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1. Ορισμοί 

Στο παρόν έγγραφο θα υιοθετήσουμε τους ακόλουθους ορισμούς: 

• EQF (European Qualifications Framework)1, Σύστημα ταξινόμησης με βάση τα μαθησιακά 

αποτελέσματα για όλους τους τύπους προσόντων, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει στη 

σύγκριση των εθνικών συστημάτων προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους, ώστε τα 

προσόντα να καταστούν πιο κατανοητά και φορητά μεταξύ των διαφόρων χωρών και 

συστημάτων στην Ευρώπη, 

• Γνώση2 σημαίνει το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Γνώση είναι 

το σύνολο των γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με έναν τομέα 

εργασίας ή σπουδών. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, η γνώση περιγράφεται 

ως θεωρητική ή/και πραγματική; 

• Δεξιότητες 3  σημαίνει την ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και χρήσης τεχνογνωσίας για την 

ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (που περιλαμβάνουν τη χρήση λογικής, 

διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) ή πρακτικές (που περιλαμβάνουν χειρωνακτική 

επιδεξιότητα και χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων); 

• Ικανότητα4 σημαίνει η αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, 

κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε καταστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, η 

ικανότητα περιγράφεται με όρους ευθύνης και αυτονομίας; 

• Βασικές Ικανότητες5, Αυτά που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και 

ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, τον βιώσιμο τρόπο ζωής, την 

επιτυχημένη ζωή σε ειρηνικές κοινωνίες, τη διαχείριση της ζωής με συνείδηση της υγείας και την 

ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Αναπτύσσονται σε μια προοπτική δια βίου μάθησης, από την πρώιμη 

παιδική ηλικία σε όλη την ενήλικη ζωή, και μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε 

όλα τα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας, του σχολείου, του χώρου εργασίας, της 

γειτονιάς και άλλων; 

 
1 https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf  
2 https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf  
3 ESCOpedia: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill 
4 Based on EQF - ESCOpedia: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence  
5 Council Recommendation, 2018/C 189/01 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN  

https://www.google.com/url?q=https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf&sa=D&source=docs&ust=1642508019487374&usg=AOvVaw1ACkDzfoiI5mkjfH-UHMCg
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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• Πιστοποίηση6 νοείται το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το 

οποίο προκύπτει όταν ένας αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά 

αποτελέσματα σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα; 

• Μαθησιακό Αποτέλεσμα7 είναι μια δήλωση για το τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι σε θέση να κάνει 

ένας μαθητής μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, η οποία ορίζεται με όρους 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων; 

• Ψηφιακή Εκπαίδευση 8 , Δηλώνει δύο πτυχές: 1) την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων 

σχετικών με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και 2) την εκπαιδευτική χρήση των 

ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη, τη βελτίωση και τον μετασχηματισμό της μάθησης 

και της διδασκαλίας; 

• Ψηφιακός γραμματισμός 9 , αφορά, μεταξύ άλλων, την ικανότητα να διατυπώνουν και να 

αναζητούν δεδομένα στο διαδίκτυο, να τα αναλύουν και να τα αξιολογούν κριτικά, καθώς και να 

διαχειρίζονται, να οργανώνουν και να αποθηκεύουν δεδομένα και πληροφορίες; 

• E-learning 10 , αφορά τη μάθηση που υποστηρίζεται από τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

  

 
6 ESCOpedia: 
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Qualification#:~:text=As%20defined%20in%20the%20European,learning%20outco
mes%20to%20given%20standards.  
7 EQF Recommendation: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF 
8 Digital Education action Plan 2021-2027  
9 Cedefop’s Glossary p.59  
10 https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf  

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Qualification#:~:text=As%20defined%20in%20the%20European,learning%20outcomes%20to%20given%20standards
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Qualification#:~:text=As%20defined%20in%20the%20European,learning%20outcomes%20to%20given%20standards
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
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2. Εισαγωγή 

Μέρος του έργου Development of the Digital Sovereignty Competences of VET teachers and 

trainers (DiSCVET) (αριθμός έργου 2020-1-DE02-KA226-VET-008261), το οποίο χρηματοδοτείται από 

το Erasmus Plus στο πλαίσιο του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι η 

προετοιμασία πνευματικών αποτελεσμάτων με θέμα ´Πλαίσιο ικανοτήτων ψηφιακής κυριαρχίας των 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών KΕΚ. Οι χώρες-εταίροι του έργου είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Κύπρος, η Σλοβενία και η Βουλγαρία. 

Το κλείσιμο των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης λόγω της πανδημίας και η 

απουσία χιλιάδων εκπαιδευομένων από τα κανονικά τους μαθήματα απαιτούσε ταχεία μετάβαση στην 

ηλεκτρονική μάθηση για τη διατήρηση της συνέχειας της εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι προκλήσεις για την 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν πολλές, 

συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ψηφιακής υποδομής για αυτόν τον πρωτοφανή μετασχηματισμό και 

της έλλειψης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για την προώθηση της 

ηλεκτρονικής μάθησης. 

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη μεταφορά ικανοτήτων από πολλές διαφορετικές δομές πλαισίων 

ικανοτήτων, με αποτέλεσμα την επιλογή των χαρακτηριστικών και των πρακτικών λειτουργιών που είναι 

καταλληλότερες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ψηφιακής κυριαρχίας. Υπάρχουν πολυάριθμα 

διαθέσιμα πλαίσια σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως που περιγράφουν ικανότητες, καθένα από 

τα οποία δημιουργήθηκε και καθοδηγείται από διαφορετικούς λόγους και σχεδιάστηκε για να 

αντιμετωπίσει διαφορετικά ειδικά ζητήματα. Για τους σκοπούς του έργου μας, εξετάσαμε πέντε 

συστήματα, καθένα από τα οποία σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τους στόχους μας. Θα βασιστεί σε 

μεγάλο βαθμό στο e-CF και στο πλαίσιο DigComp, καθώς επιδιώκει να ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο 

DigComp2 (το οποίο επίσης θα υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση και βιωσιμότητα), ως ένα 

πρόσθετο, συγκεκριμένο για τις ομάδες-στόχους πλαίσιο ικανοτήτων. Το πλαίσιο θα σχεδιαστεί με τρόπο 

προσιτό για τους συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους φορείς με τους οποίους η κοινοπραξία σκοπεύει να το 

εφαρμόσει πιλοτικά, αλλά και να μεγιστοποιήσει την αξιοποίησή του, οδηγώντας σε μακροπρόθεσμο 

αντίκτυπο και βιωσιμότητα των πλαισίων ικανοτήτων. 

Το αποτέλεσμα είναι μια συνοπτική και αναλυτική έκθεση σε σχέση με τα κύρια πλαίσια ψηφιακών 

ικανοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, στα επόμενα κεφάλαια, τα θέματα που συζητούνται είναι τα εξής: 

• Η προσέγγιση του πλαισίου για την ηλεκτρονική ικανότητα (e-cf). 

• Η προσέγγιση του πλαισίου DigiComp 2 (DigiComp2). 
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• Ποιες από τις προσδιοριζόμενες δεξιότητες ψηφιακής κυριαρχίας και ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο αποτελούν υποχρεωτικό στοιχείο για τους καθηγητές/εκπαιδευτές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να αποδώσουν αποτελεσματικά στο περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της πανδημίας Covid19;  

• Ποιο επίπεδο επαγγέλματος ανά δεξιότητα/ικανότητα απαιτείται για την παροχή μιας μαθησιακής 

εμπειρίας ισοδύναμης με την εκπαίδευση στην τάξη; 
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3. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Ικανότητας 
(e-CF) - έκδοση 3 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων 

(e-CF) έκδοση 3.0 παρέχει μια αναφορά 40 

ικανοτήτων όπως απαιτούνται και εφαρμόζονται 

στον εργασιακό χώρο των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

χρησιμοποιώντας μια κοινή γλώσσα για τις 

ικανότητες, τις δεξιότητες και τα επίπεδα ικανοτήτων που μπορούν να γίνουν κατανοητά σε όλη την 

Ευρώπη. Ως η πρώτη τομεακή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), το e-CF 

δημιουργήθηκε για εφαρμογή από εταιρείες παροχής υπηρεσιών, χρηστών και προμηθειών ΤΠΕ, για 

διευθυντές και τμήματα ανθρώπινου δυναμικού (HR), για εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παρατηρητές της αγοράς και υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής, καθώς και για άλλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

Το e-CF σχεδιάστηκε για κάθε άτομο ή οργανισμό που ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη δημιουργία ή/και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων πληροφορικής. Αναπτύχθηκε αρχικά από την ευρωπαϊκή 

επιχειρηματική κοινότητα πληροφορικής, αλλά καλύπτει επίσης τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

πληροφορικής και άλλων ευρωπαϊκών ενδιαφερομένων μερών. 

