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Περίπτωση IDEAL: Ενσωμάτωση Ψηφιακής Εκπαίδευσης στον 

γραμματισμό ενηλίκων  

Εισαγωγή Το έργο IDEAL γεννήθηκε με στόχο την υποστήριξη 

εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων για την κατανόηση και την πρακτική ψηφιακή 

εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, το έργο θα προωθήσει τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τις δεξιότητες και τον διάλογο 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Τύπος του Οργανισμού 

που είχε εμπλοκή στο 

έργο 

CPIA 2, Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2 

Τίτλος της μεθοδολογίας 

που χρησιμοποιήθηκε 

Η μέθοδος εργασίας της εταιρικής σχέσης βασίστηκε στην 

ανταλλαγή πρακτικών μέσω της κατασκευής ενός σταθερού 

δικτύου εργασίας. 

Τύπος του Εκπαιδευτή Εκπαιδευτής ενηλίκων 

Εργαλείο/-α που 

χρησιμοποιήθηκε-αν 
 Εισαγωγή στο θέμα: εκπαιδευτικές θεωρίες για 

Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 Μελέτη πλαισίου και ανάλυση των εκπαιδευτικών 
αναγκών της ομάδας στόχου. 

 Θεματικές δημοσιεύσεις που καθοδηγούν τη χρήση 
διαφορετικών τεχνολογιών, για εκπαιδευτικούς ως 

προς τη διδασκαλία και τη μάθηση της βασικής 

εκπαίδευσης. 

 Εκπαιδευτικά βίντεο: πώς να διδάξετε γραφή και 
βασικό υπολογισμό με τις ΤΠΕ 

Προκλήσεις, μυστικά 

επιτυχίας, παράγοντες 

που αποτέλεσαν κίνητρο 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 

βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, 

όσον αφορά τις γνώσεις, την κατανόηση και τις πρακτικές 

δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, κάθε δάσκαλος πρέπει να 

ελέγξει ποια τεχνολογία είναι η πιο κατάλληλη για την 

επίτευξη του στόχου για κάθε μεμονωμένο μαθητή. 

Διδάγματα και προτάσεις 

βελτίωσης 

Ένας ενήλικος στους τέσσερις δεν διαθέτει τις απαραίτητες 

ψηφιακές δεξιότητες για ικανοποιητική συμμετοχή στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή, καθώς και στην καθημερινή 

ζωή. Κοιτάζοντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 

ακολουθώντας τις ενδείξεις πολλών ευρωπαϊκών μελετών, οι 

τεχνολογίες είναι αποτελεσματικά εργαλεία για να διδάξουν 

ενήλικες ακόμη και με κακές γνώσεις δεξιοτήτων και αυτό 

απαιτεί εκπαίδευση που να απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 



για αποτελεσματική ψηφιακή ολοκλήρωση στην τάξη. 

Χώρα Ιταλία 

Όνομα του Οργανισμού/ 

Εκπαιδευτικού κέντρου 
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