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Μεθοδολογία για την εισαγωγή
της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP)
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Περιγραφή ODS

Το έργο Open Discovery Space (http://
www.opendiscoveryspace.eu/) θεωρείται 
ως ο βασικός άξονας εισαγωγής της καινο-
τομίας στο σχολικό περιβάλλον και αποτελεί 
μια συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσπά-
θεια με στόχο την ενθάρρυνση και υποστή-
ριξη των σχολείων της Ευρώπης στην αξιο-
ποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη 
διδασκαλία. Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Policy Support Program (PSP) και υλο-
ποιεί τους βασικούς στόχους της «Digital 
Agenda for Europe - Action 68». 
Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι 50 φο-
ρείς από 25 ευρωπαϊκές χώρες, όπως Πα-
νεπιστήμια, Εταιρείες, Εκπαιδευτικά και Τε-
χνολογικά Κέντρα και πολυάριθμες εκπαι-
δευτικές κοινότητες από όλες τις χώρες της 
Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του Open Discovery Space δη-
μιουργείται μια πολύγλωσση πύλη κοινωνι-
κής δικτύωσης, που αποτελεί ενιαίο σημείο 
πρόσβασης για τους εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς στους ψηφιακούς εκπαιδευτι-
κούς πόρους πολλών Ευρωπαϊκών Αποθε-
τηρίων εκπαιδευτικού υλικού. Το Πανελλή-
νιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντι-
κειμένων «Φωτόδεντρο» του ΥΠΑΙΘΠΑ, που 
υλοποιεί το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογι-

στών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαί-
σιο του «Ψηφιακού Σχολείου», αποτελεί ένα 
από τα βασικά αποθετήρια που έχουν συν-
δεθεί με το Open Discovery Space. Ειδικό-
τερα, το Open Discovery Space παρέχει μια 
υπερσύγχρονη μηχανή αναζήτησης εκπαι-
δευτικού υλικού, η οποία προσαρμόζει τα 
αποτελέσματα αναζητήσεων στις δυνατότη-
τες και προτιμήσεις των χρηστών και συν-
δέει το υλικό με τη διδακτέα ύλη κάθε χώ-
ρας. Επίσης, στην πύλη του Open Discovery 
Space λειτουργούν Ακαδημίες Εκπαιδευτι-
κών και Γονέων με πλούσιο υλικό κατάρτι-
σης (videos, moocs, crash courses κ.λπ.).
 Επιπλέον, το Open Discovery Space παρέχει 
στον εκπαιδευτικό τα κατάλληλα εργαλεία 
για να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει και να 
μοιραστεί με άλλους τα δικά του εκπαιδευτι-
κά σχέδια και σενάρια, ακόμη και σε επίπε-
δο σχολικής μονάδας. Πέρα από εκπαιδευ-
τικό υλικό, το Open Discovery Space δίνει 
τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να δημιουρ-
γήσει γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόστος τη 
δική του σχολική πύλη ή στον κάθε εκπαι-
δευτικό να αναπτύξει τη δική του εκπαιδευ-
τική κοινότητα. Μέσα από αυτές τις σχολι-
κές κοινότητες έχουν ήδη αναπτυχθεί πολ-
λές καινοτόμες δράσεις μεταξύ των σχολεί-
ων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 
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Μοντέλο Σχολικής Καινοτομίας

Το μοντέλο σχολικής καινοτομίας που προτείνει το Open Discovery Space αποτελείται από 
τρία στάδια: κινητοποίηση, εμπέδωση & διάχυση και 5 βασικά χαρακτηριστικά. Το μοντέλο 
αποδίδεται γραφικά στην Eικόνα 1 και ακολουθεί η ανάλυση των βασικών του στοιχείων.

Εικόνα 1: Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου σχολικής καινοτομίας Open Discovery Space
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Ακολουθεί η ανάλυση των τριών φάσεων του μοντέλου:

1

Η φάση της κινητοποίησης περιλαμβάνει την 
ανάλυση των αναγκών μιας σχολική μονά-
δας και την κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης. 
Τρία κομβικά εργαλεία βρίσκονται στη διάθε-
ση του Διευθυντή του Σχολείου: 

•	 Η αποτίμηση της ψηφιακής ωριμότη-
τας του σχολείου με τη μέθοδο ερω-
τηματολογίων που μετρούν μεταξύ άλ-
λων, τον βαθμό ένταξης και χρήσης 
ΤΠΕ, τις υποδομές, την κουλτούρα και-
νοτομίας με όχημα πάλι τις ΤΠΕ, το όρα-
μα και στοιχεία που αφορούν στην επαγ-
γελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 
Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 
θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε να εντα-
χθούν στη διαδικασία όσο το δυνατόν 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί, εφαρμό-
ζοντας έτσι μια ολιστική προσέγγιση. 

•	 Την αυτο-αξιολόγηση των ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών με χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Επάρκειας στις ΤΠΕ για Εκπαιδευτικούς 
της UNESCO (2011). Οι διευθυντές πρέ-

πει να συμπληρώνουν πρώτοι το δικό 
τους προφίλ ικανοτήτων και να ενθαρρύ-
νουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν το 
ίδιο. Η αυτοξιολόγηση δεν έχει ανταγω-
νιστικό χαρακτήρα αλλά αποτελεί όχημα 
ανάλυσης των αναγκών του σχολείου. 
 
Την αυτo-αξιολόγηση ακολουθεί η δη-
μιουργία ενός σχεδίου επιμορφώσε-
ων που κάνει χρήση εθνικών και διε-
θνών πρωτοβουλιών, όπως το ODS και 
το Erasmus+ και εμπλουτίζεται με συμμε-
τοχή σε θερινές ακαδημίες, διαδικτυακά 
σεμινάρια, MOOCS, ψηφιακές κοινότητες 
καλών πρακτικών, κλπ.

•	 Την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Σχε-
δίου Δράσης που θα περιέχει συνεργα-
σίες με διεθνείς και εθνικές πρωτοβου-
λίες και δράσεις σε συγκεκριμένους το-
μείς, χρήση εργαλείων ΤΠΕ, εφαρμογή 
παιδαγωγικών μεθόδων, συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς, προβλέ-
ψεις σχετικές με τα εμπόδια και τις αντι-
στάσεις στην αλλαγή και την καινοτομία.

Κινητοποίηση
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2

Η υποστήριξη, οι στοχευμένες παρεμβάσεις 
και οι εφαρμογές καινοτόμων πρακτικών 
και δράσεων, με στόχο την εδραίωση της 
κουλτούρας της αλλαγής και της αυτονομί-
ας της γνώσης συγκροτούν τις βασικές αρ-
χές της διαδικασίας της εμπέδωσης της και-
νοτομίας στο σχολικό περιβάλλον. Κατά την 
φάση της εμπέδωσης εφαρμόζονται νέες 
τεχνικές και μεθοδολογίες μάθησης και δι-
δασκαλίας. 

Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία δια-
δραματίζουν οι ανοιχτές ψηφιακές πηγές, 
η διάδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών-
χρηστών με το ψηφιακό περιβάλλον (ΟDS) 
και η συγκρότηση δραστήριων εκπαιδευτι-
κών κοινοτήτων μέσα σε αυτό το ψηφιακό 
περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής 
εμπειριών. 

