
Πρόγραμμα TAKE IT CPD : ενότητα 9
Βελτίωση των καινοτόμων ψηφιακών προσεγγίσεων με σκοπό την 
ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή για όλους

Δημιουργήθηκε από: Future in Perspective, IE 



Στόχος
Στόχος της ενότητας είναι η παροχή γνώσης σχετικά με τη 
σημασία των ψηφιακών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση και τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων για την Κλιματική Αλλαγή (CC).



Γνώση

1. Επίδειξη γνώσης κατάλληλων 
εκπαιδευτικών ψηφιακών 
εργαλείων για τη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή (CC).

Δεξιότητες

1. Επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο η ψηφιακή εκπαίδευση 
μεταμορφώνει τις μεθόδους 
διδασκαλίας.

2. Περιγραφή μερικών από τα 
πιο αποτελεσματικά εργαλεία 
ψηφιακής εκπαίδευσης για 
εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόμενους.

Αρμοδιότητες & Αυτονομίες

1. Σχεδιασμός μιας κατάρτισης 
που εφαρμόζει καινοτόμες 
ψηφιακές προσεγγίσεις για 
την ενίσχυση της εκπαίδευσης 
σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή.



ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη 
που παρουσιάζει τις βασικές 
πραγματικές και εννοιολογικές 
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα 
αυτής της ενότητας, για να σας 
παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Τι είναι οι ψηφιακές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση;
• Η ψηφιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογίας

κατά τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης (The University of Edinburgh, 2021).
• Η ψηφιακή εκπαίδευση, που συχνά αναφέρεται ως ηλεκτρονική μάθηση ή Τεχνολογικά

Ενισχυμένη Μάθηση (TEL) επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προκαλέσουν τη
συμμετοχή των μαθητών στη μεικτή μάθηση ή τη διαδικτυακή μάθηση.

• Η μεικτή μάθηση αποτελεί μια προσέγγιση ανεστραμμένης τάξης, η οποία ενθαρρύνει
τους μαθητές να μελετούν ένα θέμα μόνοι τους, συχνά στο σπίτι χάρη σε τεχνολογικές
πηγές, και να εφαρμόζουν αυτό που έμαθαν σε ένα σενάριο που εκτυλίσσεται στην τάξη.

• Η διαδικτυακή μάθηση επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν και να μελετούν μέσω
πηγών που βρίσκονται στο Διαδίκτυο, τη στιγμή που είναι εφικτό για αυτούς.



Το Πλαίσιο Ικανοτήτων της UNESCO σχετικά με την ICT για τους εκπαιδευτικούς
(ICT-CFT)

• Για να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές
απαιτήσεις των ψηφιακών τοπικών
πολιτών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
διασφαλίσουν ότι παραμένουν
ενημερωμένοι σχετικά με τις
τεχνολογικές εξελίξεις μέσω μιας σειράς
προγραμμάτων CPD.

• Το έργο ICT-CFT υποστηρίζει την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά
με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας
στις διδακτικές τους πρακτικές.



Το Πλαίσιο ICT-CFT

• Το πλαίσιο ICT-CFT αποτελεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση μάθησης σε τρία
επίπεδα: Ψηφιακός Γραμματισμός, Εμβάθυνση της Γνώσης και Δημιουργία της
Γνώσης.
Ψηφιακός Γραμματισμός
•Βασικές γνώσεις Προγράμματος Μαθημάτων 

και Αξιολόγηση
•Ενσωμάτωση της τεχνολογίας μέσω της 

Παιδαγωγικής
•Τα βασικά εργαλεία της ICT
•Πρότυπη Οργάνωση και Διαχείριση της τάξης
•Ψηφιακός Γραμματισμός για Εκπαιδευτικούς 

και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Εμβάθυνση της Γνώσης 
•Εφαρμογή Γνώσεων στο Πρόγραμμα 

Μαθημάτων και Αξιολόγηση
•Χρήση σύνθετων δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων στην παιδαγωγική
•Χρήση σύνθετων δεξιοτήτων της ICT
•Οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος 

σε συνεργατικές ομάδες εργασίας
•Διαχείριση και καθοδήγηση της προσωπικής 

επαγγελματικής εξέλιξης

Δημιουργία της Γνώσης
•Προθυμία να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες του 

21ου αιώνα
•Αυτοδιαχείριση των ευκαιριών μάθησης
•Χρήση διεισδυτικών εργαλείων της ICT
•Ενθάρρυνση δημιουργίας ενός οργανισμού 

μάθησης
•Ο εκπαιδευτικός γίνεται πρότυπο για τον 

εκπαιδευόμενο



Πώς η Ψηφιακή Εκπαίδευση Μεταμορφώνει τις Διδακτικές Μεθόδους;
• Μέσω της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (TEL), οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή

τους μια πληθώρα πηγών μέσω των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και των φορητών
υπολογιστών τους.

