτευξη των καλύτερων στόχων 

- Ανθρώπινο δυναμικό με καλή γνώση των εργαλείων ΤΠ και πρόθυμο να είναι ευέλικτο στις 

αλλαγές. 

- Καλύτερη συνδεσιμότητα και εξοπλισμός 

- περισσότερα διαδικτυακά και βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, καλύτερη πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και μαθησιακό υλικό που προσφέρεται από τα πανεπιστήμια 

- Κανένας 

- καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό για να μπορεί να παρέχει εκπαίδευση υψηλής 

ποιότητας με βάση ψηφιακούς πόρους, με άλλα λόγια καλύτερες δεξιότητες στην 

ψηφιοποίηση 

- πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μέσα σε κάθε είδους plug-in με περισσότερες 

λειτουργίες, εικονική τάξη, ασκήσεις και άλλα. Με αυτά τα στοιχεία θα πάει ένα καλό έργο 

ηλεκτρονικής μάθησης και είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσετε σε μια μικτή τάξη, που 

ονομάσαμε "υβριδική τάξη" 
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- Αρκεί να αλλάξει η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, καθώς το υλικό και οι ψηφιακές 

πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μικτή εκπαίδευση είναι ήδη διαθέσιμα 

στα Πανεπιστήμια. 

- άτομα με ειδικές δεξιότητες 

Q2.6. Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που θεωρείτε σημαντικά σε μια κοινότητα 

ψηφιακής τάξης; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Διοίκηση και ΜΚΟ 

- Μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματική κοινότητα, βιβλιοθηκονόμοι 

- πανεπιστήμιο, καθηγητές, φοιτητές, προγραμματιστές λογισμικού/εκπρόσωποι υποστήριξης  

- επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι ίδιοι οι μαθητές 

- χρήστες ή φοιτητές 

- καθηγητές, φοιτητές και βοηθοί 

- Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 

- Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να εξελιχθούν πνευματικά και να μάθουν 

- Δεν γνωρίζω 

 

Q2.7. Ποια είδη ψηφιακής καινοτόμου μάθησης προσφέρετε σήμερα στα πανεπιστήμια; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής:  

- Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 

- Καμία 

- H5P, διαδραστικό βίντεο 

- Μεθοδολογία για μικτή μάθηση με χρήση τεχνολογικών εργαλείων 

- Μεικτή μάθηση στις κοινωνικές δεξιότητες 

- μικτά μαθήματα για πρακτική άσκηση  
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- οι μαθητές επικοινωνούν με τους μέντορές τους και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους 

διαδικτυακά και στο γραφείο   

- επί του παρόντος κάποια εργασία που βασίζεται σε έργα, συγκεκριμένες πλατφόρμες 

κατόπιν αιτήματος, αλλά καλύπτουν ορισμένα μαθήματα 

- διδασκαλία με βίντεο elearning, παιχνίδια, βίντεο sitcom, προσομοίωση 

- Εικονική πραγματικότητα και AR 

- ειδικός δικτυακός τόπος Moodle 

- ηλεκτρονική ταυτότητα, υπηρεσίες νέφους, ηλεκτρονική υγεία, 

 

Q2.9. Ποιες εφαρμογές λογισμικού προσφέρονται σήμερα για μικτά/ψηφιακά μαθήματα 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής:   

- Moodle, MS Teams, zoom 

- Για τα μικτά μαθήματα χρησιμοποιούμε Viber, Skype, Zoom, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

- Moodle και BigBlueButton 

- Moodle σε συνδυασμό με το BigBlueButton 

- πλατφόρμες συνεργασίας 

 

Q2.10. Ποιες εφαρμογές/πλατφόρμες λογισμικού προσφέρονται σήμερα για διαδικτυακά 

μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

- Moodle, MS Teams 

- Moodle, MS forms 

- Udemy (προγραμματιστής SW από την Ελλάδα) 

- Storyline και The Big Blue Bottom  

- Moodle σε συνδυασμό με το BigBlueButton 
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- Πλατφόρμες συνεργασίας 

 

Q2.12.   Τι είδους τεχνική υποστήριξη / εργαλεία πολυμέσων προτείνετε/προσφέρετε για τις 

τάξεις που εφαρμόζουν ψηφιακή καινοτόμο μάθηση;  Παρακαλείστε να το αναλύσετε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής:  

- Ζουμ, ομάδες,  

- παιχνιδοποίηση και  

- συνεργατικές πλατφόρμες. 