Η διαρκής εφαρμογή καινοτόμων σεναρί-
ων, η έμφαση στην ενεργητική χρήση Ανοι-
χτών Εκπαιδευτικών Πηγών και η σύνδεση 
αυτών με την ανάπτυξη της σχολικής καινο-
τομίας είναι επίσης σημαντικά στοιχεία. Και 

εδώ δίνεται έμφαση στο ρόλο της διαρκούς 
επιμόρφωσης μέσω συμμετοχής σε διε-
θνείς και εθνικές πρωτοβουλίες και πιλοτι-
κές δράσεις καινοτομίας που αφορούν στη 
χρήση εργαλείων ΤΠΕ και ψηφιακού υλικού. 

Όσον αφορά στη συγκρότηση ψηφιακών 
κοινοτήτων εκπαιδευτικών, κύριο μέλημα 
ενός διευθυντή είναι η ανάδειξη τόσο πρα-
κτικών όσο και συγκεκριμένων εκπαιδευτι-
κών που μπορούν να λειτουργήσουν ως φο-
ρείς αλλαγής και καινοτομίας. Οι ψηφιακές 
κοινότητες πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του σχολείου και της υποστήριξης 
του αναλυτικού προγράμματος. Πρέπει, επί-
σης, να χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη, 
ενσυναίσθηση και αναγνώριση των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών τόσο του σχολείου, όσο και 
του κάθε εκπαιδευτικού. Στη διεθνή βιβλιο-
γραφία διατυπώνεται ξεκάθαρα (Wideman 
2010), ότι αυτές είναι οι προϋποθέσεις που 
υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στη με-
τάβασή τους στο τρίτο επίπεδο σε «δημιουρ-
γούς/σχεδιαστές εκπαιδευτικού περιεχομέ-
νου με τη χρήση ΤΠΕ».

Εμπέδωση
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Κατά τη διάρκεια της διάχυσης, οι όποιες μι-
κρές ή και μεγάλες αλλαγές δύναται να επε-
κταθούν σε όλο το σχολείο, αλλά και να με-
ταφερθούν σε γειτονικές σχολικές μονάδες 
ή/και στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη προ-
σοχή δίνεται στην αξιοποίηση των τεχνικών 
διαχείρισης και μεταφοράς της γνώσης (δι-
αμοιράζεται ό,τι είναι οικείο και τεκμηριω-
μένο στους εκπαιδευτικούς και τη διοίκη-
ση του σχολείου), με στόχο την αύξηση του 
αριθμού των εκπαιδευτικών που χρησιμο-
ποιούν ψηφιακό περιεχόμενο και καινοτό-
μες πρακτικές. 
Οι φάσεις της κινητοποίησης και της εμπέ-
δωσης παρέχουν υλικό, δομές και τεχνο-
γνωσία σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ, τη δημι-
ουργία ψηφιακών κοινοτήτων και βιβλιο-
θηκών του σχολείου, την εφαρμογή καινο-

τόμων σεναρίων, την επαγγελματική εξέλι-
ξη των εκπαιδευτικών, κλπ. Η δημιουργική 
χρήση και σύνθεση όλων αυτών είναι υπό-
θεση των διευθυντών και των καινοτόμων 
εκπαιδευτικών που θα πρέπει, με προσοχή, 
και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
των πιλοτικών εφαρμογών, τις τεκμηριωμέ-
νες καλές πρακτικές, κλπ., να επιχειρήσουν 
τη διάχυση και την εδραίωση της καινοτομί-
ας στο σχολείο και στην τοπική εκπαιδευτι-
κή κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπο-
ρείτε να βρείτε στα Παραρτήματα: Εγχειρί-
δια για Διευθυντικά Στελέχη. Ακολουθεί η 
παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων/
σεναρίων εφαρμογής του μοντέλου καινο-
τομίας του ODS στην Ελλάδα.

3

Διάχυση
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Mέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2015) το ODS 
έχει επιτύχει να εμπλέξει 445 σχολεία απ’ 
όλη την Ελλάδα, η συμμετοχή των οποίων 
συντονίζεται από το Τμήμα Έρευνας και Ανά-
πτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Άλ-
λοι εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
το Πολυτεχνείο Κρήτης, η ΕΔΕΤ, η AGRO-
know Technologies, όπως και το ΙΤΥΕ «Διό-
φαντος» και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής. Από τα σχολεία αυτά, 312 ξεκί-
νησαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα από 
τον Ιανουάριο 2013. Τα σχολεία αυτά ενη-
μερώθηκαν για το πρόγραμμα μέσω διαφό-
ρων καναλιών και πρακτικών διάχυσης και 
επιμόρφωσης, όπως εργαστήρια που διορ-
γανώθηκαν ανά την Ελλάδα κατά την πρώ-
τη φάση της κινητοποίησης και τη δεύτερη 
φάση, της «εμπέδωσης», όπως και μέσω 
συνεδρίων και παρουσιάσεων. Τα υπόλοιπα 
από τα τρέχοντα ελληνικά σχολεία προστέ-
θηκαν τον Ιανουάριο του 2015 μετά από γε-
νική πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής προς το σύνολο των σχολι-
κών μονάδων της χώρας.
Μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων προτεί-
νεται από την ομάδα της Ελληνογερμανικής 
Αγωγής στα σχολεία και έχει δημιουργηθεί 
μια σειρά από αντίστοιχες ψηφιακές κοινό-
τητες στην πύλη του ODS για την υποστήρι-
ξη της εφαρμογής τους. Ως προς τα γνω-
στικά αντικείμενα, οι προτεινόμενες αυτές 
δραστηριότητες αφορούν τις Φυσικές Επι-
στήμες ευρύτερα, τη Φυσική Υψηλών Ενερ-
γειών, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη 
Μουσική, την Επιχειρηματικότητα και τη Συμ-
βουλευτική Σταδιοδρομίας, καθώς και επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών στον εκπαι-
δευτικό σχεδιασμό δράσεων που στοχεύ-

ουν στην καλλιέργεια όχι μόνο των γνώσε-
ων αλλά –κυρίως- των οριζόντιων ικανοτή-
των των μαθητών. Τα σχολεία είναι ελεύθε-
ρα να επιλέξουν περισσότερες από μία δρα-
στηριότητες και ενθαρρύνονται όχι μόνο να 
εφαρμόσουν τα εργαλεία και τα εκπαιδευτι-
κά σενάρια που τους προτείνονται, αλλά και 
να τα προσαρμόσουν στις δικές τους ανά-
γκες και ενδιαφέροντα. Για το σκοπό αυτό 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν ένα σχέ-
διο δράσης το οποίο συνδέει τις επιλεγεί-
σες δράσεις με τις ανάγκες του σχολείου, τα 
καθοδηγεί στη στοχοθεσία και στη σύνδε-
σή τους με ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης 
του σχολείου. 
Ακολουθούν δύο παραδείγματα από επιλεγ-
μένες περιπτώσεις εφαρμογής σε ελληνικά 
σχολεία, οι οποίες διακρίνονται από τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
•	 Σύνδεση, δικτύωση και διαμοιρασμό εκ-

παιδευτικών πηγών μεταξύ απομακρυ-
σμένων σχολείων μέσω της πύλης του 
ODS.

•	 Βελτίωση της πρόσβασης σε πηγές για 
σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές.

•	 Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με ψη-
φιακά εργαλεία εκπαιδευτικού σχεδια-
σμού και με την εφαρμογή καινοτόμων 
διδακτικών μεθόδων, όπως τη μέθοδο 
project και το μοντέλο Ανακαλυπτικής 
Μάθησης. 

