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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ASK4JOB 

ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

  

Εταίροι του ASK4JOB:  
 
ITALY – ERIFO www.erifo.it 
SPAIN - FYG CONSULTORES www.fygconsultores.com 
TURKEY – TURGUTLU KAYMAKAMLIGI 
http://www.turgutlu.gov.tr 
GREECE - BEST CYBERNETICS SINGLE MEMBER PRIVATE 
COMPANY www.bestcybernetics.com 
SWEDEN – FOXPOPULI - www.foxpopuli.org 
LITHUANIA - BITE SMC - www.gpbite.eu 
POLAND - AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W 
LODZI www.ahe.lodz.pl 
POLAND - INSTITUTE FOR PRIVATE ENTERPRISE AND 
DEMOCRACY FOUNDATION www.iped.pl 
GREECE - DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION, CHANIA 
http://dide.chan.sch.gr 
BULGARIA - BUSINESS FOUNDATION FOR EDUCATION 

http://www.erifo.it/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.turgutlu.gov.tr/
http://www.bestcybernetics.com/
http://www.foxpopuli.net/
http://www.gpbite.eu/
http://www.ahe.lodz.pl/
http://www.iped.pl/
http://dide.chan.sch.gr/
http://www.fbo.bg/
http://www.alldigital.org/
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Η εκπαιδευτική διαδρομή ASK4JOB υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
ψηφιακών και των γνωστικών δεξιοτήτων ενηλίκων, μακροχρόνια 
ανέργων, χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
του έργου ASK4JOB που χρηματοδοτήθηκε από την Ιταλική Εθνική Αρχή 
INDIRE στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (αριθμός έγκρισης 
2017-1-IT02-KA204-036755) και υλοποιήθηκε με συντονιστή τον 
οργανισμό εκπαίδευσης ERIFO που εδρεύει στη Ρώμη. 
Η εκπαιδευτική διαδρομή και το εκπαιδευτικό υλικό του  ASK4JOB είναι 

διαθέσιμο ως Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος  και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ενηλίκων, ανέργων και εργαζομένων  

στα πλαίσια δραστηριοτήτων προσανατολισμού και προσδιορισμού των 

αναγκών για εκπαίδευση με στόχο την  προσωπική ή επαγγελματική 

ανάπτυξη και την αναζήτηση εργασίας.  

 

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των ψηφιακών και των 
γνωστικών ικανοτήτων, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης, η ενημέρωση 
για τις τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας και η συνειδητή 
αξιοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν για την 
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. 

Η εκπαιδευτική διαδρομή ASK4JOB θέτει σε δράση το DIGCOMP 2.1, το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες. Η διαδρομή 
μας βασίζεται στα 4 πρώτα επίπεδα επάρκειας της ψηφιακής γνώσης 
δηλαδή το Βασικό  (1,2) και Μέσο (3,4). 

Συγκεκριμένα, το Ask4Job αποτελείται από τρεις δραστηριότητες: 

- Η πρώτη δραστηριότητα είναι μια διαδικτυακή δοκιμασία 
για  την αυτοαξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων. Μετά 
την ολοκλήρωση της δοκιμασίας το σύστημα αξιολογεί το 
επίπεδο επάρκειας των ψηφιακών δεξιοτήτων και προτείνει 
ένα μονοπάτι αναβάθμισης προσαρμοσμένο στις απαντήσεις 
χρήστη. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί και να παραλειφθεί 

 Διαδικτυακή 
Δοκιμασία 
Αυτοαξιολόγησης 
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αν το επιθυμεί ο χρήστης. 

 - Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ένα  Μαζικό Ανοιχτό 
Διαδικτυακό Μάθημα, με δύο ενότητες. Η πρώτη εστιάζει στις 
ψηφιακές ικανότητες και η δεύτερη στην ενίσχυση των 
γνωστικών ικανοτήτων. Ο χρήστης μπορεί να 
παρακολουθήσει τα μαθήματα που εντάσσονται είτε στο 
βασικό είτε στο ενδιάμεσο επίπεδο, ανάλογα με τις 

ικανότητές του. 

 - Η τρίτη δραστηριότητα συνίσταται στα Εργαστήρια 
Ανάπτυξης Ικανοτήτων, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν δια 
ζώσης ή από απόσταση και έχουν ως στόχο οι 
εκπαιδευόμενοι να συνειδητοποιήσουν ποιες ψηφιακές 
ικανότητες διαθέτουν και πως μπορούν να τις αξιοποιήσουν 
στην αναζήτηση εργασίας  και στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Ικανοτήτων πραγματοποιούνται με ομάδες 
εκπαιδευόμενων του ίδιου επιπέδου ή μεμονωμένους εκπαιδευόμενους 
και αναφέρονται στις περιοχές ψηφιακών ικανοτήτων που ορίζονται από 
το DIGCOMP 2.1 ενώ οι εκπαιδευτικοί στόχοι συνδέονται με την 
εκπαιδευτική διαδρομή που έχουν ακολουθήσει οι εκπαιδευόμενοι. 

 

Εκπαίδευση από 
απόσταση 

Εργαστήρια 
Ανάπτυξης 
Ικανοτήτων 

https://mooc.bcyber.gr/learnpress/?lang=el
https://mooc.bcyber.gr/learnpress/?lang=el
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Παρακάτω μπορείτε να βρείτε προτάσεις και οδηγίες για την αξιοποίηση 

των εργαλείων που δημιουργήθηκαν από το ASK4JOB. 

 

 

 

 
 

DIGCOMP - Περιοχή 1: Πληροφοριακός Αλφαβητισμός 

• Αξιοποίηση του Διαδικτύου για αναζήτηση εργασίας 

DIGCOMP - Περιοχή 2: Επικοινωνία και Συνεργασία 

• Υποστήριξη της διαδικασίας προσδιορισμού επαγγελματικών 
στόχων 

DIGCOMP - Περιοχή 3: Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου 

 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για επαγγελματική 
χρήση. 

 
DIGCOMP - Περιοχή 4: Ασφάλεια 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σημασία της 
προστασίας των δεδομένων μας σε όλες τις συσκευές που 
χρησιμοποιούμε για επικοινωνία και περιήγηση στο 
Διαδίκτυο. 

DIGCOMP - Περιοχή 5: Επίλυση Προβλημάτων 

• Υποστήριξη του ορισμού μιας στρατηγικής για την επίτευξη 
επαγγελματικών στόχων.  
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 1. Προετοιμασία των συμμετεχόντων 

Μετά την υποδοχή των εκπαιδευόμενων θα πρέπει να γίνει παρουσίαση 

της εκπαιδευτικής διαδρομής του ASK4JOB σε συναντήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως, και μπορεί να 

είναι είτε ομαδικές είτε ατομικές. Είναι απαραίτητο να εξηγηθούν οι 

σκοποί του μαθήματος, η διαδικασία πρόσβασης στη Διαδικτυακή 

Δοκιμασία Αυτοαξιολόγησης, και πως θα χρησιμοποιηθούν τα 

αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο θα μοιραστούν 

τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία που είναι διαθέσιμα σε μορφή video 

και PDF.  

 

 

 

  

Ενημερωτικό ΒΙΝΤΕΟ Ενημερωτικό Δελτίο 
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 2. Διαδικτυακή Δοκιμασία Αυτοαξιολόγησης και 

Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) 

 

Οι εκπαιδευόμενοι που θέλουν να αξιολογήσουν το επίπεδο επάρκειας 

των ψηφιακών ικανοτήτων τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στη 

Διαδικτυακή Δοκιμασία Αυτοαξιολόγησης, αφού εγγραφούν στην 

πλατφόρμα. 

Τα διαδικτυακά μαθήματα χωρίζονται σε δύο ενότητες: η πρώτη εστιάζει 

στις ψηφιακές ικανότητες, ενώ η δεύτερη εστιάζει στις γνωστικές 

ικανότητες. 