Ένας απάντησε: "Προσφέρουμε την ψηφιακή πλατφόρμα και τους καθηγητές για να βοηθούν 

τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων". 

 

Q2.13.  Διαθέτετε πόρους ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (αυτοεκπαίδευσης) για τα 

πανεπιστήμια; Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής:    

- Google Classroom, Microsoft 365, Zoom 

- Εκπαιδεύσεις στο Moodle για ειδικούς στον τομέα του επικίνδυνου εξοπλισμού 

- Moodle 

- Ναι, χρησιμοποιούμε για να καταγράψουμε τις ζωντανές συνεδρίες και να τις διαθέσουμε 

για όλο το έτος ως πόρο των μαθημάτων 

- Ορισμένες παρουσιάσεις 

Έχετε κάτι να προσθέσετε;  Οι συνεισφορές και τα σχόλιά σας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής:  

- Ακόμη και τα ψηφιακά μαθήματα θα πρέπει να γίνονται πιο διαδραστικά με την ενεργό 

συμμετοχή των συμμετεχόντων. Η αλληλεπίδραση και η ενεργός συμμετοχή είναι αυτό που 

κάνει τη διαφορά στη μάθηση. Είναι είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη. 
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- Πολλές εταιρείες ή πανεπιστήμια είναι τόσο παλαιότερα σε αυτή την αγορά, εδώ στην 

Ιταλία 

 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα.  
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4. Δείκτες 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί το πλαίσιο διασφάλισης, δηλαδή ένα σχέδιο για το πώς θα διεξαχθεί η 

ψηφιακή εκπαίδευση. Θα περιλαμβάνει δείκτες για τον τρόπο αξιολόγησης της μαθησιακής εμπειρίας. Το 

κεφάλαιο θα βασίζεται στα ακόλουθα τμήματα: 

- Σχέδιο 

- Εφαρμογή 

- Αξιολόγηση 

- Επανεξέταση και αναθεώρηση 

Κάθε εταίρος πρότεινε δείκτες και συνέλεξε σχετικά δεδομένα (ή ανέφερε την απουσία δεδομένων). Οι δείκτες 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και καθηγητές να δομήσουν καλύτερα τα 

μαθήματά τους και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

όλων των επιπέδων στο σχεδιασμό καλύτερων πολιτικών. 

Ο πίνακας 1 παρακάτω συνοψίζει τα αποτελέσματα για τις χώρες εταίρους 

Πίνακας 1 Δείκτες για όλες τις χώρες 

Δείκτης Ιταλία Λετονία Βουλγαρία Ελλάδα 

Αριθμός μαθημάτων που 

περιλαμβάνουν εξετάσεις 

Κάθε μάθημα 

περιλαμβάνει 

επι της αρχής 

κάποιο είδος 

αξιολόγησης ή 

δραστηριότητα

ς 

 

Χωρίς Δεδομένα Κάθε μάθημα 

περιλαμβάνει 

επι της αρχής 

κάποιο είδος 

αξιολόγησης ή 

δραστηριότητα

ς 

 

Χωρίς 

Δεδομένα 

Πλατφόρμα/Σύστημα Moodle, 

Blackboard, 

Zoom, 

Microsoft 

Teams, 

Classroom 

Google, Google 

Meet, Skype 

Moodle Moodle, 

Blackboard, 

Zoom, 

Microsoft 

Teams, 

Classroom 

Google, Google 

Meet, Skype 

Eclass, 

Moodle 

Αριθμός πιστοποιημένων 

προγραμμάτων που 

 14Masters level & 19 

Bachelor 
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γίνονται 100% 

διαδικτυακά 

Ποσοστό ΑΕΙ που 

διαθέτουν κάποια 

πλατφόρμα διδασκαλίας 

 Moodle   

Ποσοστό ΑΕΙ που 

διαθέτουν εσωτερικές 

διαδικασίες αξιολόγησης 

ποιοότητας των 

ψηφιακών μαθημάτω 

 68%   

Πρόσβαση στο Ιντερνετ 

νοικοκυριών 

 89%   

Ποσοστό ΑΕΙ που έχουν 

κάποιο είδος 

διαδικτυακών μαθημάτων 

 100% (due to COVID 19)   

