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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου της,
το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου:
2020-1-BE01-KA226-SCH-082731 

DIGITALL
Project
Το έργο υλοποιείται από
Ευρωπαίους εταίρους από 6
διαφορετικές χώρες:

H Logopsycom είναι κέντρο
εκπαιδευτικής καινοτοµίας που
δηµιουργεί και χρησιµοποιεί
εναλλακτικές µεθόδους ή
εργαλεία (ψηφιακά ή µη) για να
υποστηρίζει σχολεία, κέντρα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης,
εκπαιδευτικούς οργανισµούς,
νέους και γονείς.

Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας είναι
ένας περιφερειακός
εκπαιδευτικός οργανισµός που
είναι υπεύθυνος για τη διοικητική
και εκπαιδευτική εποπτεία των
αποκεντρωµένων δοµών του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, καθώς και των
πρωτοβάθµιων και
δευτεροβάθµιων γενικών και
επαγγελµατικών σχολείων της
περιοχής.

Η Ένωση για την καινοτοµία στην
Ορθοπαιδαγωγική είναι ένας µη
κερδοσκοπικός οργανισµός που
συνδέεται µε το Τµήµα Κλινικής
Ορθοπαιδαγωγικής του
Πανεπιστηµίου της Μονς, Βέλγιο.
Οι δραστηριότητες και η
αποστολή της στηρίζονται σε
τρεις κύριους άξονες:
διδασκαλία, έρευνα και
κοινωνική υπηρεσία.

Το Ινστιτούτο Κωφών του
Τορίνο βρίσκεται στην
Pianezza, µε αρχαίες ρίζες,
που ιδρύθηκε το 1814 για να
αναλάβει την εκπαίδευση
των κωφών παιδιών και να
εκπαιδεύσει τους δασκάλους
τους. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι
επαγγελµατίες και χάρη στη
σκληρή δουλειά και την
αφοσίωση, καταφέρνουν
πάντα να ανταποκρίνονται
στις προσδοκίες της
κοινότητας όσον αφορά τα
σχολικά αποτελέσµατα και
επιτεύγµατα.

Το Υπουργείο Παιδείας
αναγνώρισε το ERPALIMA το
1999 ως ιδιωτικό µη
κερδοσκοπικό οργανισµό που
λειτουργεί µε καθεστώς
συνεταιρισµού και παρέχει
επαγγελµατική κατάρτιση σε
διάφορα ευρωπαϊκά επίπεδα. 
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Το έργο, σε συµφωνία µε τις προτεραιότητες του σχεδίου
δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή
εκπαίδευση, στοχεύει στην παροχή "υψηλής ποιότητας,
χωρίς αποκλεισµούς και προσβάσιµης ψηφιακής
εκπαίδευσης στην Ευρώπη".
Το έργο ακολουθεί επίσης τις κατευθυντήριες γραµµές και
τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις ψηφιακές
ικανότητες των εκπαιδευτικών, εξοπλίζοντας τους
εκπαιδευτικούς τόσο µε ψηφιακές δεξιότητες όσο και µε
κατευθυντήριες γραµµές για την ένταξη.

Λίγα λόγια...
Το ευρωπαϊκό έργο DigitALL
ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021
από έρευνα που διεξήχθη από
τον επικεφαλής του έργου
LogoPsyCom σχετικά με την εξ
αποστάσεως μάθηση κατά τη
διάρκεια της πανδημίας  Covid-
19.

Η πλειονότητα των γονέων απέδωσε την
ανάγκη για πρόσθετη υποστήριξη των
ίδιων και των παιδιώ τους στην έλλειψη
σαφών οδηγιών, στις χαµηλές ψηφιακές
δεξιότητες και στην ανάγκη για
κοινωνικές επαφές. Ωστόσο, πολλοί από
αυτούς τόνισαν την αυτονοµία που
προωθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σκοπός του έργου είναι να παρέχει
χρήσιµες και πρακτικές πληροφορίες
σχετικά µε την παιδαγωγική χωρίς
αποκλεισµούς και πόρους για τους
εκπαιδευτικούς ώστε να επιτύχουν και
να προωθήσουν τη συµπερίληψη κατά
τη διάρκεια του διαδικτυακού
µαθήµατος.

Τα αποτελέσµατα του έργου θα
επικεντρωθούν στην παιδαγωγική
χωρίς αποκλεισµούς και στην
προσαρµογή του περιεχοµένου του
διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού.

αποτελεσματα
Το έργο θα παράγει τους παρακάτω
χρήσιµους πόρους:   
- Οδηγό για τις ανάγκες ψηφιακής
προσαρµογής  
- Πρακτικά φύλλα προσαρµογής
-Εργαλειοθήκη
- Εκπαιδευτικά βίντεο
- Λίστες ελέγχου προσαρµογής
- Φύλλα εργασίας

Στην έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα
µεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και
λογοθεραπευτών, τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι το 66,7% των ερωτηθέντων ήταν
εξοικειωµένο µε την έννοια της ένταξης.
Ωστόσο, µόνο το 28% πίστευε ότι
προσέφεραν µαθήµατα προσαρµοσµένα
στις ανάγκες των µαθητών τους. Επίσης,
πριν την άφιξη της covid-19, το 35,5% των
εκπαιδευτικών δεν χρησιµοποιούσε την
τεχνολογία συχνά και το 12,5% δεν τη
χρησιµοποιούσε ποτέ στο µάθηµά του, ενώ
το 42% ήταν ήδη εξοικειωµένο µε τη χρήση
της .