Τα μαθήματα που αφορούν στις ψηφιακές ικανότητες αντιστοιχούν στις 

πέντε περιοχές του DigComp. Κάθε μάθημα υποστηρίζει δύο επίπεδα 

δεξιοτήτων, βασικού επιπέδου (επίπεδο 1 και 2) και το μέσου επιπέδου 

(επίπεδο 3 και 4). Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει και 

τα δύο επίπεδα, ή μόνο αυτά που προτείνονται από τη Διαδικτυακή 

Δοκιμασία Αυτοαξιολόγησης ή από τον εκπαιδευτή. 

Το μάθημα που αφορά στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων, είναι 

υποχρεωτικό για όλους, καθώς είναι προπαρασκευαστικό για τη 

λειτουργία των εργαστηρίων. 

Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες θα εκτελεστούν σε ομάδες, σας 

συνιστούμε να δημιουργήσετε μια ομάδα Whatsapp/Μessenger, για να 

υποστηρίξετε τη συνεργατική μάθηση και να επιτρέψετε στους 

εκπαιδευόμενους να έχουν γρήγορη ανατροφοδότηση από τους 

καθηγητές τους. 

 

 

 

https://quiz.ask4job.eu/
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 3. Εργαστήρια Ανάπτυξης Ικανοτήτων 

Τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Ικανοτήτων μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης 
ή από απόσταση και πραγματοποιούνται με ομοιογενείς ομάδες 
εκπαιδευόμενων όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες ή και 
μεμονωμένους εκπαιδευόμενους. Όταν τα εργαστήρια γίνονται εξ’ 
αποστάσεως  χρησιμοποιείται σύγχρονη επικοινωνία για να 
διασφαλιστεί η συνεχής αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους (π.χ. 
Skype). 

Κάθε εργαστήριο αντιστοιχεί σε μια περιοχή ψηφιακών ικανοτήτων που 
ορίζονται από το DIGCOMP 2.1. Η διάρκεια κάθε εργαστηρίου 
μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών που συμμετέχουν. 
Προτείνεται μια μέση διάρκεια περίπου 4 ωρών ανά θεματική περιοχή, 
και συνολική διάρκεια 20 ωρών. 

Στόχος των εργαστηρίων είναι ο εκπαιδευόμενος να συνειδητοποιήσει 
ποιες γνώσεις και ικανότητες απέκτησε μέσω των διαδικτυακών 
μαθημάτων και πώς αυτές συνδέονται με τις ικανότητες που 
απαιτούνται στο εργασιακό περιβάλλον. Τα εργαστήρια είναι μια 
διαδικασία αναστοχασμού με στόχο την υποστήριξη του 
εκπαιδευόμενου στη δημιουργία ενός προσωπικού και επαγγελματικού 
σχεδίου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις δεξιότητες/ικανότητές του. Ο 
απώτερος στόχος των εργαστηρίων είναι, ακριβώς, να συνειδητοποιήσει 
ο εκπαιδευόμενος τις ψηφιακές του δεξιότητες και πώς να τις 
χρησιμοποιήσει για την αναζήτηση εργασίας ή την επαγγελματική του 
εξέλιξη.  

Συνιστούμε στη διεξαγωγή των εργαστηρίων να συμπεριλάβετε ασκήσεις 
και να παρέχετε ανατροφοδότηση. Για την επίτευξη των ειδικότερων 
στόχων του προγράμματος συνιστάται η διεξαγωγή εργαστηρίων με 
θέματα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας ή την επαγγελματική εξέλιξη. 

Ο εκπαιδευτής/συντονιστής θα πρέπει να εξηγήσει τη σημασία της 
θεματικής περιοχής του Digcomp 2.1, που αντιστοιχεί στο εργαστήριο 
εξηγώντας γιατί είναι σημαντικό για τον σκοπό της αναζήτησης εργασίας 
ή για την ανάπτυξη διαδρομών σταδιοδρομίας. 
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Στο Παράρτημα 2, περιέχονται οι περιγραφικοί δείκτες του Digcomp 2.1, 
που αναφέρονται στα επίπεδα ικανότητας 1 έως 4  και αναφέρονται τα 
ρήματα δράσης και οι ικανότητες με βάση τις εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή του έργου. 

Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων (ασκήσεις) 
που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων 
ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να προσαρμοστούν 
στις ανάγκες των χρηστών. Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν 
σε κάθε εργαστήριο όλες οι ασκήσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον 
οδηγό, ενώ μπορεί να προστεθούν και νέες ασκήσεις.  

Αν και οι ασκήσεις μπορούν να εξατομικευτούν και να προσαρμοστούν 
στις ανάγκες του χρήστη ή της ομάδας εργασίας, είναι απαραίτητο κάθε 
εργαστήριο να έχει μια συγκεκριμένη άσκηση και /ή μια άσκηση που να 
αναφέρεται σε εργασιακά ζητήματα ή ζητήματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

Προτείνουμε να ακολουθήσετε την παρακάτω σειρά: 
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 1. Εργαστήριο - Περιοχή Πληροφοριακός Γραμματισμός: παραδείγματα 

δραστηριοτήτων 

 

  Αναζητήστε τουλάχιστον 5 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα που σας 

ενδιαφέρει και αποθηκεύστε τους συνδέσμους. 

  Αναζητήστε τουλάχιστον 3 διαδικτυακές πλατφόρμες μαθημάτων, οι 

οποίες, κατά τη γνώμη σας, είναι πιο εξειδικευμένες / αξιόπιστες και 

αποθηκεύστε τους συνδέσμους. 

  Βρείτε τουλάχιστον 2 δωρεάν πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να 

δημοσιεύσετε το βιογραφικό σας για να προωθήσετε το προφίλ σας 

και αποθηκεύσετε τους συνδέσμους. 

 

Στόχος: Ενθάρρυνση της χρήσης της περιήγησης στο Διαδίκτυο για την 

εύρεση εργασίας 

 

Objective: To Stimulate the use of Internet browsing to find a job  
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 2. Εργαστήριο - Περιοχή Δημιουργίας Ψηφιακού Περιεχομένου: 
παραδείγματα δραστηριοτήτων 

 

  Γράψτε το βιογραφικό σας στην πλατφόρμα Europass - ή με άλλα 
διαδικτυακά εργαλεία που θεωρούνται κατάλληλα για τον τύπο 
εργασίας που αναζητάτε (για παράδειγμα Canva). 

  Δημιουργήστε ένα κολάζ εικόνων, με το λογισμικό που προτιμάτε, 
για να περιγράψετε τον τύπο εργασίας που επιθυμείτε. 

  Αναλύστε την ψηφιακή σας φήμη, για να προσδιορίσετε τυχόν 
εικόνες ή σχόλια που μπορεί να την καταστρέψουν για λόγους 
αναζήτησης εργασίας. 

 

Στόχος: Υποστήριξη της επιλογής της διαδρομής που προσδιορίστηκε 
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 3. Εργαστήριο - Περιοχή Επικοινωνίας και Συνεργασίας: παραδείγματα 
δραστηριοτήτων 

  Αναρτήστε το βιογραφικό σας σε μία ή περισσότερες δωρεάν 
πλατφόρμες αντιστοίχισης θέσεων εργασίας. 

  Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο για να καταχωρήσετε τα ραντεβού 
σας, με δυνατότητα συγχρονισμού μεταξύ του υπολογιστή σας και 
του smartphone σας. 

  Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο Linkedin για να δημοσιεύστε το 
βιογραφικό σας 

 
Στόχος: Υποστήριξη του καθορισμού στόχων για επαγγελματική εξέλιξη 
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4.Εργαστήριο - Περιοχή Επίλυσης Προβλημάτων: παραδείγματα 
δραστηριοτήτων 

 

  Για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν , 
προσδιορίστε τα προσόντα/ικανότητες που απαιτούνται και 
επισημάνετε εκείνα που σας λείπουν ή οι γνώσεις σας είναι 
παρωχημένες. 

  Προσδιορίστε τουλάχιστον 3 μαθήματα που θα μπορούσαν να 
γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ικανοτήτων που απαιτούνται και των 
ικανοτήτων που ήδη έχετε. 

