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Περιήγηση στο SELFIE...
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Η ολιστική προσέγγιση 
και ο ...ελέφαντας!



Διαφορετικές οπτικές γωνίες

(επικεφαλής, εκπαιδευτικοί, μαθητές)



Κάλυψη 360ο

Έμφαση στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση της τεχνολογίας

Ηγεσία

Υποδομή 
& εξοπλισμός

Διδασκαλία
και μάθηση

Ψηφιακή 
ικανότητα 
μαθητών

Αξιολόγηση
μάθησης

Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών



Τι κάνει 
ο μαθητής

Vygotsky – η σημασία της 
κοινωνικής συνεργασίας

Vygotsky – Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης



Τι κάνει 
το σχολείο
και τι δείχνει 

το SELFIΕ

SELFIE – ένα εργαλείο 
για τη σχολική κοινότητα



Συλλογικός & κριτικός 
αναστοχασμός

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ



... που οδηγεί 
σε συλλογική δράση!

Διάλογος

ΣχεδιασμόςΔράση

Αναστοχασμός



https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

Για δημοτικά, γυμνάσια, γενικά και επαγγελματικά λύκεια

Δωρεάν, online, παραμετροποιήσιμο εργαλείο

Διαθέσιμο σε 32 γλώσσες



Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) – Κοινό Κέντρο Ερευνών

• Ο ερευνητικός βραχίονας της ΕΕ

• Ανεξάρτητος από εθνικά ή εμπορικά συμφέροντα

• Η ερευνητική ατζέντα καθορίζεται από τις προτεραιότητες 
της ΕΕ

• 42 μεγάλες ερευνητικές εγκαταστάσεις

• 1500 ερευνητές, 83% με διδακτορικό

• 1,400+ επιστημονικές δημοσιεύσεις το χρόνο

Μονάδα Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
και Εργασίας



Πλαίσια 
αναφοράς

για την 
ψηφιακή 

ικανότητα 

Των πολιτών (DigComp)

Των εκπαιδευτικών (DigCompEdu)

Των εκπαιδευτικών Οργανισμών (DigCompOrg)



Πώς αξιοποιεί το ΔΙΚΟ σας 
σχολείο τις τεχνολογίες για 

μάθηση;

Μια νέα προσέγγιση

Βασισμένη στις ανάγκες 
των σχολείων



Από τη θεωρία…



Συμμετοχικός σχεδιασμός, 
για τα σχολεία, με τα 

σχολεία



SELFIE αποτυπώνει τη χρήση των τεχνολογιών στο σχολείο. 
Δε χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη.

Το 
προσαρμόζεται 
στις ανάγκες του 

σχολείου σας

1
Συλλέγετε τις απόψεις 

επικεφαλής, 
εκπαιδευτικών ΚΑΙ 

μαθητών

2
Συζητάτε τα 

αποτελέσματα και 
προγραμματίζετε τις 

αλλαγές

3
Παρακολουθείτε 
την πρόοδο και 
αναπροσαρμό-

ζετε

4

Με μια ματιά



Ευέλικτο… 
καθώς κάθε σχολείο είναι 

διαφορετικό!

30+ ερωτήσεις σχετικές με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
+10 ερωτήσεις που μπορεί να προσθέσει το σχολείο



To SELFIE εκ των έσω

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el



Πώς μπορεί το δικό σας σχολείο 
να χρησιμοποιήσει το SELFIE?



Βήμα 1

Δημιουργήστε το 
λογαριασμό και το προφίλ 

του σχολείου



Παραμετροποιήστε το 
εργαλείο

Βήμα 2



Συγκεντρώστε τις απόψεις 
της σχολικής κοινότητας

Βήμα 3



3 ξεχωριστά
ερωτηματολόγια για 

επικεφαλής, εκπαιδευτικούς 
και μαθητές

Ανώνυμα!



Αποτελέσματα

Στα οποία μόνο το σχολείο έχει 
πρόσβαση!

Βήμα 4



Αξιοποιήστε τα αποτελέσματα

Βήμα 5

Διάλογος

ΣχεδιασμόςΔράση

Αναστοχασμός



Eπαναλάβετε τη διαδικασία

Βήμα 6



Ψηφιακά πιστοποιητικά
συμμετοχής



SELFIE

Προκλήσεις και ευκαιρίες με αφορμή την πανδημία -

Προσαρμογή για τη μεικτή μάθηση  

Νικολέτα Γιαννούτσου

@nyiannoutsou



ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Στόχοι - Συλλογιστική



Συλλογικός Αναστοχασμός Σχολείων

• Χρήση τεχνολογίας κατά την πανδημία

• Ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής: 

• Συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

• Αξιοποίηση της προόδου που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα

Στόχοι



• Οι ψηφιακές τεχνολογίες – όχημα 
συμμετοχής στην εκπαιδευτική 
διαδικασία

• Νέες ισορροπίες: Ατομικές διαφορές -
διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό 
υπόβαθρο των μαθητών 