Επίσημη πιστοποίηση Ίδια με τα 

παραδοσιακά 

ΑΕΙ 

Χωρίς Δεδομένα Σχετικά με την 

πιστοποίηση 

των 

διαδικτυακών 

μαθημάτων: Η 

πιστοποίηση 

(έκδοση 

εγγράφου) είναι 

μια διαδικασία 

που διεξάγεται 

σε επίπεδο 

Πανεπιστημίου 

σύμφωνα με 

προβλεπόμενες 

διαδικασίες και 

κανόνες. Οι 

εκπαιδευτές δεν 

επιτρέπεται να 

εκδίδουν 

πιστοποιητικά. 

Όλα τα 

Χωρίς 

Δεδομένα 
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πανεπιστημιακ

ά μαθήματα ως 

μέρος των 

προγραμμάτων 

σπουδών του 

Πανεπιστημίου 

χορηγούνται με 

ECTS. Για ένα 

επιτυχώς 

περασμένο 

διαδικτυακό 

μάθημα το 

Πανεπιστήμιο 

μπορεί να 

εκδώσει 

πιστοποιητικό 

όπου 

τεκμηριώνεται 

και το 

ισοδύναμό του 

σε ECTS. 

Ωστόσο, η 

αναγνώριση 

αυτών των 

πιστοποιητικών 

εξαρτάται από 

τον οργανισμό 

στον οποίο 

παρουσιάζονται 

(εργοδοτική 

οργάνωση ή 

άλλο Ανώτατο 

Εκπαίδευση). 

 

Τύποι πολυμέσων που 

χρησιμοποιούνται – 

σύγχρονα και ασύγχρονα 

Μαθήματα 

πολυμέσων, 

μικτά 

ψηφιοποιημένα/σαρωμένα 

σχολικά βιβλία, σημειώσεις 

διαλέξεων), βίντεο 

μαθήματα 

πολυμέσων, 

μικρά 

Βίντεο, 

περιεχόμενο 

που βασίζεται 
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 μαθήματα, 

μαθησιακά 

χάπια, 

εκπαιδευτικά 

κλιπ, ψηφιακά 

κινούμενα 

σχέδια. 

 

(ηχογραφημένες διαλέξεις), 

εικόνες (π.χ. διαφάνειες ppt 

με κείμενα και 

εικονογραφήσεις) 

 

εκπαιδευτικά 

βίντεο κλιπ 

 

σε παιχνίδια 

 

Κεφάλαια αφιερωμένα 

στην ψηφιοποίηση της 

εκπαίδευσης 

 

 οι περισσότερες διαθέσιμες 

πληροφορίες μόνο για την 

πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμι

α εκπαίδευση 

 

  

Πόσα διαδικτυακά 

μαθήματα προσφέρονται 

 

42 κάθε πανεπιστήμιο παρέχει 

ορισμένα διαδικτυακά 

μαθήματα, ειδικά κατά τις 

περιόδους αποκλεισμού του 

Covid-19. Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος αριθμός για 

αυτούς, καθώς δεν υπάρχει 

ξεχωριστή διαπίστευση 

 

161 Προγράμματα

: χωρίς 

δεδομένα, 

Ατομικά 

μαθήματα: 

4144 

 

Αριθμός εγγεγραμμένων 

μαθητών 

 

334.823 δεν υπάρχουν στοιχεία 

σχετικά με τον αριθμό των 

μαθητών που είναι ρητά 

εγγεγραμμένοι σε 100% 

προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης· 

λόγω του Covid-19, όλοι οι 

μαθητές έχουν τουλάχιστον 

κάποια έκθεση σε ψηφιακά 

μαθήματα 

 

9488  

 

Χωρίς 

Δεδομένα 

Αριθμός μαθητών που  Χωρίς Δεδομένα  Χωρίς 
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τελείωσαν το μάθημα 

 

Δεδομένα 

Ικανότητες που λείπουν 

στην αγορά εργασίας 

 

