
Πρόγραμμα
ενδοϋπηρεσιακής
εκπαίδευσης για

εκπαιδευτές ενηλίκων



Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα
ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης για

εκπαιδευτές ενηλίκων!



Πίνακας περιεχομένων
• Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο, εξοικειωνόμαστε με τον πίνακα Miro (Miro Board).

• Γνωρίζουμε το έργο WOWSA.

• Πρόγραμμα Εισαγωγής στην Παιδαγωγική για τους γονείς του έργου WOWSA.

• Οικογενειακή μάθηση– ανάλυση των μαθησιακών αναγκών.

• Αναλυτικό πρόγραμμα ψηφιακού γραμματισμού για γονείς του έργου WOWSA.

Ημέρα 1η



Δημιουργία ιδεών– καταγραφή προόδου



Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

για τους Γονείς

ΓΙΑΤΙ;

Για να επιτευχθεί η ένταξη των γονιών στην ψηφιακή ζωή των παιδιών τους, και για να μπορέσουν 

να αποκτήσουν την ικανότητα να υποστηρίζουν και να εκπαιδεύουν τα νεαρά και μεγαλύτερα μέλη 

της οικογένειας τους για θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy) και 

το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας (media literacy).

Για να υποστηριχθεί ο ρόλος των γονέων ως διαμεσολαβητών της μάθησης σε ένα οικογενειακό 

μαθησιακό μοντέλο. 

Οι γονείς πρέπει να αναπτύξουν κάποιου είδους κατανόηση για τα θέματα που σχετίζονται με τη 

διαδικτυακή μάθηση και τη χρήση δυναμικών διαδικτυακών εργαλείων. 

ΠΩΣ;

Παρέχοντας στους γονείς βασικές οδηγίες σχετικά με τις βέλτιστες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή χρήση διαδικτύου. 



Εισαγωγή στην 

Παιδαγωγική για γονείς

4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Οι καλύτερες πρακτικές για τον ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy) για οικογένειες.

• Οδηγίες για ασφαλή διαδικτυακή χρήση.

• Χρήση της οικογενειακής μαθησιακής εργαλειοθήκης του έργου WOWSA.

Εγχειρίδιο

Παρουσιάσεις Power Point

Πλάνα μαθημάτων



Παράδοση του Προγράμματος

Εισαγωγής στην Παιδαγωγική

http://wowsa.eu/


Οικογενειακή μάθηση

Η οικογενειακή μάθηση ενθαρρύνει τα μέλη της οικογένειας να μορφωθούν μαζί ως 

οικογένεια σε ένα οικογενειακό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στη διαγενεακή μάθηση 

(intergenerational learning). Οι οικογενειακές μαθησιακές δραστηριότητες μπορούν να 

σχεδιαστούν ειδικά για να δώσουν στους γονείς τη δυνατότητα να μάθουν πως να 

υποστηρίζουν τη μάθηση των παιδιών τους. Η οικογενειακή μάθηση είναι μια ισχυρή 

μέθοδος δέσμευσης (engagement) και μάθησης που μπορεί να δημιουργήσει θετικές 

στάσεις προς τη δια βίου μάθηση, να προωθήσει την κοινωνικοοικονομική ανθεκτικότητα 

και να αντιμετωπίσει τα εκπαιδευτικά μειονεκτήματα’.* 

(* Εμπλοκή γονέων και οικογενειών- Μια εργαλειοθήκη για επαγγελματίες

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-

for-practitioners/)

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/


Οικογενειακή μάθηση: 

Ανάλυση μαθησιακών αναγκών

ΓΙΑΤΙ;

• Για να καλύψει το χάσμα μεταξύ του τι είναι και τι θα έπρεπε να είναι.

• Για βαθύτερη κατανόηση των αναγκών της οικογένειας. 

• Για την προσαρμογή των πόρων του έργου WOWSA και την ανταπόκριση στις ανάγκες της 

οικογένειας.

• Για την αύξηση της αυτοπεποίθησης των γονέων που τους επιτρέπει να συμμετέχουν στη 

μάθηση των παιδιών τους.

ΠΩΣ;

Με την διενέργεια ερευνών εκτίμησης αναγκών, συνεντεύξεων, και ομάδων εστίασης.



Πρόγραμμα ψηφιακού γραμματισμού του 

έργου WOWSA για τους γονείς 
ΓΙΑΤΙ;

• Για να υποστηρίξει τους γονείς να πάρουν το ρόλο των εκπαιδευτικών στην οικογένεια και να 

αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα.

• Για να ενδυναμώσει τους γονείς να αντιμετωπίσουν το «οικογενειακό ψηφιακό χάσμα»

εντός της δικής τους οικογένειας.