• Παιδαγωγικές προκλήσεις

• Ενεργός εμπλοκή
• Κοινωνική αλληλεπίδραση
• Αξιολόγηση
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

• Αυτόνομοι μαθητές
• «Ανάκαμψη» - Αντιμετώπιση δυσκολιών 

(Resilience)
• Συλλογική ευθύνη

Συλλογιστική - διαπιστώσεις



Ενσωμάτωση των νέων ερωτήσεων στο 
SELFIE



• Υποχρεωτικές ερωτήσεις

• Ερωτήσεις επιλογής

• Ερωτήσεις στην ενότητα «Υλικό» (Resources) στην ιστοσελίδα του 
SELFIE



• Μορφές μεικτής μάθησης

• Κατάρτιση σχετική με μεικτή μάθηση 

• Αρνητικοί παράγοντες για τη χρήση της τεχνολογίας στο σπίτι

• Υποδομές

• Τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικών – μαθητών

• Επικοινωνία –υποστήριξη οικογένειας

• Χρονικοί περιορισμοί, 

• Συμμετοχή των μαθητών

Υποχρεωτικές ερωτήσεις



• Ψηφιακό χάσμα

• Πρόσβαση σε εξοπλισμό

• Παιδαγωγική προσέγγιση

• Συντονιστικός ρόλος σχολείου

• Συνεργασία – συλλογικότητα - δικτύωση

Ερωτήσεις επιλογής



• Αυτόνομοι μαθητές

• Διαχείριση χρόνου

• Αναζήτηση βοήθειας

• Ανάκαμψη – αντιμετώπιση δυσκολιών

• Αντεστραμμένη τάξη

• Εκπαιδευτικοί

• Κατάρτιση: τεχνική – παιδαγωγική

• Στάση προς τη χρήση τεχνολογιών: μαθαίνω να λύνω τεχνικά προβλήματα 

• Δημιουργία υλικού: συλλογικότητα – συνεργασία επανάχρηση

Προτεινόμενες ερωτήσεις  



• At its best, schooling can be about how to make a life, which is quite 
different from how to make a living. 

N. Postman (1996) “The end of education: Redefining the value of school”

• Looking at the past must only be a means of understanding more 
clearly what and who they are so that they can more wisely build the 
future. 

P. Freire (1970) “Pedagogy of the Oppressed”



Participation in SELFIE & Erasmus Plus 
projects



Μεγάλη αποδοχή από την 
εκπαιδευτική κοινότητα



Μεγάλη αποδοχή από την 
εκπαιδευτική κοινότητα

H Ελλάδα στην 9η θέση 

98 σχολεία

203 επικεφαλής
923 εκπαιδευτικοί
5,863 μαθητές

7,061 συνολικά



• 14 έργα συνολικά γύρω από το SELFIE

• 4 μεγάλα έργα KA 3

• Επέκταση του SELFIE στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (DIGI-HE )

• Ψηφιακή καινοτομία και ανοιχτότητα σχολικής μονάδας (R4Change)

• Υποστήριξη σχολείων για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής (SHERPA, A-
SELFIE project) 

Έργα Erasmus Plus



• Αυτόματη βοήθεια για το 
SELFIE

• Υποστήριξη σχολείων για τη 
δημιουργία ψηφιακής 
στρατηγικής

• Εφαρμογή: Άνοιξη 2021

E-mail: sherpa@itd.cnr.it 
Twitter: @Sherpa4SELFIE
WEBSITE: https://sherpa4selfie.eu/

Διεθνές πανεπιστήμιο Ελλάδας -AETMA LAB –
Συντονιστής
Φορείς: 

University of Jyvaskyla, Finnish Institute for 
Educational Research

CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE of the Ministry 
of Education and Culture (CPI)

ESTHONIA Tallinn University (TLU)

ITALY National Research Council of Italy, Institute for 
Educational Technology (CNR-ITD)



• 300 σχολεία σε 3 χώρες (Ελλάδα, 
Ιταλία, Πορτογαλία) – δημιουργία 
κουλτούρας ανοιχτής εκπαίδευσης.

• Καλοκαιρινό σχολείο

• Πρόσκληση για συμμετοχή 
ελληνικών σχολείων από το ΙΕΠ: 
Σεπτέμβρης 2020

www.reflecting4change.eu

Ελληνογερμανική Αγωγή, Ελλάδα -Συντονιστής
Φορείς
• European School Heads Association, 
• European Distance and E-learning Network 

(EDEN), 
• ScienceView
• University of Bayreuth (UBT), Γερμανία 
• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 

Ελλάδα
• Fondazione Idis-Città della Scienza, Ιταλία
• NUCLIO – Núcleo Interativo de Astronomia, 

Πορτογαλία 



Αναστοχαστείτε | Συζητήστε | Σχεδιάστε | Δράστε

Ο αναστοχασμός
και η συζήτηση, 

πρέπει να οδηγεί σε δράση!



https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/el

Δημιουργήστε ένα 
λογαριασμό για το σχολείο 

σας και δοκιμάστε το!



Mείνετε σε επαφή
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#EUDigitalEducation #SELFIE_EU
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