Οι ορισμοί των ικανοτήτων και των επιπέδων είναι κυρίως γενικοί και, για παράδειγμα, δεν αφορούν 

τεχνικά εργαλεία, αλλά την ικανότητα εκτέλεσης εργασιακών ζητημάτων. Δεν έχει σημασία αν 

χρησιμοποιείται ένα λογισμικό ή όχι, αυτό που είναι σημαντικό για παράδειγμα για έναν εκπαιδευτικό 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι να σχεδιάζει ένα πρόγραμμα κατάρτισης μέσω 

διαδικτύου, να αναπτύσσει διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για τον οργανισμό, να υποστηρίζει και να 

ενισχύει την επιμόρφωση των εκπαιδευομένων. 

Το πλαίσιο e-CF είναι το πιο δημοφιλές πλαίσιο ικανοτήτων στην Ευρώπη, καθώς η Γενική Διεύθυνση 

Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη δοκιμή του 

μέσω διαφόρων έργων. Ως συνέπεια της ανάπτυξής του, ορισμένοι οργανισμοί ανέπτυξαν διάφορα 

διαδικτυακά εργαλεία (e-Competence Quality Self-Assessment Tool- CEPIS- European e-Competence 

Framework), τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στην αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

χρηστών ΤΠΕ. Ωστόσο, αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία δεν προσφέρουν καμία σύνδεση με τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που προτείνουν εκπαιδευτικά μονοπάτια για τα διαπιστωμένα κενά μεταξύ του 

προφίλ του υποψηφίου και του επαγγελματικού προφίλ-στόχου που επέλεξε. Η σύνδεση με 
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πιστοποιήσεις ικανοτήτων είναι επίσης ελλιπής, όπως και η αντιστοιχία με άλλα πλαίσια ή αναφορές, 

εκτός από το EQF.11. 

 

Στο e-CF οι όροι είναι αρκετά γενικοί ώστε να χρησιμοποιούνται σε όλα τα 

επαγγέλματα. Πρέπει να γίνει με τη χρήση γενικών περιγραφών που 

σχετίζονται με τις πολιτιστικές λειτουργίες, έτσι ώστε από ένα προφίλ 

ρόλου σε ένα άλλο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο 

περιγραφέα (για τα επίπεδα για παράδειγμα) εάν ένας πιο συγκεκριμένος 

περιγραφέας δεν δίνει προστιθέμενη αξία. Το επίπεδο που απαιτείται από 

την αγορά εργασίας μπορεί να είναι διαφορετικό ακόμη και αν οι 

περιγραφείς είναι παρόμοιοι. Τα προφίλ ρόλων του e-Cult προσάρμοσαν το πλαίσιο των ηλεκτρονικών 

ικανοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα του e-Culture. 

Το e-CF έχει 5 επίπεδα που σχετίζονται άμεσα με τα 8 επίπεδα του EQF. Τα επίπεδα 1 και 2 του EQF 

δεν είναι κατάλληλα για τον τομέα των ΤΠΕ, καθώς αντιπροσωπεύουν πολύ βασικές Γνώσεις, Δεξιότητες 

και Ικανότητες, επίσης τα επίπεδα 4 και 5 του EQF εφαρμόζονται στο ίδιο e - CF επίπεδο 2.  

Το 2016, το e-CF 3.0 έγινε ευρωπαϊκό πρότυπο και δημοσιεύθηκε επίσημα ως ευρωπαϊκό πρότυπο EN 

16234. Η τελευταία του έκδοση, EN16234-1:2019 "Πλαίσιο ηλεκτρονικής ικανότητας (e-CF)" μπορεί να 

αγοραστεί και να εφαρμοστεί από οργανισμούς. 

 

3.1. Οι τέσσερις διαστάσεις του e-CF 

 

 

 

 

 

 

 
11 Fernandez-Sanz, Luis & Gómez, Josefa & Castillo Martínez, Ana. (2018). Analysis of the European ICT Competence 
Frameworks. 10.4018/978-1-5225-5297-0.ch012.  
Available here:  
https://www.researchgate.net/publication/323167135_Analysis_of_the_European_ICT_Competence_Frameworks/citation/do
wnload  

Επίπεδο 
ηλεκτρονικής 
ικανότητας 

EQF Επίπεδο 

5 8 

4 7 

3 6 

2 5 και 4 

1 3 

https://www.researchgate.net/publication/323167135_Analysis_of_the_European_ICT_Competence_Frameworks/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/323167135_Analysis_of_the_European_ICT_Competence_Frameworks/citation/download
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 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Ικανότητας (e-CF) δομείται από τέσσερις διαστάσεις.  

 

Οι διαστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού των επιχειρήσεων και των 

ανθρώπινων πόρων και προσδιορίζονται ως εξής: 

• Διάσταση 1: αντικατοπτρίζει πέντε τομείς ηλεκτρονικής επάρκειας, 

προερχόμενους από τις επιχειρηματικές διαδικασίες ΤΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 

• Διάσταση 2: καθορίζει ένα σύνολο ηλεκτρονικών ικανοτήτων για κάθε τομέα (40 ικανότητες 

συνολικά). Περιλαμβάνει: i) τον τίτλο της ικανότητας, ii) μια γενική 

περιγραφή, iii) απαιτήσεις ανά επίπεδο e-CF, iv) παραδείγματα 

γνώσεων και v) παραδείγματα δεξιοτήτων. 

•  Διάσταση 3: παραθέτει τα επίπεδα επάρκειας για κάθε 

ηλεκτρονική ικανότητα. Τα επίπεδα παρέχουν δηλώσεις των 

τυπικών προσδοκιών για τα επιτεύγματα και τις ικανότητες που 

σχετίζονται με τα προσόντα. Αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων. Τα επίπεδα κλιμακώνονται από το επίπεδο 1 έως το επίπεδο 5, τα οποία 

σχετίζονται με τα επίπεδα 3 έως 8 του EQF. Αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει μια πιο 



    Development of the Digital Sovereignty 

Competences of VET teachers and trainers 

Intellectual Output 1 

10 

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

συγκεκριμένη περιγραφή κάθε μιας από τις ηλεκτρονικές ικανότητες που συνθέτουν το ρόλο του 

προφίλ. 

•  Διάσταση 4: περιέχει πρόσθετες δεξιότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των "κοινωνικών δεξιοτήτων" που 

χαρακτηρίζουν τις ηλεκτρονικές ικανότητες της διάστασης 2. 

Αυτές οι πρόσθετες δεξιότητες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τεχνικές, συμπεριφορικές, 

διοικητικές δεξιότητες. Κάθε ηλεκτρονική ικανότητα συνδυάζεται με μία ή περισσότερες 

πρόσθετες δεξιότητες. Χρησιμοποιούνται δείκτες για να επισημανθούν οι πρόσθετες δεξιότητες 

που αντιστοιχούν σε κάθε ηλεκτρονική ικανότητα. Αυτό καταδεικνύει ότι κάθε ηλεκτρονική 

ικανότητα μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως, μόνο εάν συνοδεύεται από πρόσθετες δεξιότητες. 
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3.2. Εφαρμογή του e-CF  

 Για κάθε έναν από τους 5 τομείς, έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθες ικανότητες, κατηγοριοποιημένες 

σύμφωνα με το αντίστοιχο επίπεδο του EQF:  

 

Στο πλαίσιο αυτό, από τη δομή του e-CF, προκειμένου να αυξήσουμε την ψηφιακή κυριαρχία των 

εκπαιδευτικών KΕΚ, λαμβάνουμε υπόψη τους ακόλουθους τομείς ικανοτήτων: 

• D10: Διαχείριση πληροφοριών και γνώσης, η οποία καλύπτει:  

i. Ο προσδιορισμός των πληροφοριών και της γνώσης που σχετίζονται με τον οργανισμό και η 

ανάπτυξη διαδικασιών και δομών για τη διαχείρισή τους. 

ii. Η δημιουργία δομών πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιοποίηση, τη βελτιστοποίηση και 

την ανταλλαγή πληροφοριών.  

iii. Η κατανόηση των κατάλληλων εργαλείων που πρέπει να αναπτυχθούν για τη δημιουργία, την 

εξαγωγή, τη διατήρηση, την ανανέωση και τη διάδοση της επιχειρηματικής γνώσης, 

προκειμένου να αξιοποιηθεί το πληροφοριακό απόθεμα. 