  Για τα μαθήματα που επιλέξατε, επιλέξτε τον πάροχο εκπαίδευσης 
που φαίνεται πιο αξιόπιστος από την άποψη της ποιότητας, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, όπως:   Ικανότητα εκπαιδευτικών,  Είδος 
πιστοποίησης που εκδίδεται στο τέλος του μαθήματος,  Ύπαρξη 
πρακτικής άσκησης ή σύνδεση με τον κόσμο της εργασίας. Τα 
παραπάνω κριτήρια αναφέρονται ως παράδειγμα. Μπορείτε να 
επιλέξετε τους δείκτες που εσείς θεωρείτε κατάλληλους. 

 
 Στόχος: Υποστήριξη του σχεδίασης μιας στρατηγικής για την επίτευξη 
των στόχων επαγγελματικής εξέλιξης. 
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5. Εργαστήριο - Τομέας Ασφάλειας: παραδείγματα δραστηριοτήτων 

 

  Εξηγήστε ποια μέτρα λαμβάνετε για να αποτρέψετε την υποκλοπή ή 
απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων από email, sms, 
μηνύματα, συνομιλίες. 

  Εξηγήστε εάν και πώς προστατεύετε την ασφάλεια του υπολογιστή 
σας. 

  Εξηγήστε εάν και πώς προστατεύετε το κινητό σας τηλέφωνο 
(smartphone). 

 
Στόχος: Αύξηση της συνειδητοποίησης της σημασίας των προληπτικών 
ενεργειών για την ασφάλεια των συσκευών που χρησιμοποιούνται για 
πλοήγηση. 

 

Στο τέλος κάθε εργαστηρίου, κάθε χρήστης πρέπει να βοηθηθεί να 
περιγράψει τι έχει μάθει συμπληρώνοντας το έντυπο για τον 
προσδιορισμό των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί και μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο μέλλον (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτή που ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. 
 
Η συμπλήρωση του εντύπου είναι σημαντική διότι σε αυτό το στάδιο ο 
χρήστης καλείται να δώσει νόημα στη μάθηση που έχει αποκτήσει. Η 
αφήγηση είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία νοήματος, βοηθώντας τον 
χρήστη να κατανοήσει το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
πως αυτό επηρεάζει τη ζωή του. 
 
Η ικανότητα του εκπαιδευόμενου να περιγράψει τι έχει μάθει, 
διευκολύνει: 
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- Τη δημιουργία ενός πλαισίου για τον αναστοχασμό και την ανταλλαγή 
εμπειριών στη ζωής. 
- Την αυτοαξιολόγηση των εγκάρσιων ικανοτήτων που διαθέτει ο 
χρήστης, με στόχο να γίνουν ορατές και στους άλλους. 
- Την αύξηση της αυτογνωσίας για τον τρόπο αξιολόγησης των 
επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
 
Για παράδειγμα, στο Παράρτημα 1 μπορείτε να βρείτε ένα 
συμπληρωμένο  Έντυπο Α. 
 

5. Αναγνώριση/Αξιολόγηση με απονομή ανοιχτού σήματος 
πιστοποίησης  (Οpen Βadge Certificate) 
Στο τέλος της διαδικασίας, ο οργανισμός που πραγματοποίησε την 

πιλοτική δοκιμή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει για κάθε χρήστη 

πιστοποιητικό του επιπέδου επάρκειας που έχει επιτευχθεί σε σχέση με 

τις ικανότητες του Digcomp 2.1. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από τον 

εκπαιδευτή που ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. 

Πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον καθηγητή που ήταν 

υπεύθυνος για τις εργαστηριακές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τα αποτελέσματα της Διαδικτυακής Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης.  

- Τη μάθηση που επιτεύχθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Τεστ 

αξιολόγησης του MOOC. 

-  Την αξιολόγηση των Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων.  

Καθώς η εκπαιδευτική διαδρομή του ASK4JOB έχει ως στόχο την 

ενίσχυση της αυτογνωσίας που σχετίζεται με τις ψηφιακές ικανότητες 

που έχει κάθε εκπαιδευόμενος και πώς να τις αξιοποιήσει στην 

αναζήτηση εργασίας, το έγγραφο πρέπει να περιέχει πληροφορίες που 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πιθανούς εργοδότες να 

αξιολογήσουν το προφίλ του εκπαιδευόμενου. 
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Το Παράρτημα 2 περιγράφει λεπτομερώς τις ικανότητες που 

αντιστοιχούν σε κάθε θεματική περιοχή και μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την ανάλυση του επιπέδου επάρκειας κάθε 

εκπαιδευόμενου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Γ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ 

 

 

 

Όνομα και Επώνυμο …………………………….…………………… 

Ημερομηνία Γέννησης …………….…………………………….…..  

Τόπος Γέννησης …………………….………………………………….. 

Εθνικότητα ..………………………….………………………………….. 

Όνομα και Επώνυμο Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: 

.………………………….……………………………………………………… 

Οργανισμός αναφοράς:…….……………………………………….. 
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 TI ΕΜΑΘΑ 
Περιγράψτε με συντομία τι έχετε 
μάθει από τη διαδρομή ASK4JOB 
σε σύγκριση με όσα ήδη 
γνωρίζετε, για κάθε θεματική 
περιοχή. 

ΟΣΑ ΕΜΑΘΑ ΘΑ ΜΕ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ… 

Περιγράψτε  το πλαίσιο 
(εργασία, οικογένεια, ελεύθερος 
χρόνος) που μπορείτε να 
αξιοποιήσετε όσα μάθατε  από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ASK4JOB και τι εργασίες θα 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε. 

Πληροφοριακός Γραμματισμός 
 
1.1 .1 Περιήγηση, αναζήτηση 
και φιλτράρισμα δεδομένων, 
πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου 
1.2 Αξιολόγηση δεδομένων, 
πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου. 
1.3  Διαχείριση δεδομένων, 
πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου. 

Έμαθα να σκέφτομαι τις λέξεις-

κλειδιά που χρησιμοποιώ όταν 

ψάχνω πληροφορίες 

Συνειδητοποίησα ότι έκανα μια 

επιφανειακή  εκτίμηση της 

αξιοπιστίας των πηγών 

πληροφοριών που ζητήθηκαν. 

Αυτό που έμαθα είναι χρήσιμο 

στην αναζήτηση εργασίας μου, 

για να καταλάβω ποιες 

προσφορές εργασίας είναι 

ακατάλληλες για μένα και ποιες 

θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες. 

Επικοινωνία  και Συνεργασία 
 
2.1 Αλληλεπίδραση μέσω 
ψηφιακών τεχνολογιών. 
2.2 Διαμοιρασμός μέσω 
ψηφιακών τεχνολογιών.  
2.3 Συμμετοχή στην κοινωνική 
και πολιτική ζωή μέσω 
ψηφιακών τεχνολογιών. 
2.4 Συνεργασία μέσω 
ψηφιακών τεχνολογιών. 
2.5 Κώδικας δεοντολογικής 
συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. 
2.6 Διαχείριση ψηφιακής 
ταυτότητας. 
 

 

Εξοικειώθηκα με νέες έννοιες 

όπως αυτή του Netiquette 

(Κώδικα δεοντολογικής 

συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο), 

αλλά και αρκετούς ψηφιακούς 

πόρους, για να μοιραστώ και να 

παράγω πληροφορίες, μέχρι 

στιγμής άγνωστες σε μένα. 

 

Έμαθα τι είναι η ψηφιακή 

ταυτότητα και συνειδητοποίησα 

ότι μπορεί να επηρεάσει τους 

συνεργάτες και συνομιλητές μου, 

και να έχει επιπτώσεις τόσο στην 

εργασία όσο και στην προσωπική 

ζωή και πόσο σημαντικό είναι να 

προστατεύσουμε τη ψηφιακή 

μας φήμη. 



