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Abstract: This article provides a brief overview of the seminar on "Challenges in the Age of 

Digital Transition: Schools as Learning Organizations", organized by the Portuguese Presidency 

of the Council of the European Union on 9 April 2021, online. It was a meeting that highlighted 

the challenges associated with digital transformation brought by COVID-19, but also a step 

towards discussing the impact of digital transformation on school education systems. At the same 

time, the organization of schools in terms of leadership, collaborative work and professional 

development of teachers, innovative teaching techniques and changes in the curriculum were 

discussed. In the frame of the seminar, keynote speeches  and discussions were made in sessions 

(breakout rooms). Significant conclusions have been drawn which can contribute to the prospect 

of recovery in an action plan for digital education in the European Union 2021-2027. 
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Πεπίλητη: Σην άξζξν απηό παξαηίζεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: 

"Πξνθιήζεηο ζηελ επνρή ηεο Ψεθηαθήο Μεηάβαζεο: ηα ζρνιεία σο Οξγαληζκνί Μάζεζεο", ην 

νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηελ Πνξηνγαιηθή Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηηο 9 Απξηιίνπ 2021, δηαδηθηπαθά. Ήηαλ κία ζπλάληεζε ε νπνία αλέδεημε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό πνπ θέξλεη ε COVID-19, αιιά θαη έλα βήκα 

παξαθάησ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ν αληίθηππνο ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηα ζρνιηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Παξάιιεια, ζπδεηήζεθε ε νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ ζε ζέκαηα 

εγεζίαο, ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαηλνηόκεο 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Σην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θεληξηθέο νκηιίεο αιιά θαη  ζπδεηήζεηο ζε ζπλεδξίεο (breakout rooms) 

γύξσ από ζεκαληηθά θαη επίθαηξα ζέκαηα. Βγήθαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηθαλά λα 

πξνζθέξνπλ ζηελ πξννπηηθή αλάθακςεο ζε έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 2021-2027. 

Λέξειρ κλειδιά: Ψεθηαθή κεηάβαζε, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζρνιεία σο νξγαληζκνί 

κάζεζεο 
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1. Κενηπικέρ Ειζηγήζειρ: ηο τηθιακό ηαξίδι έσει απσίζει! 

Σηηο θεληξηθέο εηζεγήζεηο αλαθέξζεθε όηη ζην έσο ηώξα ρξνληθό πιαίζην ελόο έηνπο ηεο 

παλδεκίαο (Μάξηηνο 2020, έσο Απξίιηνο 2021) αλαδείρζεθαλ ηέζζεξα θξίζηκα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ:  

 ζηηο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ θαη ζηε ζπλδεζηκόηεηα ζην δηαδίθηπν,  

 ζηε γεληθόηεξε νξγάλσζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζύκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα,  

 ζηελ ςεθηαθή ηθαλόηεηα θαη ζηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ,  

 ζηηο θαηλνηόκεο παηδαγσγηθέο.  

Δηδηθόηεξα, αλαθέξζεθε όηη νη εζληθέο πιαηθόξκεο δελ ήηαλ ζρεδηαζκέλεο γηα ηόζν έληνλε 

ρξήζε, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο 

αλαθέξζεθαλ ζέκαηα εμνπιηζκνύ θαη ζπλδεζηκόηεηαο, ηόζν ζηα ζρνιεία, όζν θαη ζηηο νηθείεο 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Αθόκε ε ςεθηαθή ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ 

παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερλνινγηώλ δελ ήηαλ απηή πνπ ζα έπξεπε λα είλαη ώζηε 

λα αληαπεμέιζνπλ εύθνια νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Παξάιιεια, δηαπηζηώζεθε όηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί, δελ δηέζεηαλ ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο ή 

δεμηόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπλ ηηο θαηλνηόκεο παηδαγσγηθέο πνπ απαηηνύληαλ ζε 

ζέκαηα δηδαζθαιίαο ή θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο online αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ.  

Τνλίζηεθε όηη γηα ηελ πξνζέγγηζε απηώλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ μαθληθά, 

απαηηνύληαη αιιαγέο ζε πνιιά επίπεδα, θαζώο πιένλ ε κάζεζε κεηαθηλείηαη έμσ από ηε ζρνιηθή 

αίζνπζα θαη γεληθόηεξα έμσ από ην ζρνιείν. Η ςεθηαθή αίζνπζα είλαη κία λέα πξαγκαηηθόηεηα 

ε νπνία απαηηεί λέεο ζπλζήθεο πξνζέγγηζεο από θάζε άπνςε, δειαδή: λέεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, δεμηόηεηεο ςεθηαθήο κάζεζεο θαη λένπο ξόινπο. 