• Ε3: Διαχείριση κινδύνων, η οποία καλύπτει: 
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i. Η εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα μέσω της 

εφαρμογής της καθορισμένης από την επιχείρηση πολιτικής και διαδικασίας διαχείρισης 

κινδύνων.  

ii. Η αξιολόγηση των κινδύνων για την επιχειρηματική δραστηριότητα του οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών, cloud και κινητών πόρων.  

iii. Ο σχεδιασμός και η συντήρηση εγγράφων πιθανών κινδύνων και σχεδίων περιορισμού. 

• E8: Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, η οποία καλύπτει:  

i. Η διαχείριση της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριών και των συστημάτων που λαμβάνει 

υπόψη τις τεχνικές, ανθρώπινες, οργανωτικές και άλλες σχετικές απειλές, σύμφωνα με τη 

στρατηγική ΤΠ και την επιχειρηματική στρατηγική και αντικατοπτρίζει την κουλτούρα κινδύνου 

του οργανισμού.  

ii. Ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρησιακών και ειδικών πόρων (π.χ. εγκληματολογίας, 

πληροφοριών για απειλές και ανίχνευσης εισβολών) που απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

ικανότητας διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας και διατυπώνει συστάσεις για τη συνεχή 

βελτίωση της πολιτικής και της στρατηγικής ασφαλείας. 
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4. DigiComp2: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών 
ικανοτήτων 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2013 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Γνωστό και ως DigComp, προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ψηφιακής 

επάρκειας των πολιτών. που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και σχεδιάζουν 

πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επάρκειας συγκεκριμένων 

ομάδων-στόχων. Το DigComp παρέχει επίσης μια κοινή γλώσσα για τον τρόπο προσδιορισμού και 

περιγραφής των βασικών τομέων της ψηφιακής ικανότητας και 

προσφέρει έτσι μια κοινή αναφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 

2013 μέχρι σήμερα, το DigComp έχει χρησιμοποιηθεί για 

πολλαπλούς σκοπούς, ιδίως στο πλαίσιο της απασχόλησης, της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. 

Σήμερα, η ψηφιακή επάρκεια σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 

έχουν ικανότητες σε όλους τους τομείς του DigComp. Συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του δείκτη DESI - Digital Economy & Society Index 

και στην Εθνική Πρωτοβουλία Ψηφιακών Ικανοτήτων - 

INCoDe.2030.  

Η διατύπωση του DigComp2 ενσωματώνει 4 διαστάσεις όπως 

φαίνεται στην εικόνα δίπλα: 

Οργανώνεται σε 5 τομείς και περιλαμβάνει συνολικά 21 

ικανότητες. Για κάθε ικανότητα ορίστηκαν οκτώ επίπεδα 

επάρκειας, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom και εμπνευσμένα από τη δομή και το λεξιλόγιο του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων - EQF: Επίπεδο 1 και 2 (Βασικό), Επίπεδο 3 και 4 (Ενδιάμεσο), 

Επίπεδο 5 και 6 (Προχωρημένο) και τέλος Επίπεδο 7 και 8 (Υψηλά Εξειδικευμένο). Κάθε επίπεδο 

αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τα πάνω στην απόκτηση της ικανότητας από τους πολίτες ανάλογα με τη 

γνωστική πρόκληση, την πολυπλοκότητα των εργασιών που μπορούν να χειριστούν και την αυτονομία 

τους στην ολοκλήρωση της εργασίας.  

Οι κύριες εφαρμογές του DigComp2 συνδέονται με: 

• Αξιολόγηση της επάρκειας: Το DigComp 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπέδων 

ψηφιακών ικανοτήτων, των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού-στόχου. 

Source 1: Schooleducationgateway.eu 
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• Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και η μάθηση των τελικών χρηστών: Το DigComp 

χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό μέτρων κατάρτισης για τους εκπαιδευτές που πρέπει να 

αναπτύξουν ψηφιακές ικανότητες. 

• Αναγνώριση και πιστοποίηση: Το DigComp χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, την 

αναγνώριση και ενδεχομένως την πιστοποίηση μαθησιακών επιτευγμάτων και αυξημένων 

ικανοτήτων. 

 

4.1. Οι πέντε τομείς του DigComp2 

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επέτρεψε το 

σχεδιασμό και την υιοθέτηση του DigComp 2.0, προσδιορίζει τα 

βασικά στοιχεία της ψηφιακής επάρκειας σε 5 τομείς που 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής 12: 

1) Γραμματισμός πληροφοριών και 

δεδομένων: Να διατυπώνουν 

πληροφοριακές ανάγκες, να εντοπίζουν και 

να ανακτούν ψηφιακά δεδομένα, 

πληροφορίες και περιεχόμενο. Να κρίνουν τη συνάφεια της πηγής και του 

περιεχομένου της. Να αποθηκεύουν, να διαχειρίζονται και να οργανώνουν ψηφιακά 

δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο. 

2) Επικοινωνία και συνεργασία: Να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να 

συνεργάζονται μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών έχοντας επίγνωση της πολιτισμικής 

και γενεαλογικής ποικιλομορφίας. Να συμμετέχουν στην κοινωνία μέσω των 

δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών και της συμμετοχικής ιδιότητας του 

πολίτη. Να διαχειρίζονται την ψηφιακή τους ταυτότητα. 

3) Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: Να βελτιώνουν και να ενσωματώνουν 

πληροφορίες και περιεχόμενο σε ένα υπάρχον σώμα γνώσεων, κατανοώντας 

παράλληλα πώς πρέπει να εφαρμόζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες 

χρήσης. Να γνωρίζουν πώς να δίνουν κατανοητές οδηγίες για ένα υπολογιστικό 

σύστημα. 

4) Ασφάλεια: Προστασία των συσκευών, του περιεχομένου, των προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να προστατεύουν τη 

σωματική και ψυχολογική υγεία και να γνωρίζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες για την 

 
12 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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κοινωνική ευημερία και την κοινωνική ένταξη. Να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήσης τους. 

5)  Επίλυση προβλημάτων: Εντοπισμός αναγκών και προβλημάτων και επίλυση 

εννοιολογικών προβλημάτων και προβληματικών καταστάσεων σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα. Να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την καινοτομία διαδικασιών 

και προϊόντων. Να ενημερώνονται για την ψηφιακή εξέλιξη. 

Κάθε ένας από τους τομείς έχει ευθυγραμμιστεί με ένα επίπεδο του EQF, υποδεικνύοντας τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με τα προσόντα του συγκεκριμένου επιπέδου σε 

οποιοδήποτε σύστημα προσόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα δίπλα, 

 

1) Γραμματισμός πληροφοριών και δεδομένων, ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο 4 

2) Επικοινωνία και συνεργασία, ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο 2 

3) Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο 3 

4) Ασφάλεια, ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο 8 

5) Επίλυση προβλημάτων, ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο 5 

Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, το μοντέλο αναφοράς DigiComp περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

ικανότητες για κάθε έναν από τους 4 τομείς ικανοτήτων 13: 

1. 1.  Γραμματισμός πληροφοριών και δεδομένων 

1.1. Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου, 

περιγράφεται ως η ικανότητα να:  

i. Διευκρίνιση των αναγκών πληροφόρησης, 

ii. Αναζήτηση δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα,  

iii. Πρόσβαση σε αυτά και πλοήγηση μεταξύ τους,  

iv. Δημιουργία και ανανέωση προσωπικών στρατηγικών αναζήτησης. 

1.2. Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου, που περιγράφεται ως η 

ικανότητα:  

i. Ανάλυση, σύγκριση και αξιολόγηση με κριτική ικανότητα την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

των πηγών δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου, 

 
13 For further information: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

Source 2: http://www.digcomptest.eu/index.php?pg=quadro 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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ii. ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση με κριτική ικανότητα τα δεδομένα, τις πληροφορίες και το 

ψηφιακό περιεχόμενο. 