Σ ε λ ί δ α  | 18 

 

 

Δημιουργία ψηφιακού 
περιεχομένου 
 
3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού 
περιεχομένου 
3.2 Ενσωμάτωση και 
αναδιαμόρφωση ψηφιακού 
περιεχόμενο 
3.3 Πνευματικά δικαιώματα 
και άδειες 
3.4 Προγραμματισμός 

Όλα τα θέματα με έχουν 

εμπλουτίσει με νέες γνώσεις, 

αλλά, πάνω απ 'όλα, το μάθημα 

για τα Πνευματικά Δικαιώματα 

και τις άδειες με έκανε να 

γνωρίσω τις άπειρες 

παραβιάσεις που έχω κάνει μέχρι 

τώρα ασυνείδητα 

Μεγαλύτερη ικανότητα κρίσης, 

σε σύγκριση με το παρελθόν, για 

χρήση και επαναχρησιμοποίηση 

δεδομένων, πληροφοριών και 

εικόνων που αποκτώ από το 

Διαδίκτυο. Πιστεύω ότι είναι μια 

επίγνωση που θα είναι χρήσιμη 

για μένα ειδικά στο μελλοντικό 

μου έργο. 

Ασφάλεια 
 
4.1 Προστασία συσκευών 
4.2 Προστασία προσωπικών 
δεδομένων και ιδιωτικότητας 
4.3 Προστασία της υγείας 
και ευημερίας 
4.4 Προστασία του 
περιβάλλοντος 

Σε αυτόν τον θεματικό τομέα, το 

θέμα που βρήκα πιο ενδιαφέρον 

είναι αυτό για την υγεία και την 

ευεξίας. Με έκανε να σκεφτώ 

πώς οι τεχνολογίες μπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο την ψυχο-

σωματική ευεξίας των 

ανθρώπων. Όσον αφορά αυτή τη 

θεματική περιοχή, έμαθα επίσης 

χρήσιμες πληροφορίες για την 

προστασία του υπολογιστή και 

του smartphone από δυνητικά 

επιβλαβή μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

SMS. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται 

σε αυτήν την ενότητα πιστεύω 

ότι θα είναι πολύ χρήσιμες για 

την επαγγελματική μου ζωή. Το 

να μπορώ να προστατεύσω έναν 

υπολογιστή από τις πιο κοινές 

απειλές μπορεί να με βοηθήσει 

να προστατεύσω και τις 

συσκευές της εταιρείας μου. 

Επίλυση Προβλημάτων 
 
5.1 Επίλυση τεχνικών 
προβλημάτων 
5.2 Προσδιορισμός των 
αναγκών 
και των τεχνολογικών 
απαντήσεων 
5.3 Δημιουργική χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών 
5.4 Εντοπισμός ελλείψεων στις 
ψηφιακές δεξιότητες 

Κατάλαβα, αλλά πάνω απ' όλα 

συνειδητοποίησα τι πρέπει να 

μάθω για να ενισχύσω το 

επαγγελματικό μου προφίλ και 

να μπορώ να εκφράσω πλήρως 

τη δημιουργικότητά μου. 

Έμαθα μια μέθοδο για να 

αναλύσω κριτικά τι μπορώ να 

κάνω και τι πρέπει να είμαι σε 

θέση  να κάνω, όχι μόνο όσον 

αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, 

αλλά και σε σχέση με κάθε 

εξελισσόμενο τομέα ικανοτήτων 

του κόσμου της εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DIGCOMP 2.1 ΣΤΟ ASK4JOB 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ASK4JOB απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια άνεργους ενήλικες, 

χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του χρήστη 

όσον αφορά τις ψηφιακές του ικανότητες και την αξιοποίησή τους στην αναζήτηση εργασίας 

ή/και στο σχεδιασμό διαδρομών σταδιοδρομίας. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιέχει 

πληροφορίες χρήσιμες για τους πιθανούς εργοδότες ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη 

αξιολόγηση των ικανοτήτων του χρήστη. Λάβετε υπόψη ότι ο απώτερος στόχος του ASK4JOB 

είναι να προσφέρει στις πιο ευάλωτες ομάδες εργατικού δυναμικού μια διαδρομή για την 

ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και των γνωστικών ικανοτήτων, με σκοπό την αναζήτηση 

εργασίας ή/και την ανάπτυξη διαδρομών σταδιοδρομίας. 

Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του πίνακα αξιολόγησης, από τον εκπαιδευτή, παρακάτω 

μπορείτε να βρείτε, για κάθε δείκτη των περιοχών ικανοτήτων DIGCOMP 2.1, το επίπεδο 

επάρκειας που πρέπει να διαθέτει ο χρήστης. Η περιγραφή του επιπέδου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, εάν είναι απαραίτητο, με κατάλληλες προσαρμογές και εξατομικεύσεις, για τη 

συμπλήρωση του πίνακα αξιολόγησης που θα εκδοθεί για κάθε εκπαιδευόμενο. Επιπλέον 

παρέχεται ένα παράδειγμα συμπληρωμένου εντύπου που συντάχθηκε από τους εκπαιδευτές της 

ERIFO, με βάση τη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε από έναν εκπαιδευόμενο που συμμετείχε 

στη φάση πριν από την πιλοτική δοκιμή. 

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το Digcomp 2.1 είναι διαρθρωμένο σε οκτώ επίπεδα επάρκειας 

ικανότητας, εμπνευσμένα από τη δομή και το λεξιλόγιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ). Στόχος του ASK4JOB είναι η ανάπτυξη ή ενίσχυση των 

ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων ώστε κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι δεξιότητές 

τους να αντιστοιχούν στα επίπεδα 3 και 4 του DigComp 2.1,  

ΜΑΚΡΟΕΠΙ
ΠΕΔΑ 

Επίπεδα του DigComp 
2.1 

Πολυπλοκότητα 
Εργασιών 

Αυτονομία 
Γνωστική 
Λειτουργία 

Βασικό 

1 Απλές Εργασίες Με καθοδήγηση 

Θυμάμαι, έχω την 
ικανότητα να 
συγκεντρωθώ για 
να εκτελέσω μια 
εργασία που 
απαιτεί ακρίβεια. 

2 Απλές Εργασίες 
Αυτόνομα και 
με καθοδήγηση 
όταν χρειάζεται 

Μνήμη, 
Κατανόηση, 
Αξιοπιστία  
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Μέσο 

3 

Καλά ορισμένες 
εργασίες και απλά 
προβλήματα που 
είναι γνωστή η 
γενική λύση και 
αναζητούμε την 
ειδική 

Αυτόνομα 
Κατανόηση, 
γνώση, ρεαλισμός, 
αυτοοργάνωση 

4 
Καλά ορισμένα και 
μη τετριμμένα 
προβλήματα 

Αυτόνομα και 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες μου 

Κατανόηση, 
ικανότητα 
επίλυσης 
προβλημάτων, 
ταυτόχρονη 
εκτέλεση πολλών 
εργασιών,  
υλοποίηση, 
πληροφόρηση 
 

 

Αυτά τα επίπεδα DIGCOMP 2.1 μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες 
περιγραφές: 

Επίπεδο 1 Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί απλές ψηφιακές εργασίες με τη βοήθεια 
κάποιου 

Επίπεδο 2 Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί απλές ψηφιακές εργασίες ανεξάρτητα, 
αλλά υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή 

Επίπεδο 3 Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ψηφιακές εργασίες ρουτίνας με αυτονομία 

Επίπεδο 4 Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ψηφιακές εργασίες μέσης δυσκολίας 
ανεξάρτητα 

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της διαδρομής ASK4JOB, του οποίου το περιεχόμενο έχει 
σχεδιαστεί για χρήστες που έχουν χαμηλό ή ενδιάμεσο επίπεδο ψηφιακής 
επάρκειας, δεν συνιστάται για χρήστες με υψηλότερο επίπεδο επάρκειας, 
δηλαδή με ψηφιακές ικανότητες που μπορούν να αναφέρονται στα επίπεδα 5, 
6,7,8 του Digcomp 2.1 
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ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΑ 