•	 Στενή συνεργασία των σχολείων με το-
πικούς φορείς εκπαιδευτικής πολιτι-
κής, όπως οι Σχολικοί Σύμβουλοι, πα-
νεπιστήμια, επαγγελματίες καλλιτέχνες 
και άλλους φορείς ή φυσικά πρόσω-
πα, η οποία προωθεί τη δικτύωση και το 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

Παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου
καινοτομίας του ODS στην Ελλάδα
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Η δράση «Ακριτών Μουσική»
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Η δράση «Ακριτών Μουσική» ήταν ένα ζω-
ντανό διαδικτυακό οπτικοακουστικό δρώμε-
νο, που συνδύασε τη Μουσική με το Ψηφι-
ακό Θέατρο Σκιών. Η εφαρμογή της είναι η 
πρώτη απόπειρα ανάπτυξης ενός εκπαιδευ-
τικού σεναρίου αυξημένης διάδρασης με-
ταξύ τεσσάρων (4) απομακρυσμένων σχο-
λείων από την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω 
τεχνολογίας ζωντανής τηλεδιάσκεψης, η 
οποία περιλαμβάνει τη Μουσική ως παρα-
στατική τέχνη. Βασίστηκε στο εκπαιδευτι-
κό σενάριο που αναπτύχθηκε από το συνερ-
γάτη της Ελληνογερμανικής Αγωγής, κ. Πέ-
τρο Στεργιόπουλο, με πηγή έμπνευσης την 
Ακριτική κληρονομιά. Η εφαρμογή της δρά-

σης περιελάμβανε τη συνεργατική προετοι-
μασία, συν-δημιουργία και υλοποίηση μιας 
ψηφιακής παράστασης από τέσσερα απο-
μακρυσμένα σχολεία του ODS στην Κάρπα-
θο, τη Γαύδο, το Καστελλόριζο και τη Λευ-
κωσία της Κύπρου, ενώ ο όλος συντονι-
σμός έγινε από τον κ. Στεργιόπουλο στην 
Αθήνα. Tα σχολεία συνεργάστηκαν εξ απο-
στάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δι-
αδικασίας μέσω εργαλείων τηλεδιάσκεψης. 
Κατά τη διάρκεια της τελικής παράστασης οι 
μαθητές των τεσσάρων σχολείων έστησαν 
την παράσταση χρησιμοποιώντας εργαλεία 
ψηφιακού Θεάτρου Σκιών, τα οποία συνο-
δεύτηκαν από μία συνεργατική Μουσική πα-

Η δράση «Ακριτών Μουσική»
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ράσταση. Μέρος των διαλόγων της παρά-
στασης, οι οποίοι βασίζονταν στο Βυζαντι-
νό έπος του Διγενή Ακρίτα, είχαν ψηφιοποι-
ηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι 
διαθέσιμα στη βάση δεδομένων «Ανέμη». 
Αποτέλεσμα και επέκταση της εφαρμογής 
της δράσης ήταν η δημιουργία της ψηφιακής 
κοινότητας «Ταξιδεύοντας στην εποχή του 
Ερωτόκριτου», στην οποία εκπαιδευτικοί 
από τα Χανιά της Κρήτης εξερευνούν πτυ-
χές από τον «Ερωτόκριτο», που μπορούν να 
αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά, όπως και άλ-
λες προσωπικότητες της μετα-Βυζαντινής 
εποχής, όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος και ο συνθέτης Φραγκίσκος Λεωνταρί-
της. Η κοινότητα συνεργάζεται επίσης ψη-
φιακά μέσω της πλατφόρμας του ODS με 
την ομάδα «Ας μοιραστούμε τη Μουσική, 
ας ενώσουμε τον κόσμο» και άλλους εκ-
παιδευτικούς- μέλη από την Αθήνα και τον 
Έβρο http://portal.opendiscoveryspace.
eu/community/moirastoyme-ti-moysiki-
enosoyme-ton-kosmo-let-us-share-music-
let-us-link-world-347. Η ομάδα αυτή συνέ-
βαλε στην προετοιμασία ενός άλλου ψηφια-
κού εκπαιδευτικού σεναρίου για τις προσω-
πικότητες αυτές της Ελληνικής Αναγέννη-

σης και το έργο τους. Διοργανώθηκε επίσης 
επιμόρφωση μέσω διαδικτύου της δεύτερης 
ομάδας από τον συντονιστή της δράσης και 
στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός από τα Χανιά 
κατέγραψε και επεξεργάστηκε οπτικοακου-
στικό υλικό στο οποίο οι μαθητές απαγγέλ-
λουν χωρία. Αναρτήθηκαν επίσης ψηφιακές 
ηχογραφήσεις από μουσικά έργα της ίδιας 
εποχής, εκτελεσμένα από επαγγελματίες 
μουσικούς, οι οποίοι επέτρεψαν στην κοι-
νότητα να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πρωτότυπη μου-
σική συντέθηκε επίσης από τον συντονιστή 
της κοινότητας, εκτελέστηκε και αναρτήθηκε 
για να συνοδέψει τις ψηφιακές αφηγήσεις 
των παιδιών, ενώ έργα ζωγραφικής των μα-
θητών αναρτήθηκαν επίσης. Το τελικό απο-
τέλεσμα όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
αποτελεί πλέον υλικό της Ψηφιακής Μουσι-
κής Ακαδημίας του ODS και είναι ελεύθε-
ρα προσβάσιμο σε εκπαιδευτικούς που εν-
διαφέρονται να εξερευνήσουν και να εφαρ-
μόσουν τη χρήση ψηφιακών μέσων σε δι-
αδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια Μουσικής 
Αγωγής http://portal.opendiscoveryspace.
eu/topic-courses/live-music-education-
academy. 
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Εφαρμόζοντας το Ανακαλυπτικό Μοντέλο μάθησης μέσω ψηφιακών 
πηγών σε δύο σχολεία στο Τυχερό του Έβρου

Το Γυμνάσιο και Λύκειο Τυχερού βρίσκονται 
στην ακριτική περιοχή του Έβρου. Πρόκει-
ται για δύο σχετικά μικρά σχολεία ως προς 
τον αριθμό των μαθητών, τα οποία λόγω 
της γεωγραφικής τους θέσης αντιμετωπί-
ζουν πρακτικές δυσκολίες που σχετίζονται 
με ανεπαρκή αριθμό εκπαιδευτικών, συ-
χνές μετακινήσεις του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού και μειωμένη πρόσβαση σε υλικό, 
ψηφιακά μέσα και εξοπλισμό. Παρ’ όλα αυτά 
τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί έχουν 
αποκτήσει αυξημένο ενδιαφέρον για συμ-
μετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα σχολείων, για 
συνεργασία με άλλους συναδέλφους εντός 
και εκτός Ελλάδας και αναζητούν ευκαιρίες 
για βελτίωση των διδακτικών τους πρακτι-
κών και σύνδεσή τους με την καλλιέργεια 
ικανοτήτων των μαθητών. 
Τα σχολεία του Τυχερού ξεκίνησαν να συμ-
μετέχουν στο ODS από την έναρξη της δεύ-
τερης πιλοτικής φάσης (Σεπτέμβριος 2014) 
μετά από συμμετοχή τους σε εργαστήριο 
ανατροφοδότησης (‘Practice reflection’) 
που διοργανώθηκε στην περιοχή από τον 
Σχολικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Γκοτζαρίδη 