• Η ψηφιακή εκπαίδευση μεταμορφώνει τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς μας παρέχει τη
δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε διαδικτυακές πηγές τη στιγμή που είναι εφικτό για εμάς.

• Αυτό μας επιτρέπει να εξασκούμε τις νέες γνώσεις μας σε ένα ασφαλές και οικείο
περιβάλλον.

• Η TEL επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην εκπαίδευση των
εκπαιδευόμενων και περισσότερο χρόνο στην εξάσκηση των δεξιοτήτων τους.

• Το TEL παρέχει στους εκπαιδευόμενους δυνατότητες να διαχειριστούν τις δικές τους
ευκαιρίες μάθησης και να αναζητήσουν περιεχόμενο που είναι σχετικό και συγκεκριμένο για
τις ατομικές τους ανάγκες.



Εμβυθιστική Εικονική Πραγματικότητα
• Η Εμβυθιστική Εικονική Πραγματικότητα (IVR) χρησιμοποιείται συχνά για εκπαιδευόμενους που θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο να

έχουν πρόσβαση σε μια φυσική τοποθεσία, όπως το Φύλλο Πάγου της Ανταρκτικής. Μέσω της TEL, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
ταξιδέψουν εικονικά σε έναν προορισμό της επιλογής τους και να εξετάσουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

• Η IVR απαιτεί από τους χρήστες να φορούν οθόνη που προσαρτώνται στο κεφάλι που τους προβάλει εικόνες με βάση τις κινήσεις τους.
• Αν και είναι δαπανηρή η εγκατάσταση καθώς απαιτείται εξοπλισμός όπως χειριστήρια, υπολογιστές, ιμάντες κεφαλής, η εμπειρία

μπορεί να κόβει την ανάσα και να μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε τη συμπεριφορά μας ως καταναλωτές.
• Μια σειρά από ιστοτόπους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μας σε αυτό το ταξίδι στην IVR, μεταξύ των οποίων

• Birdly: https://birdly.com/
• “Reef Dive" - a Birdly® Experience: https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
• Oculus by Facebook: https://www.oculus.com/
• Earthwatch: https://earthwatch.org.uk/

https://birdly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
https://www.oculus.com/
https://earthwatch.org.uk/


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο 
από αυτονόητες κάρτες εργασιών, 
ειδικά σχεδιασμένες για να 
παρέχουν παραδείγματα του 
πραγματικού κόσμου και να τις 
πρακτικές πληροφορίες για να 
αναπτύξετε τις δεξιότητές σας.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Ψηφιακή Εκπαίδευση:  

• Σύμφωνα με τη Microsoft, «έως και το 70% των θέσεων εργασίας των
εκπαιδευομένων μας, στις οποίες θα εργάζονται έως το 2030, δεν υφίστανται
ακόμη».

• Η ψηφιακή εκπαίδευση μεταμορφώνει τις μεθόδους διδασκαλίας και παρέχει
στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που απαιτούνται για να
επιτύχουν, όπως: η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η κριτική
σκέψη.

• Έχουν συμβεί μετασχηματισμοί μέσα στο περιβάλλον της τάξης, αφαιρώντας
αντικείμενα όπως η κιμωλία, οι μαρκαδόροι και ο απλός πίνακας, αντικαθιστώντας
τα με διαδραστικούς και έξυπνους πίνακες.



Εικονικό Περιβάλλον 
Μάθησης (VLE’s) 

Αξιολόγηση:

• Σκεφτείτε πώς οι παρακάτω 
διαδικτυακές πηγές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση ενός εκπαιδευόμενου 
και την ενθάρρυνση του να αλλάξει 
τη συμπεριφορά του: 
• Kahoot,
• Google Forms,
• Quizlet.  

• Συζητήστε πώς το Google Meet, το 
Microsoft Teams και το Zoom
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πλατφόρμες επικοινωνίας και να 
επηρεάσουν τα άτομα ώστε να 
προσαρμοστούν σε έναν φιλικό 
τρόπο ζωής προς το κλίμα. 



Προτεραιότητες: 

Ως εκπαιδευτικός, έχετε 
προτεραιότητες και μαθησιακούς 
στόχους που πρέπει να επιτύχετε 
κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. 

Εξετάστε τις βέλτιστες πρακτικές για 
το πώς να διδάξετε αποτελεσματικά 
σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον για 
να επηρεάσετε τους ανθρώπους να 
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. 