• Για να ενθαρρύνει τους γονείς να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες 

σχετικά με τα μέσα, για να υποστηρίξουν τα νεαρά και μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας τους να 

κάνουν το ίδιο.

• Να προσφέρει δημιουργικά μέσα και μεθοδολογίες στους γονείς ως μέσο προσέλκυσης. 

ΠΩΣ;

Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει 6 κεφάλαια και απευθύνεται σε 3 θεματικές 

ενότητες: 

• Ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy)

• Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας (media literacy),

• Γραμματισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media literacy).

Οι ενότητες που σχετίζονται με τον ψηφιακό γραμματισμό είναι συνδεδεμένα στο DIGCOMP 2.1 

Πλαίσιο για τους πολίτες (Framework for Citizens) και έχουν ως στόχο να παρέχουν στους γονείς 

λεπτομερή ενημέρωση για το θέμα του ψηφιακού γραμματισμού. 



Πρόγραμμα ψηφιακού γραμματισμού 

του έργου WOWSA για γονείς 

6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

- ΠΛΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POWER POINT

- ΠΛΑΝΟ ΑΥΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

- ΜΙΚΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ



Παράδοση του προγράμματος ψηφιακού 

γραμματισμού του WOWSA για γονείς

http://wowsa.eu/#learning%20materials


Πίνακας περιεχομένων
• Εκπαιδευτική δυνατότητα των κόμικς.

• Τα κόμικς στο πλαίσιο της οικογενειακής μάθησης.

• Πρόγραμμα εισαγωγής στην Παιδαγωγική του έργου WOWSA.

• Δημιουργώντας ένα κόμικς.

Ημέρα 2η



Μέσω ενός εκπαιδευτικού κόμικς, μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες, να 

επικοινωνήσουμε έννοιες (concepts), να παρουσιάσουμε στοιχεία (facts) και ταυτόχρονα να 

αντιμετωπίσουμε κοινωνικά ζητήματα.

Η παρουσίαση πολύπλοκων πληροφοριών μέσω μιας αφήγησης κάνει ένα θέμα πιο 

κατανοητό, εφόσον επιτρέπει σε άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου να ενδιαφερθούν.



Εισαγωγή στη Παιδαγωγική για Γονείς- Εργαστήριο 3

Χρησιμοποιώντας την οικογενειακή μαθησιακή 

εργαλειοθήκη του έργου WOWSA.



Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει 3 είδη μαθησιακών πόρων:
▰ Κόμικς

▰ Διαδραστικά περιοδικά
▰ Ηχητικά βιβλία (Audiobooks)

Οικογενειακή μαθησιακή Εργαλειοθήκη

Η οικογενειακή μαθησιακή εργαλειοθήκη στοχεύει στην παροχή
πόρων που απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες με σκοπό τη
βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, και την εκπαίδευση τους
σχετικά με τους κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίσουν στον
ψηφιακό κόσμο.



Η οικογενειακή μαθησιακή εργαλειοθήκη προσφέρει μαθησιακό υλικό ανάλογα με
την ηλικία των μελών της οικογένειας τριών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων:
▰ Κόμικς Στριπ που προωθούν ασφαλή διαδικτυακές δραστηριότητες για παιδιά

από 8-12 χρονών. Αυτά τα Κόμικς Στριπ που μοιάζουν με κινούμενα σχέδια
εντοπίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου και προσφέρουν λύσεις για το πως
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διαδικτυακές απειλές.

▰ Βίντεο επεξήγησης, υλικό αυτοβοήθειας, παιχνίδια και παζλ παρουσιάζονται
μέσω ενός διαδραστικού ψηφιακού περιοδικού για εφήβους και νεαρούς
ενήλικες ηλικίας 13-20.

▰ Ποικιλία ηχητικών βιβλίων (audiobooks) για μεγαλύτερους ενήλικες
μαθητευόμενους ακόμα και ηλικιωμένους τα οποία υπογραμμίζουν
συγκεκριμένους κινδύνους και παγίδες που μπορεί να συναντήσουν στο
διαδίκτυο.

Οικογενειακή μαθησιακή εργαλειοθήκη



Κόμικς για παιδιά από 8-12 χρόνων



Ας κάνουμε 

ένα κόμικ!

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SX72cknyJ7A



Εργασία Δημιουργία 

ενός βιβλίου κόμικς

Διαλέξετε ένα θέμα από τα εξής:

- Πρόκληση του TikTok (TikTok Challenge).

- Μίσος για το γονικό έλεγχο.

- Σπαταλώντας το χαρτζιλίκι μου σε διαδικτυακά παιχνίδια.