Γεληθά νη πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ην πξώην lockdown αθνξνύλ (Δηθόλα 1): 

 Τνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ζηελ ηερληθή ππνζηήξημή ηνπο, ηε 

ζπλεξγαηηθή εξγαζία, θαζώο θαη ηελ αληαιιαγή πιηθνύ θαη εκπεηξηώλ. 

 Τνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα παξνρήο ππνζηήξημεο, 

πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή θαη αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε. 

 Τηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, αιιά θαη 

ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία. 

 Τελ απνδνηηθή, δνκεκέλε θαη ζαθή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε 

θάζε επίπεδν. 
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Εικόνα 1. Πποκλήζειρ πος εμθανίζηηκαν καηά ηο ππώηο lockdown 

Από άπνςε δηδαθηηθήο, θπξίαξρα ζηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη: 

 ε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ,  

 νη  ηερληθέο κάζεζεο πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε,  

 ε γλώζε ησλ κνληέισλ ηνπ Blended learning,  

 νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο  “ζύγρξνλεο” θαη “αζύγρξνλεο” ηειεθπαίδεπζεο,  

 ε εθαξκνγή λέσλ θαη πην επέιηθησλ ηερληθώλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ.  

Δηδηθόηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ δηαδηθηπαθά, πέξα από ηελ απαξαίηεηε 

γλώζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ, ηνλίζηεθε όηη απαηηείηαη θαη κία ππνζηήξημε ζηελ 

παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΤΠΔ.  

Ωζηόζν, έλα λέν ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ε «επέθηαζε ηνπ ρξόλνπ κάζεζεο», θαζώο ε 

δηδαθηηθή ώξα δε ζηακαηά πιένλ ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ ηζρύνπλ, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη πέξαλ απηώλ, ιόγσ αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, όηαλ, δειαδή, νη 

καζεηέο/ηξηεο έρνπλ παξάιιεια λα κειεηήζνπλ πιηθό θαη ζε κηα πιαηθόξκα αζύγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο. 

Παξάιιεια, αλαδεηθλύνληαη θαη κία ζεηξά από άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθαιή 

πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ  πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Πξόθεηηαη γηα 
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ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία, αθελόο, έρνπλ κία ηερλνθξαηηθή δηάζηαζε σο πξνο ηε δηαρείξηζή 

ηνπο, αθεηέξνπ θαη κία παηδαγσγηθή δηάζηαζε, δεδνκέλνπ όηη ε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζε κία 

καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη, βιάπηεη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαηόηεηαο 

κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε κάζεζε. 

Έλα ζεκαληηθό ζέκα ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία απνηειεί ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ζηε 

κάζεζε, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, όηη απηή απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. 

Μία βαζηθή θαηεύζπλζε σο πξνο απηή ηελ πξννπηηθή γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ν εθπαηδεπηηθόο. Γηα λα γίλεη βέβαηα απηό απαηηείηαη έλαο αλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ 

ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα γίλεη πεξηζζόηεξν εξεπλεηήο θαη 

ελνξρεζηξσηήο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα. Σπλάκα, ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλεξγάηε πνπ ζα εκπλέεη θαη ζα θαηεπζύλεη ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

λέαο γλώζεο, αιιά ζα καζαίλεη θαη ν ίδηνο κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζα εμειίζζεηαη 

(Δηθόλα 2). 

 

Εικόνα 2. Αναπποζδιοπιζμόρ ηος πόλος ηος εκπαιδεςηικού 

Ωζηόζν, δε κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε ην γεγνλόο όηη παξά ηηο έθηαθηεο θαη αληίμνεο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξάηεζαλ, νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ εθείλνη πνπ αγθάιηαζαλ ηελ πξόθιεζε λα δηαηεξήζνπλ 

αλνηθηέο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη λα ζπκβάιινπλ κε ηνλ ηξόπν απηό ζηε ζπλέρηζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε έλα θπζηνινγηθό πιαίζην αλεμάξηεηα από ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. (Δηθόλα 3). 
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Εικόνα 3. Η ζςμβολή ηυν εκπαιδεςηικών ζηιρ πποκλήζειρ 

Βεβαίσο κία πνξεία πξνο ηελ απηνλνκία ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, δε κπνξεί λα 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο όπνηεο πξνζπάζεηεο θαηαβάιινπλ σο πξνο απηό νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί. Έηζη κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηθαλή λα ζπκβάιιεη ζε απηή ηελ πξννπηηθή είλαη 

νη αιιαγέο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (Δηθόλα 4). 