Περιορισμοί

Ποιες προκλήσεις προκύπτουν
στους εκπαιδευόμενους όλων
των ηλικιών όταν
συμμετέχουν σε μια
διαδικτυακή εμπειρία
ψηφιακής εκπαίδευσης;



Αποτελεσματικά εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης για
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους.
Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων 2020 ανέφερε ότι στα ιρλανδικά δημοτικά και
μεταδημοτικά σχολεία, χρησιμοποιούνταν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων:
• Aladdin Connect: https://www.aladdin.ie/
• Class Dojo: https://www.classdojo.com/
• Edmodo: https://new.edmodo.com/
• Flipgrid: https://info.flipgrid.com/
• Seesaw: https://web.seesaw.me/
• Showbie: https://www.showbie.com/
• Ted-Ed: https://www.ted.com/

https://www.aladdin.ie/
https://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://info.flipgrid.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.showbie.com/
https://www.ted.com/


Περιγραφή

Περιγράψτε τα οφέλη των εργαλείων 
ψηφιακής εκπαίδευσης που 
επισημάνθηκαν στην προηγούμενη 
διαφάνεια. 

Σκεφτείτε πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία για 
την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών, 
σύμφωνα με τους υπάρχοντες 
στόχους για την κλιματική αλλαγή.

Ασφάλεια

Αναλύστε τα ζητήματα ασφαλείας 
κατά τη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων σε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. 



Εξέταση

Σκεφτείτε πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα πιο κοινά 
ψηφιακά εργαλεία για την αλλαγή 
της συμπεριφοράς των μαθητών και 
την προώθηση της 
ευαισθητοποίησης για το κλίμα.

Παρουσίαση

Παρουσιάστε τα ευρήματά 
σας από τα τρία προηγούμενα 
στοιχεία για να συζητήσετε 
πώς αυτά τα εργαλεία, εάν 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, 
αλλάζουν τις συμπεριφορές 
και τις προσεγγίσεις των 
καταναλωτών. 



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα 
ελέγχου με σημεία που θα σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε 
περαιτέρω τις αξίες και τις 
συμπεριφορές για την παροχή 
εκπαίδευσης ενηλίκων στον 
πραγματικό κόσμο σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



Υπάρχουν πολλά διαφορετικά Ψηφιακά Εργαλεία διαθέσιμα. 
Επιλέξτε το Ψηφιακό Εργαλείο ή τα Εργαλεία που ταιριάζουν 
περισσότερο στις ανάγκες σας ως εκπαιδευτικός και στις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων σας. 

 Αναπτύξτε ένα σχέδιο ψηφιακής μάθησης που δείχνει στους 
εκπαιδευομένους σας ότι έχετε δεσμευτεί να αποδείξετε ένα 
Τεχνολογικά Προηγμένο Μαθησιακό Περιβάλλον. 



Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τα
ψηφιακά εργαλεία τη στιγμή που είναι εφικτό για αυτούς και
να προωθούν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή.

Αν και τα Ψηφιακά Εργαλεία μπορεί να είναι ακριβά, επιλέξτε 
εργαλεία που είναι οικεία στους εκπαιδευόμενους και εύκολα 
προσβάσιμα. 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια 
λίστα σχετικών διαδικτυακών 
πηγών, οργανωμένων με βάση 
τα θέματα της ενότητας.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Οι 
Καλύτερες 
Εφαρμογές 

για 
Εκπαιδευτι

κούς

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vTDh-h7Xti4

Αυτή η πηγή 
παρέχει μια 
επισκόπηση 
σημαντικών 
ψηφιακών 
εργαλείων για τη 
διαχείριση της ροής 
εργασίας σας και 
την ενεργοποίηση 
των 
εκπαιδευόμενων. 



Be 
Earth 
#13 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lZ4HDdhK87s

Μια
αναδυόμενη
τεχνολογία που
μας ενθαρρύνει
να αλλάξουμε
τη
συμπεριφορά
μας με βάση
τους SDG



Εξερευνητής 
Ανόδου της 
Στάθμης της 
Θάλασσας, 

Λονγκ Μπιτς, 
Καλιφόρνια

https://virtualplanet.tech/solu
tions/SLRE-Long-Beach

Αυτή η εμπειρία θα 
σας παράσχει μια 
εικόνα για τις 
καταστροφικές 
μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της 
ανόδου της 
στάθμης της 
θάλασσας. 



Οπτικοποίη
ση του 
Πάγου 

Παγκοσμίως

https://climate.nasa.gov/inter
actives/global-ice-
viewer/#%2F

Οραματιστείτε τις 
επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 
στους παγετώνες, 
τον θαλάσσιο πάγο 
και τα στρώματα 
πάγου σε όλη την 
υδρόγειο

https://climate.nasa.gov/interactives/global-ice-viewer/#%2F


Καταστροφή 
του 

Αμαζονίου

https://rainforests.mongabay.c
om/amazon/amazon_destructi
on.html

Εξετάστε την 
αιτία και το 
αποτέλεσμα της 
αποψίλωσης 
των δασών στον 
Αμαζόνιο. 



«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί
θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»
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