σε συνεργασία με την ομάδα της Ελληνο-
γερμανικής Αγωγής. Στο εργαστήριο συμ-
μετείχε η εκπαιδευτικός κ. Στέλλα Τρυφω-
νίδου, που είχε ήδη αυξημένο ενδιαφέρον 
για καινοτόμες δράσεις, και η οποία στη συ-
νέχεια ενέπλεξε τα δύο σχολεία του Τυχε-
ρού στο δίκτυο του ODS. Στόχοι της συμμε-
τοχής τους ήταν: α) Η βελτίωση της πρόσβα-
σης του σχολείου σε περιεχόμενο από ψη-
φιακά αποθετήρια όπως το Open Science 
Resources και το Discover the Cosmos, (β) 
η αναζήτηση ευκαιριών για εφαρμογή ποικί-
λων καινοτόμων δράσεων, (γ) η συμμετοχή 
σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. 
Σε αυτό το πλαίσιο η κ. Τρυφωνίδου σχεδί-
ασε τέσσερα εκπαιδευτικά σενάρια που βα-
σίζονται στο διερευνητικό μοντέλο μάθη-
σης και αξιοποιούν πηγές από τα παραπά-
νω αποθετήρια, όπως και το εργαλείο δημι-
ουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων του ODS. 
Κάποια από αυτά έχουν ήδη εφαρμοστεί 
στα σχολεία του Τυχερού, ενώ άλλα εξα-
κολουθούν να εξελίσσονται (Φεβρουάριος 
2015).  
Το πρώτο σενάριο εφαρμόστηκε με μαθητές 
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Α’ Λυκείου στο Λύκειο του Τυχερού και έχει 
τίτλο «Pacman με Scratch». Η βασική ιδέα 
είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε περι-
βάλλον οπτικού προγραμματισμού, όπως το 
Scratch. Oι μαθητές δουλεύοντας σε ομά-
δες σχεδίασαν την εφαρμογή και την υλο-
ποίησαν μέσω του Scratch. Στη συνέχεια 
την εφάρμοσαν και την αξιολόγησαν, ενώ 
ακολούθησε παρουσίαση στην τοπική κοι-
νότητα καθώς και στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 
Ψηφιακής Δημιουργικότητας. Το σενάριο 
είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ODS, 
στην κοινότητα του προγραμματισμού μέσω 
Scratch http://portal.opendiscoveryspace.
eu/community/senaria-didaskalias-se-
perivallonta-optikoy-programmatismoy-
me-plakidia-668762 
To δεύτερο σενάριο εφαρμόστηκε στο Λύ-
κειο Τυχερού το σχολικό έτος 2014-15 
(α΄ τετράμηνο), στα πλαίσια του μαθήματος 
Ερευνητικής Εργασίας Α΄ Λυκείου. Κεντρι-
κή ιδέα του σεναρίου είναι οι μαθητές εργα-
ζόμενοι με τη μέθοδο Project να κατασκευ-
άσουν υπό κλίμακα ένα ομοίωμα της Πυρα-
μίδας του Χέοπα και να μετρήσουν το ύψος 
της, ακολουθώντας τη μέθοδο που εφάρ-
μοσε ο Θαλής τον 6ο αιώνα π.Χ. Το τελι-
κό σενάριο βασίστηκε σε ένα ήδη υπάρ-
χον το οποίο η εκπαιδευτικός του Τυχερού 
προσάρμοσε στη δική της τάξη http://www.
osrportal.eu/el/node/95028. 
To τρίτο σενάριο εφαρμόστηκε στο Λύ-
κειο Τυχερού το σχολικό έτος 2014-15 
ως project μικρής διάρκειας στα πλαίσια 
του μαθήματος Τεχνολογία Επικοινωνιών 
Β΄ Τεχν. Λυκείου. Αφορμή υπήρξε η δρά-
ση το «Πείραμα του Ερατοσθένη» http://
eratosthenes.ea.gr/, που διοργάνωσε το 
πρόγραμμα Inspiring Science Education με 
την υποστήριξη του ODS τον Μάρτιο του 
2014 με συμμετοχή 350 σχολείων από 37 

χώρες. Για την υλοποίησή του χρησιμοποιή-
θηκε το προϋπάρχον εκπαιδευτικό σενάριο 
«Το πείραμα του Ερατοσθένη» http://www.
osrportal.eu/el/node/94691, το οποίο επί-
σης προσαρμόστηκε στις ανάγκες του συ-
γκεκριμένου σχολείου. 
Τέλος, το τέταρτο σενάριο εφαρμόζεται τη 
σχολική χρονιά 2014-15 στο Γυμνάσιο Τυ-
χερού, στα πλαίσια του μαθήματος της Τε-
χνολογίας. Κεντρική ιδέα είναι οι μαθη-
τές να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοι-
ες της αστρονομίας εστιάζοντας στο Ηλιακό 
Σύστημα και να προετοιμαστούν για τη σύν-
δεση με το ρομποτικό τηλεσκόπιο Faulkes 
που θα ακολουθήσει. Επίσης, θα κατασκευ-
άσουν εργαζόμενοι σε ομάδες μοντέλο του 
ηλιακού συστήματος, μοντέλο Γη-Σελήνης 
–Τεχνητού Δορυφόρου και Τηλεσκόπιο. Στο 
τέλος θα εκπονήσουν την γραπτή τους ερ-
γασία σε μορφή wiki. 
Παρ’ ότι η εφαρμογή και αποτίμηση της απο-
τελεσματικότητας των παραπάνω δράσεων 
είναι ακόμα σε εξέλιξη, ορισμένες παρατη-
ρήσεις που έχουν διατυπωθεί από την εκ-
παιδευτικό από την μέχρι τώρα εφαρμογή 
τους περιλαμβάνουν: αυξημένο ενδιαφέρον 
από τους μαθητές, μεγαλύτερη ικανοποίη-
ση από τη βιωματική μάθηση σε σύγκριση 
με τη συμβατική διδασκαλία και μέσω αυτής 
περισσότερες δυνατότητες για επίτευξη μα-
θησιακών στόχων. Οι μαθητές απαλλάσσο-
νται από το άγχος της απόδοσης, νιώθουν 
ότι δεν θα βαθμολογηθούν, δεν προσπα-
θούν να αποδείξουν ότι κατέχουν τη γνώση, 
αλλά αντιθέτως έχουν το χρόνο να αναρω-
τηθούν, να θυμηθούν, να ανακαλέσουν, να 
υποθέσουν, να διαφωνήσουν, να υποστηρί-
ξουν, να αξιολογήσουν. Παρατηρήθηκε επί-
σης βελτίωση σε θέματα διαχείρισης χρό-
νου και ευρύτερης ανάπτυξης ικανοτήτων 
των παιδιών, όπως ανάληψη πρωτοβουλίας 
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Συμπεράσματα/επισημάνσεις

Συνοπτικά η έως τώρα εμπειρία από την 
εφαρμογή του ODS στην Ελλάδα έχει δεί-
ξει ότι πρακτικές, όπως αυτές που περιγρά-
φηκαν παραπάνω μπορούν να έχουν θετικό 
αποτέλεσμα στη δέσμευση των σχολείων 
σε μία πρωτοβουλία που προωθεί τη σχολι-
κή καινοτομία και στην κατά το δυνατό μεγα-
λύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα τους παρέχει:

•	 Η προσέγγιση του ODS, βάσει του μοντέ-
λου καινοτομίας του, που θεωρεί τον εκ-
παιδευτικό και το σχολείο ως ικανούς να 
εισαγάγουν τη σχολική καινοτομία μπο-
ρεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες προκλή-
σεις, ιδιαίτερα σε χώρες με ενιαίο Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα και κεντρικά διοικού-
μενο εκπαιδευτικό σύστημα. Η παροχή 
προσωπικής και εξατομικευμένης υπο-
στήριξης είναι κρίσιμη για την υποστήρι-
ξη των σχολείων, ώστε να αναπτύξουν 
τη δική τους στρατηγική καινοτομίας και 
να πεισθούν ότι έχουν τη δυνατότητα και 
τα εργαλεία για να βελτιώσουν τη σχολι-
κή πραγματικότητα. 