Σην πιαίζην απηό  ηνλίζηεθε όηη κέρξη θαη ην 2030 ην γλσζηηθό κέξνο ηεο κάζεζεο ζα έρεη 

κάιινλ κηθξή αμία, θαζώο ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα νδεγεί ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο  

ζην λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά, αλεμάξηεηα θαη ζπλεξγαηηθά κε πιήξε γλώζε ηνπ εαπηνύ ηνπο 

θαη ηνπ θνηλσληθνύ πεξίγπξνπ. 

Σπλνςίδνληαο ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζηε λέα απηή επνρή κπνξνύλ λα δώζνπλ έλα δηαθνξεηηθό 

πεξηερόκελν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη, ζα κπνξνύζακε λα αλαθεξζνύκε: 

 ζηελ αλάγθε γηα απόθηεζε λέσλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ από εθπαηδεπηηθνύο θαη 

καζεηέο/ηξηεο, 

 ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηόζν ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη 

γεληθόηεξα, 

 ζηε δεκηνπξγηθόηεηα, 

 ζηελ θξηηηθή ζθέςε, θαη  

 ζηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλόεζε. 

Μία γεληθή εθηίκεζε γηα ηνλ πξώην απηό ρξόλν ηεο παλδεκίαο ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη όηη ην 

ςεθηαθό ηαμίδη έρεη πιένλ αξρίζεη. Γελ είλαη ηπραίν πσο ζην δηάζηεκα απηό έγηλαλ επελδύζεηο 

ζε εμνπιηζκό θαη ζπλδεζηκόηεηα, ζηνηρείν, ίζσο, πνπ ζπλέβαιε  θαη ζην λα γίλνπλ πνιιά 
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πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζρνιείσλ θαη ρσξώλ, πνπ απνδείρζεθαλ  ρξήζηκα ζε όηη αθνξά ζηελ 

αληαιιαγή απόςεσλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ. 

2. Από ηην αναζηάηυζη ζηο μεηαζσημαηιζμό 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε αηθλίδηα εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, επέθεξε κία 

αλαζηάησζε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξώλ. Ωζηόζν, ηνλίζηεθε όηη είλαη ζεκαληηθό 

λα πεξάζνπκε από ηελ αλαζηάησζε πνπ επέθεξε απηή ε θξίζε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο όιεο 

θαηάζηαζεο πξνο κία ςεθηαθή πξννπηηθή.  

 Κάησ από απηέο ηηο ζθέςεηο ηα πξώηα ζηνηρεία πνπ ήδε θαίλνληαη σο νθέιε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα είλαη: 

 πεξηζζόηεξε θαη πην εύθνιε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ζρνιείσλ, 

εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ, 

 παηδαγσγηθή θαηλνηνκία ζε θάζε θαηεύζπλζε πνπ αθνξά ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο, 

αμηνιόγεζεο θ.ά, 

 ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία, 

 πην απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, ιόγσ κεραλνξγάλσζεο. 

Πεξλώληαο πάλησο ζηε λέα απηή θαηάζηαζε ηνλίζηεθε όηη νη καζεηέο/ηξηεο  ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πξνζδνθίεο, δέζκεπζε θαη θίλεηξα γηα κάζεζε θαη όηη ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε απηή ηελ 

πξννπηηθή. Απηό βέβαηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απηνλνκία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, θαζώο πξηλ ηνπο 

νδεγήζνπκε ζηελ απηόλνκε κάζεζε, ζα πξέπεη λα εληζρύζνπκε ηα θίλεηξά ηνπο πξνο ηε 

κάζεζε.  