 προς έρευνα, αλλά οι 

ψηφιακές δεξιότητες είναι 

από τις κορυφαίες 

 

  

Ποσοστό σύγχρονης 

εκπαίδευσης 

 

Χωρίς 

Δεδομένα 

Χωρίς Δεδομένα Χωρίς 

Δεδομένα 

~30% 

Επίπεδο ικανοποίησης 

από τους μαθητές 

 

Χωρίς 

Δεδομένα 

δεν υπάρχουν δεδομένα για 

την ικανοποίηση από την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

Όσον αφορά την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

κατά το πρώτο lockdown 

λόγω της πανδημίας Covid-

19 (Μάρτιος 2020) – μόνο 

το 9% των μαθητών δεν 

αντιμετώπισε κανενός 

είδους προβλήματα 

(Latvijas Studentu 

apvienība, 2020) 

 

Χωρίς 

Δεδομένα 

Χωρίς 

Δεδομένα 

Πληροφορίες που 

χρειάζεται να αυξηθούν 

για τις ικανότητες μεταξύ 

ακαδημαϊκών 

προσωπικών/διδασκόντω

ν ΑΕΙ 

 

 γενικός ψηφιακή μόρφωση· 

τεχνικές και εργαλεία 

εγγραφής βίντεο· 

Λειτουργικότητα Moodle 

 

  

διαθεσιμότητα 

μαθησιακών πόρων για 

τους εκπαιδευτικούς 

 Διαδικτυακά σεμινάρια και 

σεμινάρια που παρέχονται 

από τα ΑΕΙ και διάφορους 

πόρους στην αγορά, χωρίς 
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 κεντρικές εκπαιδεύσεις ή 

πληροφορίες σχετικά με 

αυτά 

 

πόσο προηγμένες είναι οι 

μορφές/επιλογές 

πολυμέσων που 

χρησιμοποιούνται πιο 

συχνά για ψηφιακά 

μαθήματα 

 

 μέσο - ψηφιοποίηση: 

διαδικτυακές διαλέξεις 

(ειδικά διαδικτυακά 

σεμινάρια με 

αλληλεπίδραση σε δωμάτια 

συνομιλίας, κοινόχρηστα 

έγγραφα), διαδικτυακές 

δοκιμές 
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 5. Μεθοδολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών μαθημάτων και κριτήρια ποιότητας 

Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού διαδικτυακού μαθήματος απαιτεί την τήρηση μιας καλά 

θεμελιωμένης μεθοδολογίας και ποιοτικών κριτηρίων. Ορισμένες προηγούμενες προσπάθειες 

που έχουν αναληφθεί από τις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες μπορούν να βοηθήσουν 

στην επιλογή. Το έργο του Joshi (2021) παρουσιάζει αρχές για τον ολιστικό σχεδιασμό 

ποιοτικών διαδικτυακών προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο 

συγγραφέας αντιλαμβάνεται ένα διαδικτυακό πρόγραμμα σπουδών ως ένα πρόγραμμα που 

ολοκληρώνεται διαδικτυακά με τη βοήθεια διαδραστικών στοιχείων, συγχρονισμένων 

διαδικτυακών συναντήσεων και καθοδηγούμενης μελέτης, καθώς και την παροχή 

διαδικτυακής πρόσβασης του φοιτητή σε όλες τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχει 

ο εκπαιδευτικός οργανισμός. Το προσφερόμενο μοντέλο αποτελείται από τρία επίπεδα 

(οργανωτικό, παιδαγωγικό και διαδικτυακό πρόγραμμα σπουδών) που εμφανίζονται στο 

Σχήμα 4 και τα οποία από κοινού επιτρέπουν την ενσωμάτωση των ψηφιακών αναγκών του 

οργανισμού στις ανάγκες της παιδαγωγικής στρατηγικής (Joshi, 2021). 