•	 Προς την ίδια κατεύθυνση, η συνεργα-
σία με φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής 

σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο είναι ιδιαί-
τερα σημαντική για τη δημιουργία κλίμα-
τος ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τα 
σχολεία που επιθυμούν να υιοθετήσουν 
καινοτόμες πρακτικές.

•	 Ευκαιρίες για διάχυση παραδειγμάτων 
και περιπτώσεων εκπαιδευτικών και 
σχολείων στο τοπικό ή και ευρύτερο πε-
ριβάλλον (π.χ. παρουσιάσεις από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε συνέ-
δρια, εργαστήρια, ΜΜΕ) μπορούν να επι-
δράσουν πολύ θετικά στην κινητοποίηση 
των σχολείων και στην αναγνώριση των 
προσπαθειών τους. Ταυτόχρονα μπο-
ρούν να δράσουν πολλαπλασιαστικά και 
να λειτουργήσουν ως πηγές έμπνευσης 
για άλλους εκπαιδευτικούς και σχολεία. 

•	 Τέλος, είναι σημαντική η προώθηση τα-
κτικών δράσεων δικτύωσης που φέρ-
νουν κοντά εκπαιδευτικούς με διαφορε-
τικές εμπειρίες, έτσι ώστε να καλλιεργεί-
ται η αίσθηση της συνεργασίας μέσα σε 
μια κοινότητα με κοινό όραμα και στό-
χους, τα οποία αποτελούν και προϋποθέ-
σεις για την ψηφιακή δικτύωση και συ-
νεργασία μέσω μιας πλατφόρμας όπως 
του ODS.

και εκούσια συμμετοχή τους σε τέτοιες δρά-
σεις πέραν του σχολικού χρόνου. Οι ψηφι-
ακές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν αναφέ-
ρονται επίσης ως σημαντικές στην υποστή-
ριξη από άποψης επιστημονικής γνώσης, 
εμπνέοντας ταυτόχρονα περισσότερη δημι-
ουργικότητα για ευρύτερη ανάπτυξη και άλ-

λων πηγών από την εκπαιδευτικό. 
Περισσότερα σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχει η εφαρμογή των δράσεων αυτών στα 
σχολεία του Τυχερού θα παρουσιαστούν 
από την κ. Τρυφωνίδου σε Πανευρωπαϊ-
κό Συνέδριο που διοργανώνει το ODS στις 
Βρυξέλλες τον Απρίλιο 2015.
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Μεθοδολογία εισαγωγής της Καινοτομίας
στη Σχολική Μονάδα. 
Στάδια εξέλιξης σχολικής μονάδας

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ταεργαλεία που διαθέτει το Open 
Discovery Space στο πλαίσιο εισαγωγής της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα για την κα-
ταγραφής της εξέλιξης των σχολικών μονάδων. (βλ. επίσης Αποτίμηση της «ψηφιακής 
ωριμότητας» του σχολείου σας)
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Πίνακας 1. Παράμετροι μελέτης και καταγραφής του μοντέλου σχολικής καινοτομίας του Open Discovery Space και 
στάδια εξέλιξης σχολικής μονάδας ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Πηγή: http://www.pdsttechnologyineducation.
ie/en/Planning/e-Learning-Roadmap/English-version.pdf)
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Εικόνα 2: Η Ελληνογερμανική Αγωγή υποστήριξε συστηματικά την εισαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας σε 100 
σχολικές μονάδες στην Ευρώπη για χρονικό διάστημα ενός έτους (2013-2014). Τα σχολεία αυτά σημείωσαν ση-
μαντική βελτίωση στην εισαγωγή της καινοτομίας και την ανάπτυξη «ψηφιακής» κουλτούρας σε όλες τις λειτουργίες 
τους, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και οργανωτικές.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει παραμέτρους με-
λέτης και καταγραφής του μοντέλου σχο-
λικής καινοτομίας του Open Discovery 
Space,καθώς και τα στάδια εξέλιξης της 
σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο του Open 
Discovery Space μελετήθηκε η εφαρμο-
γή του μοντέλου καινοτομίας σε ένα δείγμα 
100 σχολείων από όλη την Ευρώπη και η 
εξέλιξη τους για μία ολόκληρη σχολική χρο-
νιά, κατά την οποία υποστηρίχθηκε το έργο 

των εκπαιδευτικών και η διοργάνωση σει-
ράς καινοτόμων δραστηριοτήτων στα σχο-
λεία αυτά. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτί-
ωση στην απόδοση των σχολείων αυτών 
όσον αφορά την εισαγωγή της καινοτομίας 
και την ανάπτυξη «ψηφιακής» κουλτούρας, η 
οποία που κρίνεται απαραίτητη για την εξέ-
λιξη του σχολείου σε έναν σύγχρονο οργα-
νισμό μάθησης που ανταποκρίνεται τις ανά-
γκες του κάθε μαθητή.
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Εγχειρίδιο για τη διεύθυνση του Σχολείου:
Σχετικά θέματα
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Εγχειρίδιο για τη διεύθυνση του Σχολείου: Αξιολόγηση
των αναγκών του σχολείου σας και κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

Η έννοια της καινοτομίας στα σχολεία δια-
φέρει κατά πολύ ανάλογα με τη χώρα, το εκ-
παιδευτικό σύστημα, τα επίπεδα σχολικής 
αυτονομίας, τις κοινότητες, το κοινωνικο-
οικονομικό περιβάλλον, το περιβάλλον και 
προφίλ του σχολείου. Για να είναι εποικοδο-
μητική η αλλαγή, είναι σημαντικό να αξιολο-
γηθεί η τρέχουσα κατάσταση, η ανοικτότητα 
στην καινοτομία και ποιες είναι οι ανάγκες 
του σχολείου και του προσωπικού, ώστε να 
σχεδιαστεί μετέπειτα ένα σχέδιο δράσης. Το 
Open Discovery  Space σας προσφέρει ερ-
γαλεία που θα σας βοηθήσουν να αξιολογή-
σετε την τρέχουσα κατάσταση και να θέσετε 
σαφείς στόχους σε βασικούς τομείς που θε-
ωρούνται σημαντικοί για τη συνολική ανά-
πτυξη του σχολείου ως ανοικτή κοινότητα 

μάθησης. Αυτό θα σας βοηθήσει να προχω-
ρήσετε σε σταδιακές και βιώσιμες αλλαγές 
που ταιριάζουν στις προτεραιότητές σας. Το 
στάδιο της κινητοποίησης είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά όσον αφορά τη δημιουργία 
μιας κοινότητας που θα υποστηρίξει τις δο-
κιμές, θα εφαρμόσει πιλοτικά τα σενάρια, 
θα πιστοποιήσει και θα αξιολογήσει τη χρη-
σιμότητα και τον αντίκτυπο των καινοτόμων 
προτάσεων. Επομένως είναι σημαντικό σε 
αυτό το στάδιο να συμπεριληφθούν όλοι οι 
συμμετέχοντες στις διάφορες προβλεπόμε-
νες δραστηριότητες. Το αίσθημα της κυριό-
τητας/ιδιοκτησίας αποτελεί πολύ σημαντικό 
κίνητρο και ένα βήμα προς τη βιωσιμότητα 
των αλλαγών, ώστε να είναι επιτυχείς.
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• Σκεφτείτε ποια μέλη του 
διδακτικού προσωπικού 
πρέπει να συμβουλευτείτε 
πριν συμπληρώσετε το 
ερωτηματολόγιο. Προσπαθήστε 
να εμπλέξετε όσο περισσότερα 
μέλη μπορείτε π.χ. 
εκπαιδευτικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων, από διαφορετικές 
βαθμίδες, με διαφορετική ηλικία 
και διδακτική εμπειρία. Εκτός 
από την απόκτηση μιας ολιστικής 
εικόνας για την τρέχουσα 
ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity) 
του σχολείου σας, ζητώντας τη 
γνώμη τους εξαρχής θα τους 
εμπλέξετε και θα μπορέσετε να 
οικοδομήσετε ένα κοινό όραμα.