1.3. Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου, που περιγράφεται ως η 

ικανότητα:  

i. Οργάνωσης, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων,πληροφοριών και περιεχομένου σε 

ψηφιακό περιβάλλον, 

ii. Οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων σε δομημένο περιβάλλον. 

2. 2.  Επικοινωνία και συνεργασία 

2.1. Η αλληλεπίδραση μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Αλληλεπίδρασης μέσω μιας ποικιλίας ψηφιακών τεχνολογιών και  

ii. Κατανόησης των κατάλληλων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για ένα δεδομένο πλαίσιο. 

2.2. Ο διαμοιρασμός μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, που περιγράφεται ως η δυνατότητα: 

i. Διαμοίρασης δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου με άλλους μέσω 

κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών, 

ii. Δραστηριοποίησης ως μεσάζοντες,  

iii. Επίγνωσης των πρακτικών αναφοράς. 

2.3. Συμμετοχή στην ιδιότητα του πολίτη μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, που περιγράφεται ως η 

ικανότητα: 

i. Συμμετοχής σε κοινωνικά ζητήματα μέσω της χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών 

υπηρεσιών, 

ii. Αναζήτησης ευκαιριών για αυτοδυναμία και συμμετοχική ιδιότητα του πολίτη μέσω 

κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών. 

2.4. Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Χρήσης ψηφιακών εργαλειών και τεχνολογιών για συνεργατικές διαδικασίες και για τη 

συνδιαμόρφωση και τη συνδημιουργία πόρων και γνώσεων. 

2.5. Τήρηση του πρωτοκόλλου σε συνομιλίες στο διαδίκτυο,που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Επίγνωση των κανόνων συμπεριφοράς και τεχνογνσίας κατά τη χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών και την αλληλεπίδραση σε ψηφιακά περιβάλλοντα, 

ii. Προσάρμοση της στρατιγικής επικοινωνίας στο συγκεκριμένο κοινό,  

iii. Επίγνωση της πολιτισμικής και γενεαλογικής ποικιλομορφίας στα ψηφιακά περιβάλλοντα. 

2.6. Διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Δημιουργίας και διαχείριση μίας ή περισσότερες ψηφιακές ταυτότητες,  

ii. Προστασίας ψηφιακής ταυτότητας,  

iii. Διαχείρισης δεδομένων που παράγονται μέσω διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, 

περιβαλλόντων και υπηρεσιών. 

3.   Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 
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3.1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Δημιουργίας και επεξεργασίας ψηφιακού περιεχομένου σε διάφορες μορφές,  

ii. Εκφρασής τους με ψηφιακά μέσα. 

3.2. Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Τροποποίησης, βελτίωσης και ενσωμάτωσης πληροφοριών και περιεχομένου σε ένα 

υπάρχον σώμα γνώσεων,  

ii. Δημιουργία νέου, πρωτότυπου και συναφές περιεχόμενο και γνώση. 

3.3. Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης, που περιγράφονται ως η δυνατότητα: 

i. Κατανόησης εφαρμογής των πνευματικών δικαιωμάτων και των αδειών χρήσης σε 

δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο. 

3.4. Προγραμματισμός, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ακολουθίας κατανοητών οδηγιών για ένα υπολογιστικό 

σύστημα,  

ii. Επίλυση ενός δεδομένου προβλήματος ή εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης διεργασίας. 

4. 4.  Ασφάλεια 

4.1. Προστασία των συσκευών, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Προστασίας των συσκευών και του ψηφιακού περιεχομένου,  

ii. Κατανόησης των κινδύνων και των απειλών σε ψηφιακά περιβάλλοντα.  

iii. Αναγνώρισης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας.  

iv. Επίγνωση σημαντικότητας της αξιοπιστίας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

4.2. Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, η οποία περιγράφεται ως η 

ικανότητα: 

i. Προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

ii. Κατανόηση χρήσης και διαμοιρασμού προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφορίων, ενώ 

είναι σε θέση να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους από ζημίες, 

iii. Κατανόηση ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν μια "πολιτική απορρήτου" , 

iv. Συχνή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων. 

4.3. Προστασία της υγείας και της ευημερίας, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Αποφυγή κινδύνων για την υγεία και απειλών για τη σωματική και ψυχολογική ευεξία κατά 

τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών,  

ii. Προσωπική προστασία και προστασία από άλλους πιθανούς κινδύνους σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα (π.χ. διαδικτυακός εκφοβισμός), 

iii. Αναγνώριση των ψηφιακών τεχνολογιών για την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική 

ένταξη. 

4.4. Προστασία του περιβάλλοντος, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Επίγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήσης 

τους. 
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5. 5.  Επίλυση προβλημάτων 

5.1. Επίλυση τεχνικών προβλημάτων, που περιγράφεται ως η ικανότητα να: 

i. Εντοπισμός τεχνικών προβλημάτων κατά τον χειρισμό συσκευών και τη χρήση ψηφιακών 

περιβαλλόντων, 

ii. Επίλυσή τους (από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως την επίλυση πιο σύνθετων 

προβλημάτων). 

5.2. Εντοπισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων, που περιγράφεται ως η ικανότητα: 

i. Αξιολόγηση των αναγκών και εντοπισμός, αξιολόγηση, επιλογή και χρήση ψηφιακών 

εργαλείων και πιθανών τεχνολογικών απαντήσεων για την επίλυσή τους, 

ii. Προσαρμογή των ψηφιακών περιβάλλοντων στις προσωπικές ανάγκες (π.χ. 

προσβασιμότητα). 

5.3. Δημιουργική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, που περιγράφεται ως η ικανότητα να: 

i. Χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών για τη δημιουργία γνώσεων και την καινοτομία 

διαδικασιών και προϊόντων, 

ii. Εμπλοκή ατομικών και συλλογικών στη γνωστική επεξεργασία για την κατανόηση και 

επίλυση εννοιολογικών προβλημάτων και προβληματικών καταστάσεων σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα. 

5.4. Εντοπισμός κενών ψηφιακών ικανοτήτων, που περιγράφονται ως η ικανότητα να: 

i. Κατανόηση κενών που χρείζουν βελτίωσης και ανανέωση ψηφιακών ικανοτήτων, 

ii. Υποστήριξη άλλων για την ανάπτυξη της ψηφιακής τους επάρκειας, 

iii. Αναζήτηση ευκαιρίων για αυτοανάπτυξη και ενημέρωση για την ψηφιακή εξέλιξη. 

 

4.2. Επιλογή των ικανοτήτων DigComp2 για το πλαίσιο 
κυριαρχίας 

Στο πλαίσιο αυτό, από τη δομή του DigComp2, προκειμένου να αυξηθεί η ψηφιακή κυριαρχία των 

εκπαιδευτικών ΚΕΚ, λαμβάνουμε υπόψη τους ακόλουθους τομείς ικανοτήτων: 

4.  Ασφάλεια 

4.1 Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας: 

i. Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε ψηφιακά περιβάλλοντα, 

ii. Κατανόηση χρήσης διαμοιρασμού προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών, ενώ είναι 

σε θέση να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους από ζημίες, 

iii. Κατανόηση ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν μια "πολιτική απορρήτου",  

iv. Ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων. 
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5.DigCompEdu: προσαρμογή του DigComp στο 

περιβάλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΕΚ)  

Το DigCompEdu περιγράφει τις ικανότητες DigComp με έμφαση στην υποστήριξη και ενθάρρυνση της 

χρήσης ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση, ως μέσο βελτίωσης και καινοτομίας.  

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Επάρκεια των Εκπαιδευτικών (DigCompEdu) είναι ένα 

επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο που περιγράφει τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς να είναι ψηφιακά 

ικανοί.  

Παρέχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων ειδικά για 

τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Το DigCompEdu απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που 

δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την παιδική ηλικία έως την τριτοβάθμια και 

την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, της εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές δεξιότητες και των πλαισίων μη τυπικής μάθησης. 