Πάλησο ζε έξεπλεο πνπ γίλνληαη είλαη έθδειε ε επηζπκία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ λα επηζηξέςνπλ 

ζην ζρνιείν (Δηθόλα 4). Ωζηόζν πέξα από απηή ηνπο ηελ επηζπκία ε ςεθηαθή επνρή ζηελ 

εθπαίδεπζε ήξζε γηα λα κείλεη θαη ζε καο επαθίεηαη λα εθκεηαιιεπηνύκε απηή ηελ πξννπηηθή, 

ώζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο σο πξνο απηό ζπλζήθεο.  
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Εικόνα 4. Σςναιζθήμαηα για ηην επιζηποθή ζηο ζσολείο 

Παξάιιεια θαη ζε όηη αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, απαηηείηαη θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ 

όηαλ θαλείο εξγάδεηαη κπξνζηά από κία νζόλε, ελώ ζεκαληηθή είλαη ε δηακνίξαζε πιεξνθνξηώλ 

από ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνύλ ζηα εξγαιεία κάζεζεο θαη γεληθόηεξα ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο 

ηεο ςεθηαθήο κάζεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πιένλ λννύληαη σο 

ελνξρεζηξσηέο θαη εκπλεπζηέο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αλαδύνληαη λένη ξόινη πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αιιαγή, ηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα, ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο (Δηθόλα 5). 

 

Εικόνα 5. Νέοι πόλοι εκπαιδεςηικών 
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Από ηηο εηζεγήζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ, δελ έιεηςαλ πάλησο θαη θαιέο πξαθηηθέο κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ. 

Σηελ πξννπηηθή απηή κπνξεί λα εληάμεη θαλείο ηελ πξόλνηα πνπ είρε ε Κξναηία λα δώζεη έκθαζε 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, από ην 2015 θαη κεηά, θαζώο δεκηνπξγήζεθαλ πιαηθόξκεο θαη 

πξνζθέξζεθε ζρεηηθό πιηθό ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο, ελώ από ην 2017 θαη κεηά έγηλαλ θαη 

αιιαγέο σο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Βεβαίσο απηό πνπ 

ζπλάγεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη όηη νη ρώξεο πνπ ςεθηαθά ήηαλ πεξηζζόηεξν έηνηκεο 

πξνζέγγηζαλ κε κία θαιύηεξε πξννπηηθή ηελ έθηαθηε απηή θαηάζηαζε πνπ δνύκε ζήκεξα. 

Ωζηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ππήξμαλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πνπ δηεπθόιπλαλ ηελ 

όιε θαηάζηαζε όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ιξιαλδία όπνπ άλνημαλ ηελ “distance learning page”, 

κία πιαηθόξκα κε πεγέο θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, σο κία ζπλνιηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

ζρνιηθή θνηλόηεηα (whole school approach). 

Βεβαίσο αλαθέξζεθαλ θαη πεξηπηώζεηο όπνπ ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο επηθνηλσλία. Απηό έγηλε νξαηό από ηελ άπνςε θπξίσο ησλ 

επαγγεικαηηθώλ ιπθείσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Γαιιία όπνπ απηά ιεηηνπξγνύλ κε πνιιά 

εξγαζηήξηα, ηα νπνία δε κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

3. Επγαζία ζε ομάδερ (Breakout sessions) 

Μεηά από ηηο θεληξηθέο νκηιίεο, αλαπηύρζεθαλ νκάδεο πάλσ ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ 

αθνξνύζαλ: 

 ζηελ ππνζηήξημε ηεο εγεζίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν,  

 ζηελ πξναγσγή λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ,  

 ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα σθειεζνύλ από ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη 

 ζηε δέζκεπζε ηεο θνηλόηεηαο ζηε ζρνιηθή κάζεζε. 

Σην πιαίζην απηό εληνπίζηεθαλ δύν παξάκεηξνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: ε αξρηθά 

“κνλαρηθή” όπσο νλνκάζηεθε πνξεία ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, αιιά θαη ε αληίζηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αιιαγή. Τνλίζηεθε, ζπλάκα όηη αλαδείρζεθαλ λένη ηξόπνη κάζεζεο εμ αηηίαο 

ηεο παλδεκίαο, θαζώο θαη ε πξννπηηθή λα αιιάμνπκε ην λόεκα ηεο γλώζεο, ζε γλώζε ηνπ πώο νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα κάζνπλ πώο λα καζαίλνπλ, ζα γίλνπλ πεξηζζόηεξν απηόλνκνη/εο, αιιά θαη 

απξηαλνί ελεξγνί πνιίηεο κε αλεπηπγκέλε θξηηηθή ηθαλόηεηα.  
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Γηαπηζηώζεθε όηη ε κεηάβαζε ζηε λέα απηή θαηάζηαζε δελ είλαη κία εύθνιε δηαδηθαζία. 

Μάιηζηα, είλαη γεγνλόο όηη επέθεξε άγρνο ζε πνιινύο εθπαηδεπηηθνύο, ηδηαίηεξα ζε 

εθπαηδεπηηθνύο κεγαιύηεξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, ζε ζεκείν πνπ ε θαηάζηαζε απηή λα ηνπο δεκηνπξγήζεη κία ςπρνινγηθή πίεζε. 