 

 Σχήμα 4. Τρία επίπεδα του ολιστικού σχεδιασμού των διαδικτυακών προγραμμάτων 

σπουδών (ΔΠΠ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (υιοθετήθηκε από (Joshi, 2021)) 

 Οι ολιστικές αρχές σχεδιασμού που προέκυψαν συνοψίζονται ως εξής (Joshi, 2021): 

1. Οργανωτικό επίπεδο: Επιλογή των στρατηγικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων των 

ΟΔΠ σε επίπεδο οργανισμού σε ένα ψηφιακά ικανό πλαίσιο: 

o επιλογή στρατηγικών σημείων εκκίνησης για τα ODPs, συμπεριλαμβανομένης της 

παιδαγωγικής, ψηφιακής και σχεδιαστικής στρατηγικής, 
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o έλεγχος της ψηφιακής επάρκειας του οργανισμού για την παροχή στρατηγικών 

προσεγγίσεων στα ODPs, 

o αξιολόγηση της ποιότητας για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των στρατηγικών 

προσεγγίσεων στα ΔΔΠ, 

o συνεργάζεται για τη συνοχή του οργανισμού στην εφαρμογή των στρατηγικών 

προσεγγίσεων στα ΟΔΠ, 

2.  Παιδαγωγικό επίπεδο: Διασφάλιση της ευαισθητοποίησης και της εφαρμογής της 

παιδαγωγικής στρατηγικής στη δομή και τις λειτουργίες της ΟΔΠ σε ένα ψηφιακά 

ικανό πλαίσιο. 

o δημιουργία επιγραμμικών και επιτόπιων περιβαλλόντων που υποστηρίζουν την 

εφαρμογή της παιδαγωγικής στρατηγικής σε έναν ψηφιακά ικανό οργ  εκπαίδευση 

του προσωπικού για την εφαρμογή της παιδαγωγικής στρατηγικής και την 

αξιοποίηση στοιχείων του DigCompOrg κατά την εφαρμογή της εκπαίδευσης στο 

ODP, 

o    να καταστήσουν ορατά τα στοιχεία της παιδαγωγικής στρατηγικής και της 

ψηφιακής επάρκειας στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, 

o  δημιουργία προτύπων σχεδιασμού για τα διαδικτυακά μαθησιακά 

περιβάλλοντα που επιτρέπουν και ενισχύουν την εφαρμογή της παιδαγωγικής 

στρατηγικής κατά την εφαρμογή της εκπαίδευσης ODP, 

                     ο  προώθηση της παιδαγωγικής στρατηγικής ως παράγοντα διαφοροποίησης 

                     για τα ODP σε έναν ψηφιακά ικανό οργανισμό, 

3. Διαδικτυακό επίπεδο προγράμματος σπουδών: Εφαρμογή διαδικτυακής 

εκπαίδευσης για τη δημιουργία μιας ποιοτικής μαθησιακής εμπειρίας, όπως 

προβλέπεται από άποψη παιδαγωγικής, τεχνικής και οργανωτικής στρατηγικής: 

α. παροχή συνεχούς παιδαγωγικής, τεχνολογικής και οργανωτικής υποστήριξης στο 

προσωπικό και τους φοιτητές των ΟΔΠ, 

β. παρέχει εκπαίδευση στα ODP που είναι συνεπής με τις στρατηγικές προσεγγίσεις 

και πληροί τα κριτήρια ποιότητας, 
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γ. υποστήριξη της ευημερίας του προσωπικού και των σπουδαστών που ανήκουν σε 

μια κοινότητα ODP ως μέρος του εκπαιδευτικού οργανισμού 

      Με τη σειρά τους, οι Λετονοί ερευνητές (Skvorcovs and Graurs, 2018) υποστηρίζουν ότι 

το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στοιχεία 

που αναπαρίστανται στο Σχήμα 5. Επιπλέον, οι συγγραφείς της εργασίας προτείνουν τις 

ακόλουθες αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο επίπεδο κάθε μαθήματος:  

1.  Διαχωρίστε τα τεχνικά, πραγματολογικά, μηχανιστικά στοιχεία και παραδώστε τα 

ηλεκτρονικά μέσω οδηγιών και εργαλείων αξιολόγησης νέου τύπου.  

2. Διατηρήστε τη συνεπή ποιότητα και τη μέτρηση της επίδοσης.  