 

 
Source 3: European Framework for the Digital Competence of Educators, European Commission, p.19 
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Το DigCompEdu είναι δομημένο σε 6 διαφορετικούς τομείς δεξιοτήτων, συγκεκριμένα: 

• Τομέας 1: επικεντρώνεται στο επαγγελματικό περιβάλλον, απευθύνεται στο ευρύτερο 

επαγγελματικό περιβάλλον, δηλαδή στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους 

εκπαιδευτικούς στις επαγγελματικές επιδράσεις με συναδέλφους, μαθητές, γονείς και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, για τη δική τους ατομική επαγγελματική ανάπτυξη και το συλλογικό καλό 

του οργανισμού.  

• Τομέας 2: σχετίζεται με την εξεύρεση, δημιουργία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων – και 

εξετάζει τις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση, δημιουργία 

και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων για τη μάθηση. 

• Τομέας 3: επικεντρώνεται στη διαχείριση και την ενορχήστρωση της χρήσης ψηφιακών 

εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση, και στη διαχείριση και την ενορχήστρωση της χρήσης 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

• Τομέας 4: επικεντρώνεται στα ψηφιακά εργαλεία και τις στρατηγικές για τη βελτίωση της 

αξιολόγησης, σχετίζεται με τη χρήση ψηφιακών στρατηγικών για τη βελτίωση της αξιολόγησης. 

• Τομέας 5: σχετίζεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ενδυνάμωση των 

εκπαιδευομένων, επικεντρώνεται στις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για στρατηγικές 

διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο. 

• Τομέας 6: διευκόλυνση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευόμενων, περιγράφει λεπτομερώς 

τις ειδικές παιδαγωγικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της βελτίωσης των 

ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Για κάθε δεξιότητα παρέχεται ένας τίτλος και μια σύντομη 

περιγραφή, οι οποίες χρησιμεύουν ως κύριο σημείο αναφοράς 

 

   Είναι οργανωμένο σε έξι τομείς, με 22 δεξιότητες, και προτείνει ένα μοντέλο εξέλιξης με έξι σύνθετα 

επίπεδα επάρκειας για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις δικές 

τους ψηφιακές δεξιότητες . Τα επίπεδα επάρκειας ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), και συγκεκριμένα 

                                             

• Α1 - Νεοεισερχόμενος, είχε πολύ λίγη επαφή με ψηφιακά εργαλεία και χρειάζεται καθοδήγηση 

για να διευρύνει την γκάμα του, 

Source 4: http://www.digcomptest.eu/index.php?pg=quadro 
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• Α2 - Εξερευνητής, έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία χωρίς, ωστόσο, να ακολουθεί 

μια ολοκληρωμένη ή συνεκτική προσέγγιση. Οι εξερευνητές χρειάζονται διορατικότητα και 

έμπνευση για να διευρύνουν τις δεξιότητες τους. 

• B1 – Ενοποιητής, χρησιμοποιεί και πειραματίζεται με ψηφιακά εργαλεία για διάφορους σκοπούς, 

προσπαθώντας να κατανοήσει ποιες ψηφιακές στρατηγικές λειτουργούν καλύτερα και σε ποια 

πλαίσια. 

• B2 - Εμπειρογνώμονας, χρησιμοποιεί μια σειρά ψηφιακών εργαλείων με αυτοπεποίθηση, 

δημιουργικότητα και κριτική για να ενισχύσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Διευρύνει 

συνεχώς την γκάμα των πρακτικών τους. 

• Γ1 - Ηγέτης, βασίζεται σε μια ευρεία γκάμα ευέλικτων, ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών 

ψηφιακών στρατηγικών. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους άλλους. 

• Γ2 - Πρωτοπόρος, αμφισβητεί την επάρκεια των σύγχρονων ψηφιακών και παιδαγωγικών 

πρακτικών, των οποίων ο ίδιος είναι ειδικός. Ηγείται της καινοτομίας και αποτελεί πρότυπο για 

τους νεότερους εκπαιδευτικούς. 

 

5.1.  Τομείς δεξιοτήτων του DigCompEdu 

 

Το όλο πλαίσιο DigComp παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα και προσδιορίζει τις βασικές 
δεξιότητες ανά τομέα, οι οποίες επεξηγούνται περαιτέρω στην επόμενη ενότητα: 

 

The Overall DigComp Framework is presented in the image below identifying the Key Competences per 

Area and are being further explained in the following section: 

Source 5: European Framework for the Digital Competence of Educators, European Commission, p.16 
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Within the above mention context, the DigiCompEdu Reference Model includes the following  

Competences for each of the 6 Competence Areas14: 

 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, το Μοντέλο Αναφοράς DigiCompEdu περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

δεξιότητες για κάθε μία από τις 6 Περιοχές Δεξιοτήτων: 

 

1 1  Επαγγελματική εμπλοκή 

1.1 Οργανωτική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με μαθητές, γονείς και 

τρίτους.  

ii. συμβάλλει στη ανάπτυξη και βελτίωση των στρατηγικών οργανωτικής επικοινωνίας.  

1.2 Επαγγελματική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για να συμμετέχει σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, να 

μοιράζεται και να ανταλλάσσει γνώσεις και εμπειρίες και να καινοτομεί σε παιδαγωγικές πρακτικές.  

1.3 Στοχαστική πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. στοχάζεται ατομικά και συλλογικά, να αξιολογεί με κριτική και να αναπτύσσει ενεργά τη δική του 

ψηφιακή παιδαγωγική πρακτική και εκείνη της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

1.4 Ψηφιακή συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (CPD), συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  

i. χρησιμοποιεί ψηφιακές πηγές και πόρους για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

2 2    Ψηφιακοί πόροι 

3 2.1 Επιλογή ψηφιακών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. εντοπίζουν, αξιολογούν και επιλέγουν ψηφιακούς πόρους για τη διδασκαλία και τη μάθηση.  

 ii. λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο, το πλαίσιο, την παιδαγωγική προσέγγιση και 

την ομάδα εκπαιδευομένων, κατά την επιλογή ψηφιακών πόρων και το σχεδιασμό της χρήσης τους.  

2.2. Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  

 
14 For further information: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
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i. τροποποιούν και να αξιοποιούν υφιστάμενους πόρους με ανοικτή άδεια χρήσης και άλλους πόρους 

όπου αυτό επιτρέπεται.  

ii. δημιουργούν ή συνδημιουργούν νέους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους. 

 iii. λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, το πλαίσιο, την παιδαγωγική προσέγγιση και 

την ομάδα των μαθητών, όταν σχεδιάζουν ψηφιακούς πόρους και προγραμματίζει τη χρήση τους.  

2.3 Διαχείριση, προστασία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων , συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. οργανώνουν το ψηφιακό περιεχόμενο και να το καθιστούν διαθέσιμο σε μαθητές, γονείς και άλλους 

εκπαιδευτικούς.  

ii. προστατεύουν αποτελεσματικά το ευαίσθητο ψηφιακό περιεχόμενο.  

iii. σέβονται και να εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των πνευματικών 

δικαιωμάτων.  

iv. κατανοούν τη χρήση και τη δημιουργία περιεχομένου ανοικτών αδειών χρήσης και ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής απόδοσης τους. 

 

4 3  Διδασκαλία και μάθηση 

3.1 Διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  

i. σχεδιάζει και να εφαρμόζει ψηφιακές συσκευές και πόρους στη διδακτική διαδικασία, ώστε να ενισχύει 

την αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων.  

ii. διαχειρίζεται κατάλληλα και να ενορχηστρώνει ψηφιακές διδακτικές παρεμβάσεις.  

iii. πειραματίζονται και αναπτύσσουν νέες μορφές και παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας. 

3.2 Καθοδήγηση, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες για να βελτιώνουν την αλληλεπίδραση με τους 

εκπαιδευόμενους, ατομικά και συλλογικά, εντός και εκτός της μαθησιακής διαδικασίας.  

ii. χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να προσφέρουν έγκαιρη και στοχευμένη καθοδήγηση και 

βοήθεια.  

iii. πειραματίζονται και να αναπτύσσουν νέες μορφές και σχήματα για την παροχή καθοδήγησης και 

υποστήριξης.  
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3.3 Συνεργατική μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την προώθηση και την ενίσχυση της συνεργασίας των 

μαθητών.  

ii. επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο 

συνεργατικών εργασιών, ως μέσο ενίσχυσης της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της συνεργατικής 

δημιουργίας γνώσης.  