Σε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην νη θπβεξλήζεηο λα εληζρύζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ώζηε λα 

θαιύςνπλ ηα θελά απηά κέζσ ηεο επηκόξθσζεο, αιιά θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο, θπξίσο 

κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

Σεκαληηθό είλαη επίζεο λα ελδπλακώζνπκε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ώζηε λα γίλνπλ πην 

επέιηθηνη θαη ραξνύκελνη, λα απνιακβάλνπλ ηε κάζεζε θαη γηα απηό ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε, 

ειθπζηηθέο πεγέο κάζεζεο, γλώζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ππνδνκέο θαη εμνπιηζκό, θαζώο 

θαη δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο. 

Τέινο, ζηε δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη είλαη ζεκαληηθό λα εκπιαθεί γεληθόηεξα ε θνηλόηεηα θαη 

γηα ην ιόγν απηό απαηηνύληαη ζπλεξγαζίεο θαη εμσζηξέθεηα, θέληξα έξεπλαο θαη αμηνπνίεζε ησλ 

εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη εηδηθά ζεκηλάξηα ζε γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ, ώζηε λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο.  

Σςμπεπάζμαηα 

Σπλνςίδνληαο ηε δηαδηθαζία κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε θάπνηεο ιέμεηο θιεηδηά, πνπ θαίλεηαη λα 

έρνπλ έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επνρή ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο. Αλάκεζα ζε απηέο βξίζθεηαη ε 

επθνιία ζηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα πνπ θαίλεηαη όηη παίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

νκαιή θαη δίρσο πξνβιήκαηα κεηάβαζε. Σε ζεκαίλνπζα ζέζε βξίζθεηαη θαη ε έλλνηα ηεο 

επεκεξίαο κε ηε ινγηθή ηνπ λα ππάξρεη έλα επράξηζην καζεζηαθό θιίκα πνπ ζα εληζρύεη ζε θάζε 

πεξίπησζε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο. Γειαδή, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο λα 

έρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ, ώζηε λα 

αηζζάλνληαη άλεηα, ζε βαζκό πνπ λα έρνπκε θαιύηεξε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο κάζεζεο, όρη 

κόλν ζε γλσζηηθό, επίπεδν, αιιά θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο.  

Ιδηαίηεξν ζηνηρείν απνηειεί θαη ε επηθνηλσλία, ε νπνία ζπγθξνηεί κία απαξαίηεηε παξάκεηξν 

επηηπρίαο. Σην πιαίζην απηό αλαθεξόκαζηε ζηελ επηθνηλσλία ηόζν εληόο ζρνιείνπ, όζν θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη επξύηεξνπ 

θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο. 

Η Τερλνινγία βεβαίσο θαη απνηειεί έλα ζηνηρείν απαξαίηεην ζηελ πνξεία ηνπ ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ, όπνπ ηα ζρνιεία ζεσξνύληαη θαη σο ςεθηαθά νηθνζπζηήκαηα. Ωζηόζν ε 

δηάζηαζε πνπ ηνλίδεηαη  είλαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Η ιέμε θιεηδί πάλησο πνπ θαίλεηαη λα ζπλνςίδεη όιν ην πιαίζην αιιά θαη ηε θηινζνθία απηήο 

ηεο αηθλίδηαο κεηάβαζεο, είλαη ε αιιαγή. Αιιαγή ζε όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 
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ζηνπο ξόινπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζώο ε αλαγθαηόηεηα απηή 

απνηειεί θαη κία επθαηξία πξνο έλα πνηνηηθό ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζε ζεκείν πνπ κπνξνύκε 

λα πνύκε πσο απηή κνηάδεη λα είλαη ηειηθά ε πην θαηάιιειε ζηηγκή γηα αιιαγή! 

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 
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Conclusions and Closing Session, Maria João Horta - Deputy Director-General for Education, 

Seminar on "Challenges in times of Digital Transition: Schools as Learning 

Organisations" https://www.2021portugal.eu/en/events/seminar-on-challenges-in-times-

of-digital-transition-schools-as-learning-organisations/ 

Panel on the “European Perspective of the Professional Development of Teachers in the Digital 

Education Area: Lessons learnt from the Pandemic”, Moderator: Yves Punie (Joint 
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Development Service for Teachers, Seminar on "Challenges in times of Digital 

Transition: Schools as Learning Organisations"  
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