Επίπεδα 
του  
DigCom
p 2.1 

Πολυπλοκότητα 
Εργασιών 

Αυτονομία Γνωστική Λειτουργία 

Προχωρημένο 

5 
Διαφορετικές εργασίες 
και προβλήματα 

Καθοδήγηση άλλων 

Εφαρμογή, ανάλυση και 
αξιολόγηση 
Ακρίβεια, 
Προγραμματισμός, 
Συνεργασία 

6 
Καταλληλότερες 
εργασίες 

Ικανότητα 
προσαρμογής με 
άλλους σε ένα 
περίπλοκο πλαίσιο 

Αξιολόγηση, Σύνθεση, 
Ενσωμάτωση, 
Σχεδιασμός 

Υψηλής 
Εξειδίκευσης 

7 
Επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων με 
περιορισμένες λύσεις 

Ενσωμάτωση για 
συμβολή στην 
επαγγελματική 
πρακτική και 
καθοδήγηση άλλων 

Δημιουργία, 
Συστηματική θεώρηση, 
Προληπτικότητα, 
Σχεδιασμός 

8 

Επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων με 
πολλούς παράγοντες 
αλληλεπίδρασης 

Πρόταση νέων ιδεών 
και διαδικασιών στο 
συγκεκριμένο πεδίο 

 
Δημιουργία,  
Δυνατότητα προβολής 
και εξέλιξης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ DIGCOMP 2.1 

Στους παρακάτω πίνακες, ορίζονται οι περιγραφικοί δείκτες για τα επίπεδα 1 έως 4. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Περιοχή Ικανοτήτων  
και 

περιγραφικοί δείκτες 

Επίπεδα  επάρκειας και παραδείγματα χρήσης 

Βασικό 
επίπεδο 1 

Βασικό 
επίπεδο 2 

Μέσο Επίπεδο 3 Μέσο Επίπεδο 4 

1.1 Περιήγηση, 
αναζήτηση και 
φιλτράρισμα 
δεδομένων, 
πληροφοριών και 
ψηφιακού 
περιεχομένου –  
 
Διατύπωση των 
πληροφοριακών 
αναγκών, αναζήτηση 
δεδομένων, 
πληροφοριών και 
περιεχομένου σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα, 
πρόσβαση και 
πλοήγηση σε αυτά.  
Δημιουργία και 
ενημέρωση 
προσωπικών 
στρατηγικών 
αναζήτησης. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - εντοπισμού των αναγκών 
του για πληροφόρηση. 

 - Εντοπισμού δεδομένων και 
πληροφοριών μέσω μιας 
απλής αναζήτησης σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα, 

 - πρόσβασης σε δεδομένα 
και πληροφορίες και 
πλοήγησης σε αυτά. 

 - αναπαραγωγής απλών 
προσωπικών στρατηγικών 
αναζήτησης. 

 - καθορισμός με 
ακρίβεια των 
αναγκών για 
πληροφόρηση. 

 - Πραγματοποίησης 
αναζήτησης για 
εύρεση δεδομένων, 
πληροφοριών και 
περιεχομένου σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα, 

 - παραγωγής απλών 
στρατηγικών 
αναζήτησης 
δεδομένων. 

 - ανάλυσης των αναγκών 
για πληροφόρηση. 

 - οργάνωσης αναζητήσεων 
δεδομένων και 
πληροφοριών σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα, 

 - εξήγησης των 
στρατηγικών αναζήτησης 
δεδομένων σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

1.2 Αξιολόγηση 
δεδομένων, 
πληροφοριών και 
ψηφιακού 
περιεχομένου. 
 
- Ανάλυση, σύγκριση 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 
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και κριτική αξιολόγηση 
της φερεγγυότητας και 
της αξιοπιστίας των 
πηγών δεδομένων, των 
πληροφοριών και του 
ψηφιακού 
περιεχομένου. 
Ανάλυση, ερμηνεία και 
κριτική αξιολόγηση των 
δεδομένων, των 
πληροφοριών και του 
ψηφιακού 
περιεχόμενου. 

 - αναγνώρισης των 
βασικών στοιχείων 
που καθιστούν μια 
πηγή δεδομένων και 
ψηφιακού 
περιεχομένου  
αξιόπιστη. 

 - ανάλυσης, σύγκρισης και αξιολόγησης της 
φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας των 
κύριων ψηφιακών πηγών. 

 - ανάλυσης, ερμηνείας και αξιολόγησης 
δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου 

1.3 Διαχείριση 
δεδομένων, 
πληροφοριών και 
ψηφιακού 
περιεχομένου 
 
Οργάνωση, 
αποθήκευση και 
ανάκτηση δεδομένων, 
πληροφοριών και 
περιεχομένου σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα.  
 
Οργάνωση και 
επεξεργασία  αυτών σε 
δομημένο περιβάλλον. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - αναπαραγωγής τρόπων 
οργάνωσης, αποθήκευσης 
και ανάκτησης δεδομένων, 
πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου. 

 - αναπαραγωγής της 
οργάνωσης ψηφιακών 
δεδομένων, σε ήδη γνωστά 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - επιλογής δεδομένων, πληροφοριών και 
περιεχόμενου για συγκεκριμένο σκοπό. 

 - οργάνωσης, αποθήκευσης και ανάκτησης 
δεδομένων, πληροφοριών και περιεχομένων σε 
διαφορετικά είδη ψηφιακών περιβαλλόντων. 

 

  



Σ ε λ ί δ α  | 24 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Περιοχή Ικανοτήτων  
και 

περιγραφικοί δείκτες 

Επίπεδα  επάρκειας και παραδείγματα χρήσης 

Βασικό 
επίπεδο 1 

Βασικό 
επίπεδο 2 

Μέσο Επίπεδο 3 Μέσο Επίπεδο 4 

2.1 Αλληλεπίδραση 
μέσω ψηφιακών 
τεχνολογιών  
 
- Αλληλεπίδραση μέσω 
μιας ποικιλίας 
ψηφιακών τεχνολογιών 
και  κατανόηση των 
κατάλληλων μέσων 
ψηφιακής επικοινωνίας 
για ένα δεδομένο 
πλαίσιο 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - χρήσης απλών ψηφιακών 
τεχνολογιών για 
αλληλεπίδραση, σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - χρήσης απλών μέσων 
επικοινωνίας που είναι 
κατάλληλα για το πλαίσιο 
στο οποίο πρέπει να 
λειτουργεί. 

 - συστηματικής 
αλληλεπίδρασης μέσω 
ψηφιακών 
τεχνολογιών 

 - επιλογής μεταξύ των 
περισσότερο 
διαδεδομένων μέσων 
ψηφιακής 
επικοινωνίας του 
πλέον κατάλληλου για 
το πλαίσιο στο οποίο 
θα πρέπει να 
λειτουργεί. 

 - συνεργασίας  μέσω 
ψηφιακών τεχνολογιών 
επιλέγοντας εκείνη που 
ταιριάζει καλύτερα σε 
έναν συγκεκριμένο τύπο 
αλληλεπίδρασης. 

 - επιλογής από μια μεγάλη 
ποικιλία μέσων ψηφιακής 
επικοινωνίας του πιο 
κατάλληλου για το 
πλαίσιο στο οποίο θα 
πρέπει να λειτουργεί. 

2.2 Διαμοιρασμός 
πληροφοριών μέσω 
ψηφιακών 
τεχνολογιών 
 
Διαμοιρασμός 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 
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δεδομένων, 
πληροφοριών και 
ψηφιακού 
περιεχόμενου με 
άλλους μέσω 
κατάλληλων ψηφιακών 
τεχνολογιών.  
Υιοθέτηση των σωστών 
πρακτικών αναφοράς 
και απόδοσης. 

 - χρήσης απλών τεχνολογιών 
για το διαμοιρασμό 
δεδομένων, πληροφοριών 
και ψηφιακού 
περιεχομένου. 

 - αναπαραγωγής απλών 
πρακτικών προστασίας 
πνευματικών δικαιωμάτων 

 - επιλογής μεταξύ των 
περισσότερο 
διαδεδομένων 
τεχνολογιών της πιο 
κατάλληλης για 
διαμοιρασμό 
δεδομένων, 
πληροφοριών και 
ψηφιακού 
περιεχομένου. 