• Να είστε όσο πιο ακριβείς 
γίνεται. Η έρευνα αποσκοπεί 
αποκλειστικά στο να σας 
βοηθήσει να αυτό-αξιολογηθείτε 
και να βελτιώσετε το σχολείο 
σας και δεν χρησιμοποιείται ως 
εξωτερική αξιολόγηση.

BHMA 1
Αποτίμηση της «ψηφιακής 
ωριμότητας» του σχολείου σας

Αναφορικά με την τρέχουσα εξοικείω-
ση του σχολείου σας με τις Τεχνολογί-
ες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το 
πρώτο βήμα είναι η ανάδειξη των δυνα-
τών σημείων και των αδυναμιών.
Το Open Discovery Space σας προσφέ-
ρει ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολό-
γησης της ψηφιακής ωριμότητας για το 
σκοπό αυτό. Η έρευνα προσαρμόστη-
κε βάσει του έργου που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ιρλανδία, στο πλαίσιο του 
προγράμματος για τα Ψηφιακά Σχολεία 
«Digital Schools of Distinction». Το πα-
ρεχόμενο ερωτηματολόγιο είχε συμπλη-
ρωθεί από περισσότερα από 800 σχο-
λεία σε όλη την Ευρώπη μέχρι τον Ιούνιο 
του 2014, ενώ υιοθετείται σταδιακά ως 
εθνικό εργαλείο αξιολόγησης σε χώρες 
όπως η Κροατία και η Βουλγαρία. Στο 
πλαίσιο αυτό ο όρος ΤΠΕ χρησιμοποιεί-
ται για να υποδείξει τη χρήση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
γενικότερα στην εκπαίδευση με έμφαση 
στις εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης 
για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Σημειώσεις
για τη Διεύθυνση 
του σχολείου:
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• Κρατήστε τα αποτελέσματα 
και κοινοποιήστε τα στο 
υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό. 
Χρησιμοποιήστε τα ως αφορμή 
για προβληματισμό και εντοπίστε 
τα δυνατά σημεία και τις 
αδυναμίες.

• Επαναλάβατε την έρευνα 6 
μήνες μετά και παρακολουθήστε 
τυχόν αλλαγές. Ποια βήματα και 
ποιες δραστηριότητες από αυτές 
που πραγματοποιήσατε φαίνεται 
ότι έκαναν κάποια διαφορά;

Κάντε το τεστ για να αξιολογήσετε 
το τρέχον επίπεδο της ψηφιακής 
ωριμότητας του σχολείου σας σε 5 
συγκεκριμένες παραμέτρους:

1. Ηγεσία και όραμα: Υιοθέτηση μιας πολι-
τικής ΤΠΕ που αφορά όλο το σχολείο και 
τονίζει την ύπαρξη οράματος και στρατη-
γικής, ενώ δείχνει μια θετική αντιμετώ-
πιση στη χρήση ΤΠΕ στο σχολείο σας. Η 
πολιτική αυτή στοχεύει στο πρόγραμμα 
μαθημάτων, το σχεδιασμό για δομημένη 
πρόσβαση σε ΤΠΕ για όλους και τη δια-
δικτυακή ασφάλεια.

2. Οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα μαθημάτων: 
Ένταξη των ΤΠΕ στο πρόγραμμα μαθη-
μάτων για τη μάθηση και τη διδασκαλία, 
και κατανόηση εκ μέρους του προσωπι-
κού του τρόπου με τον οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα 
μαθημάτων για να βελτιωθεί η μάθηση.

3. Σχολική κουλτούρα ΤΠΕ: Συνειδητοποί-
ηση ότι οι ΤΠΕ έχουν αντίκτυπο στην ποι-
ότητα της μάθησης και της διδασκαλίας, 
στη στάση και τις συμπεριφορές των μα-
θητών και την ευρύτερη σχολική κοινό-
τητα.

4. Επαγγελματική ανάπτυξη: Στοιχεία που 
αποδεικνύουν τη δέσμευση του σχολεί-
ου στη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη 
σχετικά με τις ΤΠΕ.

5. Πόροι και υποδομές: Πρόσβαση στους 
κατάλληλους πόρους ΤΠΕ που επιτρέπει 
να υποστηριχθούν συγκεκριμένα περι-
βάλλοντα μάθησης και στοιχεία που απο-
δεικνύουν ότι το σχολείο έχει αναπτύξει 
τους κατάλληλους πόρους ΤΠΕ που αντα-
νακλούν ένα σχέδιο για μελλοντική βελ-
τίωση και ανάπτυξη των ΤΠΕ, όπως το-
νίζεται στην πολιτική για όλο το σχολείο.

Σημειώσεις
για τη Διεύθυνση 
του σχολείου:
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• Συμπληρώστε πρώτα το 
προφίλ με τις ικανότητές σας 
και ενθαρρύνετε το διδακτικό 
προσωπικό να σας μιμηθεί. 
Ανάλογα με τον τρέχοντα βαθμό 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
στο σχολείο σας, οργανώστε μια 
συνάντηση για να εξετάσετε και 
να συζητήσετε τα αποτελέσματα, 
χωρίς πίεση για αποκάλυψη 
ατομικών βαθμολογιών. 
Εστιάστε σε τομείς που το 
προσωπικό πρέπει να βελτιώσει 
περαιτέρω μέσω κατάρτισης.
• Εντοπίστε εθνικά και διεθνή 
προγράμματα κατάρτισης που 
καλύπτουν τις ανάγκες αυτές 
μέσω της πλατφόρμας του 
Open Discovery Space, π.χ. 
θερινά και χειμερινά σχολεία 
για εκπαιδευτικούς, τα οποία 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
Erasmus+, δωρεάν διαδικτυακά 
σεμινάρια, υλικό στην Ακαδημία 
Κατάρτισης Εκπαιδευτικών 
(Teachers’ Training Academy) 
και πόρους διαθέσιμους στις 
κοινότητες.

BHMA 2
Αυτο-αξιολόγηση ατομικού
προφίλ ικανοτήτων

Ενώ επιδιώκεται η ανάπτυξη του σχο-
λείου ως οργανισμού, η επαγγελματι-
κή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρέ-
πει επίσης να αποτελεί στόχο προκει-
μένου να επιτευχθούν διαρκείς αλλαγές 
στην ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης. 
Η πύλη του Open Discovery Space προ-
σφέρει στο διδακτικό προσωπικό και σε 
εσάς ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης 
των ικανοτήτων σας βάσει του Πλαισί-
ου Επάρκειας στις ΤΠΕ για Εκπαιδευτι-
κούς της UNESCO (2011) «UNESCO ICT 
Competency Framework for Teachers».

