Πρόσκληση συμμετοχής έργο:
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
(Νηπιαγωγεία)»

Αξιότιμοι/ες κ.κ. Προϊστάμενοι/νες και Διευθυντές/ντριες Νηπιαγωγείων,
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet1), μέλη του οποίου είναι τα
Υπουργεία Παιδείας 34 χωρών, σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων και την Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσκαλεί το σχολείο
σας να πάρει μέρος στην έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
έργου: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
(Νηπιαγωγεία).»
Η έρευνα εστιάζεται στην χρήση/αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στα
νηπιαγωγεία και ειδικότερα:


στα υπάρχοντα αποθετήρια ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων,



στο υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο και



στις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές .

Το δείγμα των συμμετεχόντων σχολείων έχει προκύψει μέσω τυχαίας
δειγματοληψίας από το σύνολο των μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης, και η
στατιστική ανάλυση των στοιχείων θα συμβάλλει στη συνολική αποτύπωση – για
πρώτη φορά - της υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των
ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, το σχολείο σας συγκαταλέγεται σε έναν μικρό αριθμό νηπιαγωγείων,
που καλείται να συμμετάσχει στη συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου
τόσο από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας όσο και από τους εκπαιδευτικούς
αυτής.
Τα νηπιαγωγεία που παίρνουν μέρος στην έρευνα θα συμπληρώσουν, ανώνυμα, το
σχετικό ερωτηματολόγιο, στη διεύθυνση: https://srss-survey.eun.org/.
Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση του εύρους χρήσης των ψηφιακών
τεχνολογιών στην διδακτική πράξη και η ανάδειξη των παραμέτρων που θα

1

http://www.eun.org/
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επιτρέψουν στους/στις νηπιαγωγούς να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες
στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική.
Ωστόσο, αυτό είναι δυνατό μόνο εάν συμμετάσχει επαρκής αριθμός σχολείων
και γι’ αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.
Παρακαλούμε να προωθήσετε τον παραπάνω σύνδεσμο και τον μοναδικό κωδικό
του σχολείου σας, στους εκπαιδευτικούς σας.
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την
ολοκλήρωσή της.
Ελπίζουμε να βρείτε την πρότασή μας ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.
Η ομάδα του έργου
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία)».
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Περισσότερα για το έργο και την έρευνα
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
(Νηπιαγωγεία)»

Γιατί διεξάγουμε την έρευνα;
Σύμφωνα με το Survey in schools: ICT and education (Έρευνα στα σχολεία: ΤΠΕ και
εκπαίδευση - 2013), γνωρίζουμε από υπάρχουσες έρευνες ότι τα δύο τρίτα των
εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνουν για τις ψηφιακές τεχνολογίες
κυρίως στον ελεύθερο χρόνο τους, και σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν τη θετική
επίδραση/συμβολή στους μαθητές τους και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο,
παρά την προθυμία τους, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ψηφιακές
τεχνολογίες στη διδασκαλία τους σε μικρό βαθμό. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι αυτή η
θετική στάση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην αυτό-καθοδηγούμενη
μάθηση θα πρέπει να ενισχύεται με κάθε μέσο.
Με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοδοτείται το
παρόν έργο που έχει ως στόχο να προσδιορίσει εμπόδια/αδυναμίες και να
αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη χρήση
των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη.
Γιατί να συμμετάσχει το σχολείο σας;


Τα σχολεία και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να
πάρουν μέρος σε μια χαρτογράφηση.



Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου σας θα έχουν τη δυνατότητα
να αξιολογήσουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών
και δεξιοτήτων.



Τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα
αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας
κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων
στην Ελλάδα.
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Πώς θα διεξαχθεί η έρευνα:
Το εργαλείο έρευνας που διατίθεται στα νηπιαγωγεία περιλαμβάνει κλειστού
τύπου ερωτήσεις και διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες ενότητες:
1.
Προφίλ του σχολείου/ των εκπαιδευτικών (μέγεθος, τοποθεσία, υπόβαθρο
μαθητών).
2.
Εμπόδια στη χρήση ψηφιακών πόρων (υλικό, λογισμικό και περιεχόμενο).
3.
Απόψεις και στάσεις των προϊσταμένων/διευθυντών/εκπαιδευτικών των
σχολείων αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία και την
μάθηση (επίδραση και σκεπτικό χρήσης).
4.
Διδασκαλία των ΤΠΕ (προσέγγιση και περιεχόμενο),
5.
Ενσωμάτωση (τύπος προσέγγισης και στοχοθετημένα προγράμματα).

Τι επιδιώκεται να απαντηθεί
Το έργο επιδιώκει να απαντήσει στην παρακάτω ερώτηση:
Ποια είναι τα εμπόδια, και ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι βελτίωσης των
ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή
διδακτική τους πράξη;
Η έρευνα βήμα προς βήμα
α. Τι πρόκειται να γίνει
i.

Στο πλαίσιο τυχαίου δείγματος νηπιαγωγείων, ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η
Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας θα προσκληθεί να ενημερώσει
τους/τις νηπιαγωγούς του σχολείου του/της για την δυνατότητα
συμμετοχής τους στην έρευνα που θα διεξαχθεί.

ii.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα (https://srsssurvey.eun.org/ ) που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό,
κάνοντας πρώτα εγγραφή.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:



Επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://srss-survey.eun.org/
Στη σελίδα που θα σας ανοίξει επιλέγετε «Δεν έχετε εγγραφεί
ακόμα; / Not registered yet?»).

Στη νέα σελίδα που θα σας ανοίξει συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία για
να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, ως ακολούθως:
Στο πεδίο «Ηλεκτρονική διεύθυνση»

o κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει το προσωπικό του email.
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Στο πεδίο «Κωδικός» και «Επιβεβαίωση κωδικού»

ο
κάθε
εκπαιδευτικός
password/συνθηματικό/κωδικό,
λογαριασμό του.

εισάγει
το
που επιθυμεί να

προσωπικό
έχει για τον

Στο πεδίο «Σχολική Ταυτότητα»

ο κάθε εκπαιδευτικός εισάγει τον μοναδικό επταψήφιο κωδικό του
σχολείου του, όπως αυτός ορίζεται στη «Στήλη Α/Column A» του
επισυναπτόμενου αρχείου excel.
Στο πεδίο «Ποια θέση κατέχετε αυτή τη στιγμή;»

ο κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει μέσα από 3 διαθέσιμες επιλογές «την θέση
του στο σχολείο»

iii.

Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν ανώνυμα.

iv.

Τα ανώνυμα πλέον στοιχεία που θα προκύψουν, θα αναλυθούν στατιστικά
και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας
κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων
στην Ελλάδα.
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β. Τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία
1. Έως τις 26/06/2020, οι Προϊστάμενοι/νες ή Διευθυντές/ντριες και οι
νηπιαγωγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν στον ιστότοπο https://srsssurvey.eun.org/ το ερωτηματολόγιο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός σχολείου
που συμμετέχει στην έρευνα). Η διαχείριση των δεδομένων θα γίνει με
απόλυτη εχεμύθεια και μέσα στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679).
2. Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά και θα διεξαχθεί μέσω υπολογιστή
ή άλλης συσκευής, στην ιστοσελίδα https://srss-survey.eun.org/
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