 - επιβεβαίωσης των 
περιορισμών 
πνευματικών 
δικαιωμάτων  που  
σχετίζονται με την 
ψηφιακή πληροφορία 
και περιεχόμενο. 

 - επιλογής μεταξύ πολλών 
τεχνολογιών της πλέον 
κατάλληλης  για το 
διαμοιρασμό δεδομένων, 
πληροφοριών και 
ψηφιακού περιεχομένου 

 - επεξήγησης του τρόπου 
διαμοιρασμού 
πληροφοριών και 
ψηφιακού περιεχομένου, 
σύμφωνα με τους 
κανόνες περί 
πνευματικών 
δικαιωμάτων. 

2.3  Συμμετοχή στην 
κοινωνική και πολιτική 
ζωή μέσω ψηφιακών 
τεχνολογιών 
 
Συμμετοχή στην 
κοινωνία μέσω της 
χρήσης ψηφιακών 
υπηρεσιών. Αναζήτηση 
ευκαιριών για αυτό-
ενδυνάμωση και 
συμμετοχή στα κοινά 
μέσω των 
καταλληλότερων 
ψηφιακών 
τεχνολογιών. 
 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Χρήσης απλών ψηφιακών 
υπηρεσιών για συμμετοχή 
στην κοινωνική ζωή. 

 - Χρήσης απλών ψηφιακών 
τεχνολογιών για προσωπική 
και επαγγελματική 
ανάπτυξη. 

 - Επιλογής μεταξύ των 
περισσότερο 
διαδεδομένων 
ψηφιακών υπηρεσιών, 
των καταλληλότερων 
για συμμετοχή στην 
κοινωνική ζωή. 

 - επιλογής μεταξύ των 
περισσότερο 
διαδεδομένων   
ψηφιακών  
τεχνολογιών, των πιο 
κατάλληλων για 
προσωπική και 
επαγγελματική 
ανάπτυξη. 

 - Εντοπισμού ανάμεσα στις 
διαθέσιμες ψηφιακές 
υπηρεσίες, των πιο 
κατάλληλων για 
συμμετοχή στην 
κοινωνική ζωή. 

 - Εντοπισμού ανάμεσα στις 
διαθέσιμες ψηφιακές 
τεχνολογίες, των πιο 
κατάλληλων για 
προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη. 
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2.4 Συνεργασία μέσω 
ψηφιακών 
τεχνολογιών 
Χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και 
τεχνολογιών για 
συνεργατικές 
διεργασίες και για συν-
κατασκευή και συν-
δημιουργία 
δεδομένων, πόρων και 
γνώσεων. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

Χρήσης απλών ψηφιακών 
εργαλείων και τεχνολογιών 
για ενεργοποίηση των 
συνεργατικών διαδικασιών. 

Χρήσης απλών 

ψηφιακών εργαλείων 

και τεχνολογιών για 

ενεργοποίηση των 

συνεργατικών 

διαδικασιών. 

Χρήσης απλών ψηφιακών 

εργαλείων και τεχνολογιών 

για ενεργοποίηση των 

συνεργατικών διαδικασιών. 

2.5 Κώδικας 
δεοντολογικής 
συμπεριφοράς στο 
Διαδίκτυο   
 
Γνώση των  κανόνων 
συμπεριφοράς και των 
τεχνικών κατά τη χρήση 
των ψηφιακών 
τεχνολογιών και την 
αλληλεπίδραση σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 
Προσαρμογή των 
στρατηγικών 
επικοινωνίας στο 
συγκεκριμένο κοινό και 
επίγνωση των 
πολιτιστικών διαφορών 
και των διαφορών και 
μεταξύ γενεών, που 
απαντώνται στα 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναπαραγωγής απλών 
κανόνων συμπεριφοράς για 
αλληλεπίδραση σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Αντιγραφής απλών 
μεθόδων επικοινωνίας για 
επίτευξη ενός γνωστού 
στόχου. 

 - Αναγνώρισης των 
πολιτιστικών διαφορών και 
των διαφορών και μεταξύ 
γενεών, που απαντώνται 
στα ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - Εντοπισμού 
κατάλληλων κανόνων 
συμπεριφοράς για 
αλληλεπίδραση σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Εντοπισμού των 
καταλληλότερων 
μεθόδων επικοινωνίας 
για έναν συγκεκριμένο 
στόχο. 

 - Εντοπισμού των 
πολιτιστικών 
διαφορών και των 
διαφορών και μεταξύ 
γενεών, που 
απαντώνται στα 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Επιχειρηματολογίας για 
τους καταλληλότερους 
κανόνες συμπεριφοράς 
για αλληλεπίδραση σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - Επεξήγησης των 
καταλληλότερων 
μεθόδων επικοινωνίας 
για έναν συγκεκριμένο 
στόχο. 

 - Ανάλυσης των 
πολιτιστικών διαφορών 
και των διαφορών και 
μεταξύ γενεών, που 
απαντώνται στα ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 
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2.6 Διαχείριση 
ψηφιακής ταυτότητας 
Δημιουργία και 
διαχείριση μίας ή 
περισσότερων 
ψηφιακών ταυτοτήτων. 
Προστασία των 
δεδομένων και τηs 
φήμης σε διαφορετικά 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Χρήσης μιας ψηφιακής 
ταυτότητας. 

 - Αναπαραγωγής απλών 
πρακτικών για την 
προστασία της  φήμης σας 
στο διαδίκτυο. 

 - Αναπαραγωγής χρήσιμων 
συμπεριφορών για την 
προστασία των δεδομένων 
της ψηφιακής  σας 
ταυτότητάς. 

 - Διάκρισης μεταξύ 
διαφορετικών τύπων 
ψηφιακών 
ταυτοτήτων. 

 - Εξήγησης του τρόπου 
προστασίας της  φήμης 
σας στο διαδίκτυο. 

 - Εξήγησης του τρόπου 
προστασίας των 
δεδομένων της 
ψηφιακής σας 
ταυτότητας. 

 - Προστασίας 
διαφορετικών ειδών 
ψηφιακών ταυτοτήτων. 

 - Επαλήθευσης των 
στρατηγικών για 
προστασία της φήμης στο 
διαδίκτυο. 

 - Επαλήθευσης των 
στρατηγικών για 
προστασία των 
δεδομένων της ψηφιακής 
σας ταυτότητας. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Περιοχή Ικανοτήτων  
και 

περιγραφικοί δείκτες 

Επίπεδα  επάρκειας και παραδείγματα χρήσης 

Βασικό 
επίπεδο 1 

Βασικό 
επίπεδο 2 

Μέσο Επίπεδο 3 Μέσο Επίπεδο 4 

3.1 Ανάπτυξη 
ψηφιακού 
περιεχομένου 
  
Δημιουργία και 
επεξεργασία ψηφιακού 
περιεχομένου σε 
διαφορετικές μορφές. 
Προσωπική έκφραση 
με χρήση των 
ψηφιακών μέσων. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναπαραγωγής της 
πρόσβασης και 
επεξεργασίας απλών 
περιεχομένων στις πιο 
συνηθισμένες μορφές. 

 - Χρήσης απλών ψηφιακών 
εργαλείων για να εκφράσει 
τη δημιουργικότητά του. 

 - Παραγωγής και 
επεξεργασίας 
ψηφιακού 
περιεχομένου στις πιο 
συνήθεις μορφές. 

 - Επιλογής, μεταξύ των 
περισσότερο 
διαδεδομένων 
ψηφιακών εργαλείων, 
εκείνων που είναι πιο 
κατάλληλα για να 
εκφράσει τη 
δημιουργικότητά του. 

 - Επεξήγησης του τρόπου 
παραγωγής και 
επεξεργασίας ψηφιακού 
περιεχομένου στις πιο 
συνήθεις μορφές. 

 - Επιλογής, μεταξύ ενός 
συνόλου διαφορετικών 
ψηφιακών εργαλείων, 
εκείνων που είναι πιο 
κατάλληλα για να 
εκφράσει τη 
δημιουργικότητά του. 