3. Επικεντρωθείτε στις δια ζώσης συνεδρίες αποκλειστικά στη βιωματική μάθηση: 

εργασίες έργων, παιχνίδια, προσομοιώσεις, συζητήσεις και άλλα: 

α. να κάνει τις ώρες επαφής πιο ελκυστικές και αξέχαστες, πιο ικανοποιητικές τόσο για τους 

φοιτητές όσο και για το ακαδημαϊκό προσωπικό,  

β. αυτόνομη, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση,  

γ. το διδακτικό προσωπικό ως προπονητής, 

 4. Δωρεάν έως και 30%-50% των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος:  

α. επανεπένδυση σε περισσότερη πειραματική μάθηση, 

β. προσθήκη περισσότερων φοιτητών (τμήματα τάξης),  

γ. κατευθύνει στην έρευνα της σχολής, 

5. Προσαρμογή σε μορφές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, Modular 

 ή εξ αποστάσεως. 
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 Σχήμα 5. Τα κύρια συστατικά στοιχεία του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(υιοθετήθηκε από (Skvorcovs and Graurs, 2018))  

Η πρωτοβουλία FITech (το Φινλανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας) προσφέρει μια κοινή 

πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από όλες τις τεχνικές σχολές των φινλανδικών 

πανεπιστημίων για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης στη Φινλανδία, η οποία 

προσφέρει πανεπιστημιακά μαθήματα από όλα τα τεχνικά πανεπιστήμια της Φινλανδίας - 

δωρεάν - τόσο για φοιτητές με πτυχίο όσο και για δια βίου εκπαιδευόμενους (Smidt, 2020). 

Επιπλέον, η πρωτοβουλία έχει δημιουργήσει πολύτιμο υλικό ανοικτής πρόσβασης στα 

αγγλικά για την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων, μεταξύ άλλων (FITech, n.d.): 

 - Το βιβλίο σχεδιασμού για τη διαδικτυακή μάθηση που περιγράφει πρακτικά εργαλεία 

(περιεχόμενο, δομή, δραστηριότητες και άλλα) για το σχεδιασμό υψηλής ποιότητας 

διαδικτυακής μάθησης, 

- Η εργαλειοθήκη σχεδιασμού μάθησης που περιέχει εργαλεία που αναφέρονται στο βιβλίο 

σχεδιασμού για τη διαδικτυακή μάθηση, 

- Περιοδικός Πίνακας Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων που χαρτογραφεί τις δραστηριότητες 

διαδικτυακής μάθησης με βάση τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η διαδικασία σχεδιασμού διαδικτυακής μάθησης του FITech παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. 
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 Σχήμα 6 Διαδικασία σχεδιασμού διαδικτυακής μάθησης της FITech (υιοθετήθηκε από 

(FITech, n.d.)) 

Σύμφωνα με τον σχεδιαστή μάθησης Huhtanen του FITech (2020), έξι βήματα μπορούν να 

βοηθήσουν στη μετάβαση της διδασκαλίας στο διαδίκτυο: 

1. Μορφοποίηση: Επιλέξτε τη μέθοδο. Οι πιθανές κατευθυντήριες γραμμές 

συνοψίζονται στον πίνακα 2. Έτσι, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στα 

μαθήματα και το πεδίο εφαρμογής τους, είναι απαραίτητο να αποφασιστεί η μορφή 

(σύγχρονη, ασύγχρονη ή ημι-ασύγχρονη) της διδασκαλίας και τι θα περιλαμβάνει. 

 Πίνακας 2 Επιλογή της μορφής της ηλεκτρονικής διδασκαλίας (υιοθετήθηκε από 

Huhtanen, 2020) 

 

 

2 Εγκατάσταση: Η τεχνική πλατφόρμα. Περιλαμβάνει την επιλογή της τεχνικής 

πλατφόρμας για την εφαρμογή της διδασκαλίας (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3 Επιλογή τεχνικών λύσεων (δημιουργήθηκε με βάση το Huhtanen,2020)) 

Aspect Tools 

Assignment-based 

teaching 

Moodle or other LMS, Blog platforms such as 

WordPress 

Steamed video-based 

teaching 

Zoom, Adobe Connect, Video conferencing tools 

(Skype for Business, Microsoft Teams, Slack, Google 

Meet, and others), Online whiteboards and activation 

tools (Flinga, Mentimeter, Miro, and others) 