3.4 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη διαδικασιών αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, 

δηλαδή να επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να στοχάζονται τη 

δική τους μάθηση, να παρέχουν αποδείξεις προόδου, να μοιράζονται γνώσεις και να βρίσκουν 

δημιουργικές λύσεις. 

4  Αξιολόγηση 

4.1 Αξιολόγηση στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας:  

i. χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για διαμόρφωση και αθροιστική αξιολόγηση.  

ii. ενίσχυσης της ποικιλομορφίας και της καταλληλόλητας των μορφών και των προσεγγίσεων 

αξιολόγησης.  

4.2. Ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:    

i. δημιουργούν, επιλέγουν, να αναλύουν κριτικά και να ερμηνεύουν ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 

με τη δραστηριότητα, τις επιδόσεις και την πρόοδο των μαθητών, προκειμένου να ενημερώνονται για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση.  

4.3 Ανατροφοδότηση και προγραμματισμός, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:    

i. χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την παροχή στοχευμένης και έγκαιρης ανατροφοδότησης 

στους εκπαιδευόμενους.  

ii. προσαρμόζουν τις στρατηγικές διδασκαλίας και να παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη, με βάση τα 

στοιχεία που παράγονται από τις χρησιμοποιούμενες ψηφιακές τεχνολογίες.  

iii. να παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τους γονείς να κατανοούν τα στοιχεία που παρέχουν οι 

ψηφιακές τεχνολογίες και να τα χρησιμοποιούν για τη λήψη αποφάσεων. 
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5  Ενδυνάμωση εκπαιδευόμενων 

5.1 Προσβασιμότητα και συμπερίληψη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να:    

i. διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε μαθησιακούς πόρους και δραστηριότητες, για όλους τους 

μαθητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές δεξιότητες. 

ii. λαμβάνουν υπόψη και να ανταποκρίνονται στις (ψηφιακές) προσδοκίες, τις ικανότητες, τις χρήσεις και 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων, καθώς και στους φυσικούς ή γνωστικούς περιορισμούς στη χρήση 

των ψηφιακών τεχνολογιών.  

5.2. Διαφοροποίηση και εξατομίκευση, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  

i. χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες 

των μαθητών, επιτρέποντας στους μαθητές να προχωρούν σε διαφορετικά επίπεδα και ταχύτητες και να 

ακολουθούν ατομικές μαθησιακές διαδρομές και στόχους.  

5.3 Ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:    

i. χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να προωθούν την ενεργό και δημιουργική ενασχόληση των 

μαθητών με ένα θέμα.  

ii. χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο παιδαγωγικών στρατηγικών που προωθούν τις 

εγκάρσιες δεξιότητες των μαθητών, τη βαθιά σκέψη και τη δημιουργική έκφραση.  

iii. ανοίγουν τη μάθηση σε νέα, πραγματικά πλαίσια, τα οποία εμπλέκουν τους ίδιους τους μαθητές σε 

πρακτικές δραστηριότητες, επιστημονική έρευνα ή επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ή με άλλους 

τρόπους να αυξάνουν την ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε σύνθετα θέματα. 

5 6  Διευκόλυνση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων 

6.1 Παιδεία στην πληροφορία κα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. ενσωματώνουν μαθησιακές δραστηριότητες, εργασίες και αξιολογήσεις που απαιτούν από τους μαθητές 

να διατυπώνουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες,  

ii. βρίσκουν πληροφορίες και πηγές σε ψηφιακά περιβάλλοντα,  

iii. οργανώνουν, επεξεργάζονται, αναλύουν και ερμηνεύουν πληροφορίες,  

iv. συγκρίνουν και αξιολογούν κριτικά την αξιοπιστία των πληροφοριών και των πηγών τους.  

6.2 Ψηφιακή επικοινωνία & συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  
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i. να ενσωματώνει μαθησιακές δραστηριότητες, εργασίες και αξιολογήσεις που απαιτούν από τους 

μαθητές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και υπεύθυνα τις ψηφιακές τεχνολογίες για επικοινωνία, 

συνεργασία και συμμετοχή στα κοινά.  

6.3 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  

i. να ενσωματώνει μαθησιακές δραστηριότητες, εργασίες και αξιολογήσεις που απαιτούν από τους 

μαθητές να εκφράζονται με ψηφιακά μέσα και να τροποποιούν και να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο 

σε διάφορες μορφές 

ii. να διδάσκονται οι μαθητές πώς εφαρμόζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες χρήσης στο 

ψηφιακό περιεχόμενο, πώς να αναφέρονται οι πηγές και να αποδίδονται οι άδειες χρήσης.  

6.4 Υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  

i. να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευεξίας των 

εκπαιδευομένων κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.  

ii. να ενδυναμώνουν τους εκπαιδευόμενους να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να χρησιμοποιούν τις 

ψηφιακές τεχνολογίες με ασφάλεια και υπευθυνότητα.  

6.5 Επίλυση ψηφιακών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να:  

i. να ενσωματώνουν μαθησιακές δραστηριότητες, εργασίες και αξιολογήσεις που απαιτούν από τους 

εκπαιδευόμενους να εντοπίζουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα ή να μεταφέρουν δημιουργικά τις 

τεχνολογικές γνώσεις σε νέες καταστάσεις. 

Βέλτιστη πρακτική: 

• Ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο αξιολόγησης με την ονομασία "Swiss Digi-Check" βοηθά τους 

ηγέτες και το προσωπικό των ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να 

κάνουν αυτοαξιολόγηση για την ανάγκη του ιδρύματος για ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω 

μονοήμερων εργαστηρίων, τα οποία διευθύνει το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (SFIVET). Τα θέματα που καλύπτονται μέσω του 

εργαλείου αξιολόγησης είναι οι ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων 

και οι συνθήκες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα αποτελέσματά του εργαλείου είναι η 

αποτίμηση της έκτασης της ψηφιοποίησης στα ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων βελτίωσης και καινοτόμου μετασχηματισμού των 

διδακτικών πρακτικών, ο προσδιορισμός μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η επισκόπηση άλλων εξελίξεων στον τομέα της ψηφιοποίησης. 
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5.2. Επιλογή των ικανοτήτων DigCompEdu για το πλαίσιο 
κυριαρχίας 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνουμε υπόψη τους ακόλουθους τομείς δεξιοτήτων από τη δομή του 

DigCompEdu, προκειμένου να αυξηθεί η ψηφιακή κυριαρχία των εκπαιδευτικών στο χώρο της ΕΕΚ: 

 

: 

2 2  Ψηφιακοί πόροι 

2.1 Διαχείριση, προστασία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων , συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να: 

i. οργανώνουν το ψηφιακό περιεχόμενο και να το καθιστά διαθέσιμο σε μαθητές, γονείς και άλλους 

εκπαιδευτικούς.  

ii. προστατεύουν αποτελεσματικά το ευαίσθητο ψηφιακό περιεχόμενο.  

iii. σέβονται και να εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των πνευματικών 

δικαιωμάτων.  

iv. κατανοούν τη χρήση και τη δημιουργία περιεχομένου ανοικτών αδειών χρήσης και ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής απόδοσης τους. 