Σημειώσεις
για τη Διεύθυνση 
του σχολείου:
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• Αφιερώστε λίγο χρόνο να 
ρωτήσετε το προσωπικό για τις 
επαγγελματικές του φιλοδοξίες.
• Εντάξτε την κοινότητα του 
σχολείου σας στην πύλη 
του Open Discovery Space 
και αλληλεπιδράτε τακτικά 
με τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου σας για να αναπτύξετε 
περισσότερο τις ικανότητες ΤΠΕ 
όλων. Ενθαρρύνετέ τους να 
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς 
που προωθούν ικανότητες ΤΠΕ, 
π.χ. στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό 
σχεδίασης εκπαιδευτικού 
σεναρίου «Open Discovery 
Space Digital Educational 
Scenario Contest»
http://www.ods-contests.
eu/the-odscontest/rules-of-
participation/.
vΠροτείνετε στο προσωπικό 
σας να χρησιμοποιεί το προφίλ 
ικανοτήτων ως εργαλείο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στο πλαίσιο των διαδικασιών 
παρακολούθησης του Εrasmus+ 
σχετικά με τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες κατάρτισης 
εκπαιδευτικών.

Το εργαλείο αναφέρεται σε ικανότητες 
γύρω από 6 βασικούς τομείς:

1. Κατανόηση χρήσης των ΤΠΕ στην εκ-
παίδευση

2. Αναλυτικό πρόγραμμα & αξιολόγηση
3. Παιδαγωγική
4. Εργαλεία ΤΠΕ
5. Οργάνωση και διοίκηση
6. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτι-

κών.

Τα συνολικά αποτελέσματα υποδεικνύ-
ουν τρία (3) επίπεδα ικανοτήτων για τους 
εκπαιδευτικούς: Βασικός χρήστης, Προ-
χωρημένος χρήστης και Σχεδιαστής/δη-
μιουργός εκπαιδευτικού περιεχομένου 
με τη χρήση ΤΠΕ.

Σημειώσεις
για τη Διεύθυνση 
του σχολείου:

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://
portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/
manual/ODS_Introduction_on_how_to_join.pdf
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• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει πρώ-
τα το ερωτηματολόγιο για την ψηφιακή ωρι-
μότητα (Βήμα 1) και ότι έχετε κοινοποιήσει 
τα αποτελέσματα στο διδακτικό προσωπικό.
• Εμπλέξτε στη διαδικασία οικοδόμησης ορά-
ματος και κατάρτισης του σχεδίου δράσης 
όσο περισσότερα μέλη του προσωπικού μπο-
ρείτε. Εάν ανταποκριθούν μόνο ορισμένα 
μέλη, δημιουργήστε μια αφοσιωμένη ομάδα 
που θα συμμετέχει εθελοντικά.
• Αναγνωρίστε την αξία των ανθρώπινων 
πόρων σας: Βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζετε τα 
δυνατά σημεία και τις αδυναμίες κάθε μέλους 
της ομάδας (συμπεριλαμβανομένου του εαυ-
τού σας) και αναθέστε σαφείς ρόλους. Σκε-
φτείτε προσεκτικά τη διαδικασία πριν αναθέ-
σετε το βασικό ρόλο του εκπαιδευτικού που 
θα λειτουργεί ως φορέας αλλαγής. Συνιστά-
ται να το συζητήσετε πρώτα με την ομάδα.
• Εμπλέξτε την ομάδα του διδακτικού προ-
σωπικού στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης 
και τη λήψη αποφάσεων. Ίσως χρειαστεί να 
πραγματοποιηθούν αρκετές συναντήσεις για 
την κατάρτιση και αναθεώρηση του σχεδίου 
σας.
• Να είστε σαφής σχετικά με το όραμα και να 
καλέσετε την ομάδα να συμβάλει στην οικο-
δόμησή του.
• Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο δράσης ανταπο-
κρίνεται σε πραγματικές σχολικές ανάγκες.
• Προετοιμαστείτε: Σκεφτείτε πού θα θέσετε 
προτεραιότητες και πώς θα διασφαλίσετε ότι 
τυχόν οφέλη θα έχουν διάρκεια.

BHMA 2
Αυτο-αξιολόγηση ατομικού
προφίλ ικανοτήτων

Αφού έχετε αξιολογήσει και επα-
νεξετάσει τα αποτελέσματα της 
ηλεκτρονικής ωριμότητας του 
σχολείου και το προφίλ ικανοτή-
των του προσωπικού, προχωρή-
στε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 
για τις μελλοντικές σας δραστηρι-
ότητες που θα στοχεύει στη βελ-
τίωση του σχολείου σας στους 
τομείς που εντοπίσατε. Η ανά-
πτυξη ενός τέτοιου σχεδίου μπο-
ρεί να είναι κάτι ιδιαίτερα απαιτη-
τικό για τα σχολεία, παρόλα αυτά 
οι ευρωπαϊκές πολιτικές εμπλέ-
κουν σταδιακά τα σχολεία σε τέ-
τοιες διαδικασίες, όπως το σχέ-
διο του Εrasmus+, αντίστοιχο του 
«Ευρωπαϊκού Σχεδίου Σχολικής 
Ανάπτυξης» που ζητείται από τα 
σχολεία να συμπληρώσουν προ-
κειμένου να χρηματοδοτηθούν 
για δραστηριότητες κινητικότη-
τας προσωπικού (KA1). Το Open 
Discovery Space σάς παρέχει 
ένα αναλυτικό πρότυπο που σας 
βοηθά να θέσετε στόχους σε βα-
σικούς τομείς που συνδέονται με 
τη σχολική καινοτομία.

Σημειώσεις
για τη Διεύθυνση 
του σχολείου:
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• Κοινοποιήστε το σχέδιο δράσης σας 
στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, 
τους μαθητές, τους γονείς ή άλλους εν-
διαφερόμενους και εξηγήστε με σαφή-
νεια τη λογική και τους στόχους του. Ζη-
τήστε τη γνώμη τους και καλέστε τους 
να στηρίξουν την υλοποίηση του σχεδί-
ου δράσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
ακόμα και ένα πλαίσιο προτάσεων για 
να μπορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευ-
τικοί να σχολιάσουν την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων σας.
• Μεταφέρετε τυχόν δραστηριότητες, 
αποτελέσματα ή επιτεύγματα της υλο-
ποίησης του σχεδίου δράσης σας στα 
τοπικά μέσα.
• Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων που έχετε σχεδιάσει, 
οργανώστε τακτικές συναντήσεις με 
την ομάδα για να βελτιώσετε, αν χρεια-
στεί, το σχέδιο δράσης.
• Επανεξετάστε το αρχικό σχέδιο δρά-
σης σας στο τέλος του χρονοδιαγράμ-
ματος που είχατε θέσει: Τι πετύχα-
τε; Τι θα κάνατε διαφορετικά; Ποια εί-
ναι τα επόμενα βήματα; Στην κοινό-
τητα των φορέων αλλαγής στην πύλη 
του Open Discovery Space θα βρείτε 
χρήσιμους πόρους για την ανάπτυξη, 
καινοτομία και ηγεσία: http://portal.
opendiscoveryspace.eu/educational-
objects/70112

