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Εκπαιδευτική ημερίδα 

Πώς οι βιβλιοθήκες προετοιμάζουν τους πολίτες του 21ου αιώνα: 

πληροφοριακός γραμματισμός και άλλα είδη γραμματισμού 



Δημοτικό Σχολείο  

● Πρόγραμμα 1:1 

● Αξιολόγηση προγράμματος 
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1:1 
●Κινητικότητα, συνεργασία, και παραγωγικότητα (Hutchinson, 

Beschorner, & Schmidt-Crawford, 2012; Milman, Carlson-Bancroft, & 
Boogart, 2014), 
 

●Ευκαιρίες- δυναμικές, πολυτροπικές μαθησιακές εμπειρίες 
(Henderson & Yeow, 2012), 

 

●Εύκολα στη χρήση, έχουν θετικό αντίκτυπο στη συγκέντρωση 
μαθητών, αυξάνουν τα κίνητρα, τον ενθουσιασμό, το ενδιαφέρον, την 
ανεξαρτησία και την αυτορρύθμιση, τη δημιουργικότητα και τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας  (Clark & Luckin, 2013). 



Bring Your Own Device (BYOD) 

●νέο είδος μάθησης (Martin & Ertzberger, 2013), 

●μαθητοκεντρική διαδικασία, 

●συμμετέχουν ενεργά και με προθυμία στη 
διαδικασία, 

●εξοικονομείται χρόνος στην τάξη (MacGibon,2012),  

●αυθεντικές δραστηριότητες - άτυπη μάθηση (Martin 
& Ertzberger, 2013). 

 

 

 

 



 

 

●Αξιολόγηση 

●Έρευνα 

●Σχεδιασμός 

●Εφαρμογή 



1:1 Πρόγραμμα 
Ψηφιακός 

Πολίτης 

Τα παιδιά της Β’ τάξης από τα 

Χριστούγεννα και μετά αποκτούν τα 

δικά τους iPads. Τα παιδιά από Γ’ 

μέχρι Στ’ συνεχίζουν με τα iPads που 

ήδη έχουν 

 

Κύκλοι μαθημάτων για παιδιά από 

Β’ τάξη και πάνω που 

καλλιεργούν τις δεξιότητες του 

ψηφιακού πολίτη. Πάντα σε 

σύνδεση με τα υπόλοιπα 

μαθήματα 



● Στόχος: να δημιουργήσουμε υπεύθυνους, ικανούς, 
σίγουρους και δημιουργικούς χρήστες των 
τεχνολογιών πληροφόρησης και πληροφοριών.  

 

 

● Πώς: μέσα από μαθήματα και δράσεις που σκοπό 
έχουν την ανάπτυξη ζητημάτων όπως αυτά της 
ορθής αναζήτησης και χρήσης των πληροφοριών, 
ταυτότητας, των αξιών, δεοντολογίας, συμπεριφοράς 
και σχέσης με τους άλλους.  
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Ανήκειν 

Συμμετοχή 

Προστασία 



Dr. Mike Ribble 

 

Πηγή https://www.fractuslearning.com/digital-citizenship-poster/ 

https://www.fractuslearning.com/digital-citizenship-poster/
https://www.fractuslearning.com/digital-citizenship-poster/
https://www.fractuslearning.com/digital-citizenship-poster/
https://www.fractuslearning.com/digital-citizenship-poster/
https://www.fractuslearning.com/digital-citizenship-poster/
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Common Sense Education 

https://www.commonsense.org/education/digital-

citizenship 

σε συνεργασία με  

Project Zero, Harvard Graduate School of Education 

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
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15 14/9/2019 Προσθήκη υποσέλιδου 

Σας ευχαριστώ! 