Video recording and 

publishing 

Panopto or Echo 360, Youtube or Vimeo 

3.  Οργάνωση: Σαφής δομή. Προϋποθέτει την απόφαση της δομής του μαθήματος. Στο 

ελάχιστο επίπεδο, ένα διαδικτυακό μάθημα θα πρέπει να είναι δομημένο σε τέσσερις 

ενότητες: 

- Έναρξη και ενεργοποίηση των προηγούμενων γνώσεων: Το μάθημα ξεκινά με μια 

επανάληψη των μαθησιακών στόχων, της δομής, της αξιολόγησης και των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

- Βασικές γνώσεις: Αυτές οι ενότητες καλύπτουν το περιεχόμενο του μαθήματος που πρέπει 

να γνωρίζετε. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει περιεχόμενο και ένα στοιχείο ενεργού 

συμμετοχής. 

- Εμβάθυνση της αλληλεπίδρασης: Αυτές οι ενότητες αναθέτουν στους εκπαιδευόμενους να 

εργαστούν ενεργά πάνω στο θέμα με τη μορφή σχεδίων εργασίας, ομαδικής εργασίας, 

ασκήσεων γραφής ή άλλων δραστηριοτήτων. Αυτές οι διαδραστικές συνιστώσες μπορούν να 

ενσωματωθούν στις ενότητες βασικών γνώσεων. 

- Σύνοψη και αξιολόγηση: Σύνοψη των θεμάτων που καλύπτονται από το μάθημα, π.χ. μέσω 

ενός διαδικτυακού σεμιναρίου. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε στο τέλος του μαθήματος 

(συνοπτική) είτε καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος με τη χρήση μικρότερων ασκήσεων 

(διαμορφωτική). 

4 Ενεργοποίηση: Οι άνθρωποι μαθαίνουν με επεξεργασία. Βασίζεται στην επιλογή των 

δραστηριοτήτων του μαθήματος, των αλληλεπιδράσεων και των εργασιών.  
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5 Crystallise: Να είστε συνοπτικοί για να διατηρήσετε την προσοχή. Σε κάθε τύπο 

περιεχομένου που χρησιμοποιείται στο μάθημα, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται το 

βασικό περιεχόμενο και να εξαλείφονται οι περιττές πληροφορίες.   

6 Αλληλεπίδραση. Προϋποθέτει την εξεύρεση τρόπων διασφάλισης της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού. 

Στην Εσθονία, η Ομάδα Εργασίας για την Ποιότητα της Ηλεκτρονικής Μάθησης 

επεξεργάστηκε τη μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας των ηλεκτρονικών μαθημάτων, 

εκπόνησε μια σειρά εγχειριδίων και διέδωσε τις βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο 

(Varendi et al., 2018). Επίσης, δημιούργησαν ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς που 

επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης με καλή ποιότητα, 

ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ένα νέο μάθημα ή για τη βελτίωση του υπάρχοντος.  

Η Kazaine (2017) συνόψισε τα κριτήρια ποιότητας του υλικού ηλεκτρονικής μάθησης που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία και βασίζονται στην προσωπική της εμπειρία. Αυτά 

ομαδοποιούνται σε τέσσερις ενότητες: 

- Τυπική ποιότητα τμηματοποίηση και διάρθρωση κειμένου, γραμματικά και 

ορθογραφικά λάθη, γλώσσα, επικαιρότητα, βιβλιογραφικές πηγές, συμμόρφωση με τα 

πνευματικά δικαιώματα, ανασκόπηση της έκδοσης 

- Διδακτική: στόχοι μαθήματος, αξιολογήσεις μαθήματος, ομάδα στόχος, επιλογή μέσων, 

course metadata , συμμόρφωση με το πρόγραμμα σπουδών 

- Μέσα: εταιρικός σχεδιασμός, διάταξη περιεχομένου, γραφικά και γραμματοσειρές, 

πολυμέσα, σχεδιασμός κειμένου και γραφικών, εξωτερικές πηγές περιεχομένου, 

αναζήτηση, χρόνος φόρτωσης υλικού 

-Χρηστικότητα: πλοήγηση, λειτουργικότητα, αντίληψη, προσβασιμότητα, εναλλακτική 

παροχή, μαθησιακές εργασίες και ανατροφοδότηση 


