
Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες ... 

από όλους

Μαρία Καραβελάκη

Διευθύνουσα Σύμβουλος

INTE*LEARN

Μάιος 2010

e-skills week 2010 conference



Περιεχόμενα

• Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας

INTE*LEARN

• Οι ψηφιακές δεξιότητες

• Ποιούς αφορούν

• Πώς θα επιτύχουμε την απόκτησή τους από τους πολίτες



Η Εταιρία ΙΝΤΕ*LEARN

• Ιδρύθηκε το 1989

• Έχει στόχο την Εισαγωγή και Εδραίωση της 

Πληροφορικής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

• Εξειδικεύεται σε:

 Εκπαιδευτικό σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών e-Learning και 

CD-ROM 

 Υλοποίηση εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

 Μεταγλώττιση και localization εκπαιδευτικών τίτλων 

 Έρευνα και ανάπτυξη 



Η Εταιρία ΙΝΤΕ*LEARN

Τόσο οι εφαρμογές e-Learning όσο και οι τίτλοι σε CD-ROM της 

Inte*learn, υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζοντας 

υψηλή παιδαγωγική αξία, αισθητική και λειτουργικότητα.



Οι ψηφιακές δεξιότητες...

ποιους αφορούν

Η πρωτοβουλία e-Skills Week 2010, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του

κοινού όσον αφορά στην αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματιών με υψηλή 

εξειδίκευση σε ΤΠΕ, από την αγορά εργασίας της Ε.Ε.

Η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ε.Ε. χρειάζεται τέτοιους επαγγελματίες. 

Επαγγελματίες που θα βοηθήσουν τη χώρα 

να αναπτυχθεί περαιτέρω.



Οι ψηφιακές δεξιότητες...

ποιους αφορούν

Όμως, θεωρούμε ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. 

Είναι απαραίτητο να αποκτήσουν 

ψηφιακές δεξιότητες όλοι 

 Μαθητές

 Εκπαιδευτικοί

 Επαγγελματίες

 ...όλοι οι πολίτες



Οι ψηφιακές δεξιότητες...

ποιους αφορούν

Είναι απαραίτητο όλοι, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να εξοικειωθούν με τις 

νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής διότι:

χρειαζόμαστε ανθρώπους

 αποτελεσματικούς 

 σύγχρονους

που θα

 υποστηρίξουν τα παιδιά τους 

 αναβαθμίσουν την εργασία τους

 προσφέρουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό σύνολο 



Οι ψηφιακές δεξιότητες 

& ... τα κίνητρα

Πώς θα μπορούσαμε να ωθήσουμε τους πολίτες να 

αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες; 

Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται κάθε πολίτης να:

1. Μάθει τι μπορεί να του προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ στην 

καθημερινότητά του 

2. Έχει στα χέρια του τα κατάλληλα εργαλεία έτσι 

ώστε να τα χρησιμοποιήσει ανάλογα 

με τις ανάγκες του.



Οι ψηφιακές δεξιότητες 

& ... τα κίνητρα

Τι μπορεί να προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ στην 

καθημερινότητα των πολιτών; 

 Βελτιστοποίηση της απόδοσής τους

 Διευκόλυνση στο έργο τους

 Αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους

 Αύξηση ελεύθερου χρόνου

 Εξοικονόμηση χρημάτων....



Οι ψηφιακές δεξιότητες 

& ... τα κίνητρα

Ποια τα χαρακτηριστικά των εργαλείων; 

Τα κατάλληλα εργαλεία: 

 Δεν δημιουργούν αίσθημα «απειλής».

 Προκαλούν το ενδιαφέρον του χρήστη.

 Είναι εύχρηστα

 Προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη.

 Γενικά... «ενσωματώνονται»

στο μικρόκοσμό του



Οι ψηφιακές δεξιότητες 

& ... τα κίνητρα

Χρειαζόμαστε λοιπόν, όπως αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• Να βελτιωθεί η ψηφιακή παιδεία &

• Να καταστεί δυνατή η διά βίου απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ειδικότερα 

μέσω της επικαιροποίησης των γνώσεων και της ανάπτυξης της 

επιγραμμικής (online) μάθησης



Οι ψηφιακές δεξιότητες 

& ... τα κίνητρα

Για την επίτευξη των παραπάνω, θα πρέπει να προσφερθούν στο ευρύ 

κοινό οι παρακάτω δράσεις:

• Δια βίου μάθηση μέσω παραδοσιακών σεμιναρίων αλλά και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)

• Εργαλεία υποστήριξης της εργασίας μέσω των νέων τεχνολογιών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων απαραίτητη είναι 

η υποστήριξη και των 2 δράσεων.



Οι ψηφιακές δεξιότητες 

& ... τα κίνητρα

Ας δούμε ένα παράδειγμα από τον χώρο της εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στη χρήση των ΤΠΕ, τα προηγούμενα 

χρόνια και επίσης αγοράστηκαν εκπαιδευτικά λογισμικά από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν εφάρμοσε τις 

γνώσεις που απέκτησε και επίσης, τα λογισμικά δεν αξιοποιήθηκαν. 



Οι ψηφιακές δεξιότητες 

& ... τα κίνητρα

Η λύση ;

 Σεμινάρια εξοικείωσης με την πληροφορική και με άμεση σύνδεση με το 

αντικείμενο του κάθε εκπαιδευτικού.

 Συνεχόμενη επιμόρφωση μέσω e-Learning 

 Παροχή εργαλείων τα οποία θα αξιολογηθούν από τους ίδιους και βάσει των 

παρατηρήσεων θα βελτιωθούν-προσαρμοστούν στις ανάγκες τους.

 Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιβλία

 Συνεχής παρακολούθηση της προόδου 

από φορέα του Υπουργείου.



Ολοκληρώνοντας...

Η διά βίου μάθηση σε συνδυασμό με εργαλεία προσαρμοσμένα 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου, θα οδηγήσει 

στην βελτίωση της ψηφιακής παιδείας και στην 

διά βίου απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.



Ολοκληρώνοντας...

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μαρία Καραβελάκη

INTE*LEARN