3.2 Ενσωμάτωση και 
αναδιαμόρφωση 
ψηφιακού 
περιεχομένου - 
 
-Επεξεργασία, 
ενσωμάτωση και 
βελτίωση πληροφοριών 
/ περιεχομένου μέσα 
σε ένα σύνολο 
διαθέσιμων γνώσεων, 
με σκοπό τη 
δημιουργία 
πρωτότυπου και 
συναφούς 
περιεχομένου. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Εκτέλεσης απλών ενεργειών 
για την επεξεργασία, 
βελτίωση και ενσωμάτωση 
ήδη γνωστού ψηφιακού 
περιεχομένου, προκειμένου 
να δημιουργήσει κάτι νέο 

 - Εξήγησης  των τρόπων 
επεξεργασίας, 
βελτίωσης και 
ενσωμάτωσης ήδη 
γνωστού ψηφιακού 
περιεχομένου, για να 
δημιουργήσει νέο 
περιεχόμενο. 

 - Ανάλυσης τρόπων 
επεξεργασίας, βελτίωσης 
και ενσωμάτωσης ήδη 
γνωστού ψηφιακού 
περιεχομένου, για  να 
δημιουργήσει νέο 
περιεχόμενο. 



Σ ε λ ί δ α  | 29 

 

 

3.3 Πνευματικά 
δικαιώματα και άδειες 
- 
Κατανόηση πώς τα 
πνευματικά 
δικαιώματα και οι 
άδειες εφαρμόζονται 
σε δεδομένα, 
πληροφορίες και 
ψηφιακό περιεχόμενο. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Εφαρμογής απλών 
κανόνων για τα 
πνευματικά 
δικαιώματα και τις 
άδειες χρήσης που 
σχετίζονται με 
ψηφιακά δεδομένα, 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο. 

 - Αναγνώρισης των 
κανόνων για 
πνευματικά 
δικαιώματα και τις 
άδειες χρήσης που 
σχετίζονται με 
ψηφιακά δεδομένα, 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο. 

 - Αξιολόγησης ποιοι 
κανόνες πνευματικών 
δικαιωμάτων και αδειών 
χρήσης είναι περισσότερο 
κατάλληλοι για την 
προστασία 
συγκεκριμένων 
ψηφιακών δεδομένων, 
πληροφοριών και 
περιεχομένου. 

3.4 Προγραμματισμός - 
Σχεδίαση και ανάπτυξη 
μιας ακολουθίας 
κατανοητών εντολών 
για ένα υπολογιστικό 
σύστημα για την 
επίλυση ενός 
συγκεκριμένου 
προβλήματος ή για την 
εκτέλεση μιας 
συγκεκριμένης 
εργασίας. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναπαραγωγής βασικών 
εντολών, αναγνωρίσιμων 
από ένα σύστημα 
πληροφορικής, για την 
εκτέλεση / επίλυση μιας 
απλής εργασίας ή 
προβλήματος. 

 - Προσδιορισμού 
εντολών, 
αναγνωρίσιμων από 
ένα σύστημα 
πληροφορικής, για την 
εκτέλεση / επίλυση 
μιας απλής 
επαναλαμβανόμενης  
εργασίας ή 
προβλήματος. 

 - Προσδιορισμού εντολών, 
αναγνωρίσιμων από ένα 
σύστημα πληροφορικής, 
για την εκτέλεση / 
επίλυση μιας ποικιλίας 
εργασιών ή 
προβλημάτων. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Περιοχή Ικανοτήτων  
και 

περιγραφικοί δείκτες 

Επίπεδα  επάρκειας και παραδείγματα χρήσης 

Βασικό 
επίπεδο 1 

Βασικό 
επίπεδο 2 

Μέσο Επίπεδο 3 Μέσο Επίπεδο 4 

4.1 Προστασία 
συσκευών – Προστασία 
συσκευών και 
ψηφιακού 
περιεχομένου και 
κατανόηση κινδύνων 
και απειλών σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Γνώση  
για την ασφάλεια και 
τα μέτρα ασφαλείας 
και επίδειξη της 
δέουσας προσοχής σε 
θέματα αξιοπιστίας και  
ιδιωτικότητας. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναπαραγωγής απλών 
ενεργειών για την 
προστασία συσκευών και 
ψηφιακού περιεχομένου. 

 - Αναγνώρισης απλών  
κινδύνων και απειλών σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - Αναπαραγωγής απλών 
μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας, για την 
προστασία δεδομένων και 
πληροφοριών. 

 - Εντοπισμού των 
κατάλληλων ενεργειών 
για την προστασία 
συσκευών και 
ψηφιακού 
περιεχομένου. 

 - Εντοπισμού κινδύνων 
και απειλών σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Επιλογής των  πιο 
κατάλληλων μέτρων 
ασφάλειας και 
προστασίας, για την 
προστασία δεδομένων 
και πληροφοριών . 

 - Οργάνωσης στρατηγικών 
για την προστασία 
συσκευών και ψηφιακού 
περιεχομένου. 

 - Ανάλυσης κινδύνων και 
απειλών σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Εξήγησης του ορθότερου 
τρόπου εκτίμησης  της 
αξιοπιστίας και 
προστασίας του 
απόρρητου δεδομένων 
και πληροφοριών. 

4.2 Προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων και 
ιδιωτικότητας - 
Προστασία των 
προσωπικών 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 
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δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 
Κατανόηση του τρόπου 
χρήσης και 
διαμοιρασμού των 
προσωπικών 
δεδομένων και 
ικανότητα προστασίας 
του εαυτού του και των 
άλλων από βλάβες. 
Κατανόηση της 
λειτουργίας της 
«Πολιτική απορρήτου» 
για την πληροφόρηση 
για τον τρόπο χρήσης 
των προσωπικών 
δεδομένων όσων 
χρησιμοποιούν 
ψηφιακές υπηρεσίες. 

 - Αναπαραγωγής απλών 
ενεργειών για την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Αναπαραγωγής απλών 
ενεργειών για χρήση και 
διαμοιρασμό  προσωπικών 
δεδομένων και ικανότητα 
προστασίας τον εαυτού του  
και των άλλων από βλάβες. 

 - Αναγνώρισης απλών  όρων  
μιας «Πολιτικής 
απορρήτου» για έλεγχο του 
τρόπου χρήσης   των 
προσωπικών δεδομένων. 

 - Εντοπισμού των  πιο 
κατάλληλων ενεργειών 
για την προστασία των 
προσωπικών 
δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 
 - Εντοπισμού των πιο 
κατάλληλων ενεργειών 
για τη χρήση και τον  
διαμοιρασμό 
προσωπικών 
δεδομένων και 
ικανότητα προστασίας 
του εαυτού του και 
των άλλων  από 
βλάβες. 
 - Εντοπισμού τυπικών  
όρων μιας «Πολιτικής 
απορρήτου» για 
έλεγχο του τρόπου 
χρήσης   των 
προσωπικών 
δεδομένων. 

 - Περιγραφής των πιο 
κατάλληλων ενεργειών 
για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων 
και της ιδιωτικότητας σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 
 - Περιγραφής των πιο 
κατάλληλων ενεργειών 
για χρήση και 
διαμοιρασμό  
προσωπικών δεδομένων 
παράλληλα με την 
ικανότητα προστασίας 
τον εαυτού του  και των 
άλλων από βλάβες. 
 - Ανάλυσης των  όρων   
μιας «Πολιτικής 
απορρήτου» για έλεγχο 
του τρόπου 
χρησιμοποίησης των 
προσωπικών δεδομένων. 

4.3 Προστασία της 
υγείας και της 
ευημερίας – Αποφυγή 
κινδύνων για την υγεία 
και απειλών για τη 
σωματική και 
ψυχολογική ευημερία 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 
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κατά τη χρήση 
ψηφιακών 
τεχνολογιών.  
Ικανότητα προστασίας 
του εαυτού του και των 
άλλων από πιθανούς 
κινδύνους σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα 
(π.χ. διαδικτυακός 
εκφοβισμός). Γνώση 
των  ψηφιακών 
τεχνολογιών για την 
κοινωνική ευημερία και 
την κοινωνική ένταξη 

 - Αναπαραγωγής απλών 
ενεργειών για την αποφυγή 
των κινδύνων για την υγεία, 
τη σωματική και την ψυχική 
ευημερία κατά τη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών. 