6. Εφαρμογή των ικανοτήτων για το Πλαίσιο 

Κυριαρχίας για τους εκπαιδευτικούς και τους 

εκπαιδευτές ΕΕΚ 

6.1. Επιλογή των σχετικών επαγγελμάτων σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων ικανοτήτων και επαγγελμάτων 

(ESCO) 

Για να εφαρμόσουμε τις επιλεγμένες ικανότητες που σχετίζονται με την κυριαρχία στον τομέα της ΕΕΚ, 

και συγκεκριμένα στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, επιλέξαμε τα σχετικά επαγγέλματα 

σύμφωνα με το πρότυπο ESCO.  
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Το ESCO λειτουργεί ως λεξικό, περιγράφοντας, εντοπίζοντας και ταξινομώντας επαγγέλματα και 

δεξιότητες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ.  Αυτές οι 

έννοιες και οι σχέσεις μεταξύ τους μπορούν να γίνουν κατανοητές από ηλεκτρονικά συστήματα, γεγονός 

που επιτρέπει σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες να χρησιμοποιούν το ESCO για υπηρεσίες όπως η 

αντιστοίχιση των ατόμων που αναζητούν εργασία με θέσεις εργασίας βάσει των δεξιοτήτων τους, η 

υπόδειξη κατάρτισης σε άτομα που θέλουν να επανεκπαιδευτούν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους 

κ.λπ. Το ESCO παρέχει περιγραφές 2942 επαγγελμάτων και 13.485 δεξιοτήτων που συνδέονται με αυτά 

τα επαγγέλματα, και είναι μεταφρασμένο σε 27 γλώσσες. Στόχος του ESCO είναι να στηρίξει την 

επαγγελματική κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, μια πιο ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική αγορά εργασίας, προσφέροντας μια "κοινή γλώσσα" για τα επαγγέλματα και τις 

δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα 

απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε προσδιορίσει και θα εφαρμόσουμε τις κυριαρχικές αρμοδιότητες στα ακόλουθα 

επαγγέλματα: 

 

Vocational Teacher 

 

1.   Vocational Teacher 

ESCO Code 2320.1 

Source 6: European Commission, Online ESCO Directory 
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Περιγραφή 

Οι καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης καθοδηγούν τους μαθητές στον 
εξειδικευμένο τομέα σπουδών τους, ο οποίος έχει κυρίως πρακτικό χαρακτήρα. 
Παρέχουν θεωρητική διδασκαλία στην υπηρεσία των πρακτικών δεξιοτήτων και 
τεχνικών που οι μαθητές πρέπει στη συνέχεια να κατακτήσουν στο εξειδικευμένο 
επάγγελμα της επιλογής τους και βοηθούν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων 
στάσεων και αξιών. Οι καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης παρακολουθούν 
την πρόοδο των μαθητών, βοηθούν ατομικά όταν χρειάζεται και αξιολογούν τις 
γνώσεις και τις επιδόσεις τους στο αντικείμενο μέσω εργασιών, τεστ και εξετάσεων 

Καθήκοντα 

Τα καθήκοντα που εκτελούνται συνήθως περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών και τον σχεδιασμό του περιεχομένου των μαθημάτων 
και των μεθόδων διδασκαλίας - τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών 
των σπουδαστών ή των εργαζομένων και τη σύνδεση με ιδιώτες, τη βιομηχανία 
και άλλους τομείς της εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της παροχής σχετικών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης - την παρουσίαση διαλέξεων και τη 
διεξαγωγή συζητήσεων για την αύξηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των 
σπουδαστών - την καθοδήγηση και την παρακολούθηση των σπουδαστών στη 
χρήση εργαλείων, εξοπλισμού και υλικών και την πρόληψη τραυματισμών και 
ζημιών - την παρατήρηση και την αξιολόγηση της εργασίας των σπουδαστών για 
τον προσδιορισμό της προόδου, την παροχή ανατροφοδότησης και την υποβολή 
προτάσεων για βελτίωση, χορήγηση προφορικών, γραπτών δοκιμασιών ή 
δοκιμασιών επίδοσης για τη μέτρηση της προόδου, την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και την εκτίμηση της ικανότητας - 
προετοιμασία εκθέσεων και τήρηση αρχείων, όπως βαθμοί των σπουδαστών, 
παρουσιολόγια και λεπτομέρειες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - επίβλεψη 
ανεξάρτητων ή ομαδικών εργασιών, τοποθετήσεων στο πεδίο, εργαστηριακών 
εργασιών ή άλλης κατάρτισης- παροχή εξατομικευμένης διδασκαλίας και 
φροντιστηριακής ή διορθωτικής διδασκαλίας- διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδριών 
στο χώρο εργασίας για τη διδασκαλία και επίδειξη αρχών, τεχνικών, διαδικασιών ή 
μεθόδων καθορισμένων θεμάτων. 

Εναλλακτικοί 

όροι 

• λέκτορας επαγγελματικού 
κολλεγίου 

• καθηγητής 
επαγγελματικού 
πανεπιστημίου 

• καθηγητής τεχνικού 
ινστιτούτου 

• λέκτορας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

• επαγγελματίας 
εκπαιδευτικός 

• επαγγελματικός 
εκπαιδευτής 
καθηγητής 
επαγγελματικού 
κολλεγίου 

• καθηγητής επαγγελματικού 
πανεπιστημίου 

• επαγγελματικός δάσκαλος 
• καθηγητής σταδιοδρομίας και 

τεχνολογίας 
• βοηθός επαγγελματικής διδασκαλίας 
• καθηγητής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 
καθηγητής τεχνολογικού ινστιτούτου 

Περισσότερες European Commission > ESCO > Occupations > vocational teacher 



    Development of the Digital Sovereignty 

Competences of VET teachers and trainers 

Intellectual Output 1 

30 

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

πληροφορίες: 

 

 

1. 2. Καθηγητης περαιτέρω/συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

ESCO Code 2359.7 

Περιγραφή 

Οι καθηγητές περαιτέρω εκπαίδευσης οργανώνουν και διδάσκουν προγράμματα 
ειδικά σχεδιασμένα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Μεταδίδουν ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων, που κυμαίνονται από ακαδημαϊκούς τομείς όπως τα μαθηματικά και η 
ιστορία, μέχρι εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τεχνικές 
γνώσεις ή πρακτικά μαθήματα όπως οι γλώσσες και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Διδάσκουν και υποστηρίζουν ενήλικες που φιλοδοξούν 
να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις προσωπικές και επαγγελματικές τους 
δεξιότητες ή/και να αποκτήσουν περαιτέρω προσόντα. Οι καθηγητές περαιτέρω 
εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις και την εργασιακή και 
βιωματική εμπειρία των εκπαιδευομένων. Εξατομικεύουν τη διδασκαλία τους και 
εμπλέκουν τους μαθητές στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των μαθησιακών τους 
δραστηριοτήτων. Οι καθηγητές περαιτέρω εκπαίδευσης σχεδιάζουν εύλογες 
εργασίες και εξετάσεις κατάλληλες για τους ενήλικες εκπαιδευόμενούς τους. 

Καθήκοντα 

(α) αξιολόγηση του επιπέδου ικανοτήτων των μαθητών και προσδιορισμός των 

μαθησιακών αναγκών,  

(β) σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, 

μαθημάτων και εργαστηρίων για μαθητές και ομάδες μαθητών, 

(γ) προετοιμασία και παρουσίαση υλικού σχετικά με τη θεωρία του γνωστικού 

αντικειμένου που διδάσκεται, 

(δ) καθοδήγηση και επίδειξη πρακτικών πτυχών του υπό μελέτη γνωστικού 

αντικειμένου, 

(ε) ανάθεση ασκήσεων και εργασιών σχετικών με το επίπεδο ικανοτήτων, τα 

ενδιαφέροντα και την κλίση των μαθητών, 

(στ) αξιολόγηση των μαθητών και παροχή συμβουλών, κριτικής και ενθάρρυνσης, 

(ζ) την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, του περιεχομένου των 

μαθημάτων, του εκπαιδευτικού υλικού και των μεθόδων διδασκαλίας,  

(η) προετοιμασία των μαθητών για εξετάσεις και αξιολογήσεις,  

(θ) παροχή συμβουλών στους μαθητές σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα, όπως η 

επιλογή μαθημάτων και προγραμμάτων, ο προγραμματισμός μαθημάτων, η 

προσαρμογή στο σχολείο, η σχολική απουσία, οι συνήθειες μελέτης και ο 

σχεδιασμός σταδιοδρομίας,  

(ι) παροχή συμβουλών σε μαθητές για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να 

ξεπεράσουν προσωπικά, κοινωνικά ή προβλήματα συμπεριφοράς που 

επηρεάζουν την εκπαίδευσή τους, 

 

Εναλλακτικοί 

όροι 

• επαγγελματίας της 
περαιτέρω εκπαίδευσης 

• καθηγητής περαιτέρω 
εκπαίδευσης 

• επαγγελματίας στην 
περαιτέρω εκπαίδευση 

• καθηγητής συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης 

• καθηγητής της έκτης τάξης 
• καθηγητής περαιτέρω εκπαίδευσης 
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καθηγητής περαιτέρω 
εκπαίδευσης 

Περισσότερες 

πληροφορίες: 
European Commission > ESCO > Occupations > further education teacher 

 

2. 3. Ειδικός εκπαιδευτικών μεθόδων 

ESCO Code 2351 

Περιγραφή 

Οι ειδικοί στις εκπαιδευτικές μεθόδους διεξάγουν έρευνα και αναπτύσσουν ή 
συμβουλεύουν σχετικά με μεθόδους διδασκαλίας, μαθήματα και βοηθήματα. 
Επανεξετάζουν και εξετάζουν το έργο των εκπαιδευτικών, τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και 
προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις. 