Έρευνα για το θέμα

Δημιουργία μιας ιστορίας

Χρήση απλής γλώσσας

Δημιουργία ενός κόμικς χρησιμοποιώντας το Pixton ή το Canva.



Πίνακας περιεχομένου
• Θετικά και πλεονεκτήματα των ηχητικών βιβλίων (Audiobooks).

• Ηχητικό βιβλίο (Audiobook) του WOWSA – Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για Γονείς, 

Εργαστήρι 3.

▰ Βασικές ιστοσελίδες (websites) και εφαρμογές (apps) για τη δημιουργία ηχητικών 

βιβλίων (Audiobooks) ή podcasts.

• Δημιουργία ενός μη- μυθιστορηματικού podcast με συμμετέχοντες.

Ημέρα 3η



Ηχητικά βιβλία (audiobooks) και

Podcasts … θετικά και πλεονεκτήματα 

για τους ηλικιωμένους

Μπορείτε να ακούσετε ένα ηχητικό βιβλίο (audiobook) ή podcast οποτεδήποτε 

και οπουδήποτε – στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, σε μέσο μαζικής μεταφοράς 

χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή άλλη 

ψηφιακή συσκευή…



Εισαγωγή στην
Παιδαγωγική για Γονείς –

Εργαστήρι 4

Χρησιμοποιώντας το 

εργαστήρι οικογενειακής 

μάθησης του έργου 

WOWSA.



Ηχητικά βιβλία (audiobooks) για μεγαλύτερους
ενήλικες μαθητευόμενους και ηλικιωμένους

Η οικογενειακή μαθησιακή εργαλειοθήκη προσφέρει μια ποικιλία ηχητικών
βιβλίων (audiobooks) για μεγαλύτερους ενήλικες μαθητευόμενους και
ηλικιωμένους σε εννιά θέματα. Αυτές οι πηγές στοχεύουν στο να υπογραμμίσουν
κάποιους συγκεκριμένους κινδύνους και παγίδες του διαδικτύου στους οποίους
είναι επιρρεπείς οι ηλικιωμένοι, και συζητούν για το τι μπορεί να γίνει για να
μετριαστούν αυτές οι απειλές του ψηφιακού κόσμου.

▰ Παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και έλεγχος στοιχείων.
▰ Κίνδυνοι υπερβολικής κοινοποίησης στοιχείων στο διαδίκτυο (over-

sharing).

Τώρα ας δούμε μια πρακτική επίδειξη 2 ηχητικών βιβλίων
(audiobooks):



Σημαντικές ιστοσελίδες και εφαρμογές για 

τη δημιουργία ενός ηχητικού βιβλίου 

(audiobook) ή podcast. 

https://anchor.fm/
https://www.aflorithmic.ai/
https://www.spreaker.com/
https://www.bearaudiotool.com/


Δημιουργία ενός μη-μυθιστορηματικού 

ηχητικού βιβλίου (audiobook) και podcast

Έρευνα

Γράψετε το κείμενο – να έχετε υπόψη σας ότι γράφετε ένα κείμενο που θα διαβαστεί φωναχτά.

Διαθέσιμες τεχνολογίες μετατροπής κειμένου σε ομιλία (text-to-speech technologies).

Ηχογράφηση https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM

Η διαφορά ανάμεσα στις μορφές ήχου (audio formats): 

WAV files : MP3 files : M4B files

Επεξεργασία https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ

Ανέβασμα των αρχείων

Sndup / YouTube / Soundcloud / Spotify / Anchor

https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=Ami03xXr3-M
https://www.youtube.com/watch?v=E79IZYEjQgA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=r6mQ_8-hSTg
Anchor
https://www.aflorithmic.ai/text-to-speech-api?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm00GOXzJNCOUX7mfykVDu9aBvXV8gCzVpFK1_Oxon4cHx93LMNKDghoCtwUQAvD_BwE


Εργασία

Δημιουργία ενός podcast
Διαλέξετε ένα θέμα από τα εξής:

α) Ηλικιωμένοι κατευθύνουν τα εγγόνια τους στο ψηφιακό κόσμο.

β) Πόσες ψηφιακές συσκευές χρειάζεται το προσχολικό παιδί μου;

γ) Ασφάλεια στο TikTok

δ) Πίεση να πάρεις «likes»

ε) Συναισθηματική ευημερία στο διαδίκτυο

στ’) Διαδικτυακά παιχνίδια

Έρευνα για το θέμα

Προετοιμασία του κειμένου

Καταγράψτε, επεξεργαστείτε και ανεβάστε το στο λογαριασμό.

Κάντε share τους συνδέσμους στο Miro.



Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης για 

εκπαιδευτές ενηλίκων στο Miro – η μαθησιακή 

πρόοδος

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
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