 - Αναπαραγωγής απλών 
ενεργειών για την 
προστασία του εαυτού του 
και των άλλων από 
πιθανούς κινδύνους σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - Χρησιμοποίησης ψηφιακών 
τεχνολογιών για την 
κοινωνική ευημερία και την 
κοινωνική ένταξη. 

 - Περιγραφής των 
κυριότερων ενεργειών 
για την πρόληψη 
κινδύνων για την υγεία 
τη σωματική και την 
ψυχική ευημερία κατά 
τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

 - Διάκρισης των 
κατάλληλων 
συμπεριφορών για 
προστασία του εαυτού 
του και των άλλων από 
πιθανούς κινδύνους σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Διάκρισης των 
καταλληλότερων 
ψηφιακών 
τεχνολογιών για την 
κοινωνική ευημερία 
και την κοινωνική 
ένταξη. 

 - Εντοπισμού των πιο 
αποτελεσματικών 
ενεργειών για την 
πρόληψη κινδύνων για 
την υγεία τη σωματική και 
την ψυχική ευημερία 
κατά τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

 - Εντοπισμού των 
κατάλληλων 
συμπεριφορών για 
προστασία του εαυτού 
του και των άλλων από 
πιθανούς κινδύνους σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - Εντοπισμού των 
καταλληλότερων 
ψηφιακών τεχνολογιών 
για την κοινωνική 
ευημερία και  την 
κοινωνική ένταξη. 

4.4. Προστασία του 
περιβάλλοντος – 
Γνώση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των 
ψηφιακών τεχνολογιών 
και της χρήσης τους. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναγνώρισης των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

 - Επεξήγησης των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των 
ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

 - Εντοπισμού των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των 
ψηφιακών τεχνολογιών.  
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Περιοχή Ικανοτήτων  
και 

περιγραφικοί δείκτες 

Επίπεδα  επάρκειας και παραδείγματα χρήσης 

Βασικό 
επίπεδο 1 

Βασικό 
επίπεδο 1 

Μέσο Επίπεδο 3 Μέσο Επίπεδο 4 

5.1 Επίλυση Τεχνικών 
Προβλημάτων - 
Εντοπισμός τεχνικών 
προβλημάτων κατά τη 
λειτουργία συσκευών 
και τη χρήση ψηφιακών 
περιβαλλόντων και 
επίλυσή τους (από την 
αντιμετώπιση απλών 
προβλημάτων έως την 
επίλυση πιο σύνθετων 
προβλημάτων). 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναγνώρισης τεχνικών 
προβλημάτων κατά τη 
λειτουργία συσκευών και 
τη χρήση ψηφιακών 
περιβαλλόντων 

 - Αναπαραγωγής απλών 
λύσεων για την επίλυσή 
τους 

 - Επεξήγησης τεχνικών 
προβλημάτων κατά τη 
λειτουργία συσκευών 
και τη χρήση 
ψηφιακών 
περιβαλλόντων 

 - Δημιουργίας 
κατάλληλων λύσεων 
για την επίλυσή τους 

 - Εντοπισμού τεχνικών 
προβλημάτων κατά τη 
λειτουργία συσκευών και 
τη χρήση ψηφιακών 
περιβαλλόντων 

 - Εντοπισμού των πιο 
κατάλληλων λύσεων για 
την επίλυσή τους 

5.2 Εντοπισμός των 
αναγκών και των 
τεχνολογικών 
απαντήσεων - 
Εκτίμηση των αναγκών 
και προσδιορισμός,  
αξιολόγηση,  επιλογή 
και χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και πιθανών 
τεχνολογικών λύσεων 
και για την επίλυσή 
τους. 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναπαραγωγής τυπικών 
λύσεων για την επίλυση 
απλών τεχνολογικών 
προβλημάτων. 

 - Εκτέλεσης τυπικών 
διαδικασιών για την  
προσαρμογή ψηφιακών 
περιβαλλόντων. 

 - Δημιουργίας απλών 
λύσεων για την 
επίλυση απλών 
τεχνολογικών 
προβλημάτων. 

 - Υλοποίησης τυπικών 
διαδικασιών για την 
προσαρμογή 
ψηφιακών 
περιβαλλόντων. 

 - Επεξήγησης τυπικών 
λύσεων για την επίλυση 
απλών τεχνολογικών 
προβλημάτων. 

 - Επεξήγησης διαδικασιών 
για την προσαρμογή 
ψηφιακών 
περιβαλλόντων. 

 

5.3 Δημιουργική χρήση 
των ψηφιακών 
τεχνολογιών –  
Χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 
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τεχνολογιών για τη 
δημιουργία γνώσεων 
και την καινοτομία 
διαδικασιών και 
προϊόντων. Συμμετοχή 
ατομικά και συλλογικά 
στη γνωστική 
επεξεργασία για την 
κατανόηση και επίλυση 
εννοιολογικών 
προβλημάτων και 
προβληματικών 
καταστάσεων σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

ικανότητα:  ικανότητα: 

 -Χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων και τεχνολογιών 
για την αναπαραγωγή 
τεχνογνωσίας και την 
αντιγραφή διαδικασιών και 
προϊόντων 

 -Χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων και 
τεχνολογιών για την 
παραγωγή 
τεχνογνωσίας και την 
καινοτομία 
διαδικασιών και 
προϊόντων 
 -Συμμετοχής σε 
γνωστικές διαδικασίες 
(ατομικές και 
συλλογικές), για την 
επίλυση 
εννοιολογικών 
προβλημάτων και 
προβληματικών 
καταστάσεων σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 -Εντοπισμού ψηφιακών 
εργαλείων και 
τεχνολογιών για την 
δημιουργία 
τεχνογνωσίας και την  
καινοτομία διαδικασιών 
και προϊόντων 
 -Προαγωγή των 
γνωστικών διαδικασιών 
(ατομικών και 
συλλογικών), για την 
επίλυση εννοιολογικών 
προβλημάτων και 
προβληματικών 
καταστάσεων σε 
ψηφιακά περιβάλλοντα 

5.4 Εντοπισμός 
ελλείψεων στις 
ψηφιακές δεξιότητες –  
 
Επίγνωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων 
πού θα πρέπει να 
βελτιωθούν ή να 
ενημερωθούν. 
 
Ικανότητα υποστήριξης 
άλλων για ανάπτυξη 
των ψηφιακών 
δεξιοτήτων τους. 
 

Ο χρήστης με 
καθοδήγηση, 
έχει την 
ικανότητα: 

Ο χρήστης, 

αυτόνομα,  

αλλά με 

επίβλεψη έχει 

την 

ικανότητα:  

Ο χρήστης, αυτόνομα, 

για καλά καθορισμένες 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, έχει την 

ικανότητα: 

Ο χρήστης, αυτόνομα, έχει 
την ικανότητα: 

 - Αναγνώρισης των ατομικών 
ψηφιακών δεξιοτήτων που 
χρειάζεται να βελτιωθούν ή 
να ενημερωθούν. 

 - Διαφοροποίησης των 
ευκαιριών προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 - Επιβεβαίωσης των  
ατομικών  ψηφιακών 
δεξιοτήτων που 
χρειάζεται να 
βελτιωθούν ή να 
ενημερωθούν. 

 - Επιβεβαίωσης 
ευκαιριών προσωπικής 
και επαγγελματικής 
ανάπτυξης σε 
ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 - Κατάρτισης σχεδίου 
βελτίωσης ή ενημέρωσης 
των προσωπικών  
ψηφιακών δεξιοτήτων. 
 - Εξασφάλισης ευκαιριών 
προσωπικής και 
επαγγελματικής 
ανάπτυξης σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

 