Καθήκοντα 

(α) έρευνα σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στα προγράμματα σπουδών, τις 

μεθόδους διδασκαλίας και άλλες εκπαιδευτικές πρακτικές και παροχή συμβουλών 

για τις αναγκαίες αλλαγές και τις πιθανές βελτιώσεις, 

(β) αξιολόγηση και παροχή συμβουλών σχετικά με το περιεχόμενο των 

μαθημάτων και τις μεθόδους εξέτασης, 

(γ) έρευνα σχετικά με οπτικοακουστικά και άλλα διδακτικά μέσα και παροχή 

συμβουλών, σχεδιασμός και οργάνωση της εισαγωγής τους στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα,  

(δ) τεκμηρίωση των γνωστικών αντικειμένων και των μαθημάτων που 

αναπτύσσονται και αξιολόγηση νέων μαθημάτων, 

(ε) παροχή υπηρεσιών συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, κατάρτισης και 

συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς, 

(στ) οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων και συνεδρίων για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών σε νέα προγράμματα και μεθόδους, 

(ζ) ανάπτυξη της δομής, του περιεχομένου και των στόχων νέων εκπαιδευτικών 

μαθημάτων και προγραμμάτων, 

(η) περιοδικές επισκέψεις σε σχολεία και διαβουλεύσεις με το διοικητικό και 

εκπαιδευτικό προσωπικό για θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών, τις 

μεθόδους διδασκαλίας, τον εξοπλισμό και άλλα θέματα, 

(θ) επισκέπτεται τις τάξεις για να παρατηρεί τις διδακτικές τεχνικές και να αξιολογεί 

τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών και τα σχολικά αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται, 

(ι) την προετοιμασία εκθέσεων και τη διατύπωση συστάσεων προς τις 
εκπαιδευτικές αρχές σχετικά με πιθανές αλλαγές και βελτιώσεις στα προγράμματα 
σπουδών, στις μεθόδους διδασκαλίας και σε άλλα θέματα 

Όροι Δ/Ι 

Περισσότερες 

πληροφορίες:  
European Commission > ESCO > Occupations > curriculum administrator 
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7. Ευθυγράμμιση των ικανοτήτων κυριαρχίας με τα 
επαγγέλματα ESCO που σχετίζονται με τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, το Πλαίσιο Ικανοτήτων Ψηφιακής Κυριαρχίας είναι εφαρμόσιμο και 

στα τρία επαγγέλματα που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές που σχετίζονται με την ΕΕΚ. 

Μετά την αξιολόγηση των 3 Πλαισίων Ψηφιακών Ικανοτήτων (e-cg, DigComp και DigCompEdu) οι 

εφαρμοστέες ικανότητες για το προτεινόμενο Πλαίσιο Ικανοτήτων Κυριαρχίας συνοψίζονται ως 

ακολούθως: 

Competence 
Area 

Digital Sovereignty Competences covered 

Alignment to 
existing 

Competence 
Framework 

ESCO Code 

2320.1 2359.7 2351 

D10: 
Διαχείριση 
πληροφοριών 
και γνώσεωνt 

i. Ο προσδιορισμός των 
πληροφοριών και των γνώσεων που 
σχετίζονται με τον οργανισμό και η 
ανάπτυξη διαδικασιών και δομών 
για τη διαχείρισή τους. 

ii. Η δημιουργία δομών πληροφοριών 
που επιτρέπουν την εκμετάλλευση, 
τη βελτιστοποίηση και την 
ανταλλαγή πληροφοριών.  

iii. Η κατανόηση των κατάλληλων 
εργαλείων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία, 
την εξαγωγή, τη διατήρηση, την 
ανανέωση και τη διάδοση της 
επιχειρηματικής γνώσης, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί το 
πληροφοριακό κεφάλαιο. 

e-CF X X  

Ε3: Διαχείριση 
κινδύνων 

i. Η εφαρμογή της διαχείρισης 
κινδύνων σε όλα τα πληροφοριακά 
συστήματα μέσω της εφαρμογής της 
πολιτικής και της διαδικασίας 
διαχείρισης κινδύνων που έχει 
καθοριστεί από την επιχείρηση.  

ii. Η αξιολόγηση των κινδύνων για την 
λειτουργία του οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών, πόρων στο 
υπολογιστικό σύννεφο και κινητών 
πόρων.  

iii. Ο σχεδιασμός και η τήρηση 
εγγράφων πιθανών κινδύνων και 
σχεδίων περιορισμού. 

e-CF X X  
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Competence 
Area 

Digital Sovereignty Competences covered 

Alignment to 
existing 

Competence 
Framework 

ESCO Code 

2320.1 2359.7 2351 

E8: Διαχείριση 
ασφάλειας 
πληροφοριών 

i. Η διαχείριση της πολιτικής 
ασφάλειας των πληροφοριών και 
των συστημάτων, η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις τεχνικές, ανθρώπινες, 
οργανωτικές και άλλες σχετικές 
απειλές, σύμφωνα με τη στρατηγική 
πληροφοριακών συστημάτων και 
την επιχειρηματική στρατηγική και 
αντικατοπτρίζει την κουλτούρα 
κινδύνου του οργανισμού. 

ii. Η ανάπτυξη και διαχείριση των 
επιχειρησιακών και ειδικών (π.χ. 
εγκληματολογικών ερευνών, 
πληροφοριών για απειλές και 
ανίχνευσης εισβολών) πόρων που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα διαχείρισης περιστατικών 
ασφάλειας και διατυπώνει 
συστάσεις για τη συνεχή βελτίωση 
της πολιτικής και της στρατηγικής 
ασφάλειας. 

 

e-CF   X 

4.1 Προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων και 
ιδιωτικής ζωής 

i. προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

ii. κατανοούν πώς να χρησιμοποιούν 
και να μοιράζονται προσωπικά 
αναγνωρίσιμες πληροφορίες, ενώ 
είναι σε θέση να προστατεύουν τον 
εαυτό τους και τους άλλους από 
ζημίες 

iii. κατανοούν ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες χρησιμοποιούν "πολιτική 
απορρήτου"  

iv. ενημερώνονται για τον τρόπο με τον 
οποίο χρησιμοποιούνται τα 
προσωπικά δεδομένα. 

DigComp2    

2.1 Διαχείριση, 
προστασία και 
κοινή χρήση 
ψηφιακών 
πόρων 

i. οργανώνουν το ψηφιακό 
περιεχόμενο και το καθιστούν 
διαθέσιμο στους μαθητές, τους 
γονείς και άλλους εκπαιδευτικούς.  

ii. προστατεύουν αποτελεσματικά το 
ευαίσθητο ψηφιακό περιεχόμενο.  

iii. σέβονται και να εφαρμόζουν σωστά 
τους κανόνες προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των πνευματικών 
δικαιωμάτων. 

iv. κατανοούν τη χρήση και τη 

DigCompEdu X X X 
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Competence 
Area 

Digital Sovereignty Competences covered 

Alignment to 
existing 

Competence 
Framework 

ESCO Code 

2320.1 2359.7 2351 

δημιουργία ανοικτών αδειών και 
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ορθής 
απόδοσής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

  

Η κοινοπραξία αναγνωρίζει ότι το έργο δεν μπορεί από μόνο του να επιλύσει όλες τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές/καθηγητές ΕΕΚ στον τομέα της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, του 

μετασχηματισμού της τάξης σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και των προκλήσεων που ακολουθούν 

μετά από αυτούς τους μετασχηματισμούς, ιδίως όσον αφορά στην προστασία των ψηφιακών δεδομένων 

τους και τις δεξιότητές τους στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Ωστόσο, το υλικό που αναπτύχθηκε 

μέσω του έργου "Ανάπτυξη των ικανοτήτων ψηφιακής κυριαρχίας των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών ΕΕΚ (DiSCVET) μπορεί να εφαρμοστεί και να μεταφερθεί σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων ΕΕΚ, των παρόχων εργασίας και των φορέων καταρτισμού 

πολιτικής. 

 