Συμπληρώνοντας το σχέδιο δράσης, 
διαμορφώνετε μια στρατηγική ανάπτυ-
ξης των πέντε παραμέτρων ψηφιακής 
ωριμότητας (βλ. ΒHMA 1) σε διάστημα 
δύο ετών, που περιλαμβάνει επίσης:

1. Συνεργασία με άλλα σχολεία, φο-
ρείς χάραξης πολιτικών, γονείς, 
την κοινότητα ή άλλους τοπικούς 
φορείς

2. Σχεδιασμό των δραστηριοτήτων 
που θα αναλάβει το σχολείο προ-
κειμένου να επιτύχει τους στόχους 
του

3. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τους 
τομείς του προγράμματος μαθημά-
των τους οποίους θα αφορούν οι 
στόχοι ή άλλες πτυχές που σχετίζο-
νται με την παιδαγωγική και την ορ-
γάνωση των σχολείων

4. Σχεδιασμός των πόρων και των ερ-
γαλείων που θα χρησιμοποιηθούν

5. Εκτίμηση της απαραίτητης παιδα-
γωγικής και τεχνικής υποστήριξης

6. Καταγραφή τυχόν εμποδίων και 
πρόβλεψη της υπέρβασής τους.

Σημειώσεις
για τη Διεύθυνση 
του σχολείου:
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Ένα μοντέλο δημιουργίας επιτυχημένων Ψηφιακών 
Κοινοτήτων στο Οpen Discovery Space
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Ένα μοντέλο δημιουργίας Επιτυχημένων Ψηφιακών
Κοινοτήτων στο Open Discovery Space 

Ο ρόλος των ψηφιακών κοινοτήτων πρακτι-
κής & μάθησης στο σύγχρονο σχολείο ει-
σαγωγή των νέων Τεχνολογιών Πληροφο-
ρίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευ-
ση δεν εξαντλείται στην αδιάλειπτη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και υλικού στην τάξη, 
ούτε, φυσικά, σε έναν φετιχισμό των εφαρ-
μογών (educational apps). Η  πραγματική 
αξία των ΤΠΕ αναδεικνύεται στην επανατο-
ποθέτηση του  δημιουργικού και καινοτό-
μου εκπαιδευτικού στο κέντρο της διαδικα-
σίας της μάθησης και όχι στον παραγκωνι-
σμό του από ένα ψηφιακό βοήθημα. Σε αυτή 
την κατεύθυνση κυρίαρχο ρόλο έχουν οι ψη-
φιακές κοινότητες πρακτικής και μάθησης. 
Αυτές οι κοινότητες είναι ένα πεδίο «ανοι-
κτής πρόσβασης» όπου οι εκπαιδευτικοί δη-
μιουργούν και συν-δημιουργούν περιεχόμε-
νο, αξιολογούν συλλογικά εκπαιδευτικό υλι-
κό, εργαλεία κλπ., μοιράζονται ψηφιακούς 
πόρους, δημιουργούν και συντηρούν θεμα-
τικές και σχολικές κοινότητες και ομάδες 
ψηφιακών συζητήσεων. Οι  ευδοκιμούσες 
ψηφιακές κοινότητες πρακτικής και μάθη-
σης διέπονται από εμπιστοσύνη και συμμε-
τοχικότητα. Είναι ο «φυσικός» χώρος όπου 
τα μέλη όχι μόνο αποκομίζουν δεξιότητες, 

αλλά μεταφέρουν το όραμά τους για το σχο-
λείο, αλλά και τους φόβους τους ή τα πα-
ράπονά τους για ό,τι στέκεται εμπόδιο στο 
δύσκολο ρόλο τους. Υπό προϋποθέσεις, με-
τατρέπονται σε ομάδες πίεσης προς την κα-
τεύθυνση των αναγκαίων αλλαγών τόσο σε 
επίπεδο παγιωμένων νοοτροπιών όσο και 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Το σημαντικότερο 
όμως πλεονέκτημα αυτών των κοινοτήτων 
είναι η εν δυνάμει μετατροπή τους σε ψηφια-
κές ακαδημίες εκπαιδευτικών. Και αυτό για-
τί, η ταχύτητα με την οποία ενσωματώνουν 
και εξελίσσουν νέες παιδαγωγικές προσεγ-
γίσεις, εργαλεία, καλές πρακτικές, καινοτό-
μες και συνεργατικές δράσεις, πρωτοβου-
λίες για ζητήματα και πρωτοεμφανιζόμενα 
προβλήματα δεν απαντάται σε κανένα άλλο 
συλλογικό πεδίο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι 
η επιτάχυνση της εμπλοκής των εκπαιδευ-
τικών κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης 
στο σύγχρονο σχολείο, μέσα από την έρευ-
να, τις πιλοτικές εφαρμογές και την υποστή-
ριξη σε κεντρικό πλέον επίπεδο. Ο στόχος 
είναι προφανής: η βελτίωση της οργανωσι-
ακής και συναισθηματικής νοημοσύνης του 
σχολείου που όλοι οι κοινωνικοί εταίροι δη-
λώνουν ότι επιθυμούν.      
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Σύντομος οδηγός για διευθυντικό προσωπικό
και εκπαιδευτικούς -φορείς αλλαγής

1.Σαφήνεια και σχετικότητα.  
Τα μέλη επιτυχημένων κοινοτήτων επιδει-
κνύουν κοινή προσήλωση και στόχευση 
στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους. 
Τα μέλη αλληλεπιδρούν σε έναν προσδι-
ορισμένο τομέα ενδιαφέροντος με σκοπό 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Carr & 
Chambers, 2006). Αυτή η κοινή προσήλω-
ση διαπιστώθηκε ότι είναι βασικό προαπαι-
τούμενο της επιτυχίας σε όλες τις μελέτες 
που εξετάστηκαν. Πώς θα επιτευχθεί αυτή 
η προσήλωση στις διαδικτυακές κοινότητες 
διδασκαλίας και μάθησης; Σύμφωνα με τα 
σύγχρονα δεδομένα, ο σημαντικότερος πα-
ράγοντας είναι η κοινή αντίληψη περί σαφή-
νειας και σχετικότητας του σκοπού και των 
στόχων της κοινότητας (Widenman, 2010).
Οι διαδικτυακές κοινότητες με γενικό περιε-
χόμενο τείνουν να αποδυναμώνονται γρήγο-
ρα. Οι κοινότητες που στοχεύουν σε ομάδες 
εκπαιδευτικών με κοινές ανάγκες και ενδια-
φέροντα θα αντέξουν περισσότερο στο χρό-
νο και στον ανταγωνισμό (Widenman 2010, 
Carr & Chambers, 2006). 
Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης μιας κοι-
νότητας, οι διευθυντές των σχολείων και 
οι δάσκαλοι-φορείς αλλαγής, που είναι εν-
δεχομένως ειδικοί σε συγκεκριμένα πεδία, 
πρέπει να δημιουργήσουν και υποστηρίξουν 
συγκεκριμένες κοινότητες με περιεχόμενο, 
εργαλεία, σενάρια, κ.λπ. και να εμπλέξουν 
εκπαιδευτικούς με εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ 
ή/και στη δημιουργία ψηφιακού υλικού.

2. Εμπιστοσύνη, κατανόηση, στήριξη.
Οι εκπαιδευτικοί δεν θα μοιραστούν την 
προσέγγισή τους ή τα σενάρια τους με συ-
ναδέλφους, αν φοβούνται μια αποκάλυ-
ψη τυχόν αδυναμιών και δεν θα επικρίνουν 
τις διδακτικές μεθόδους άλλων (Widenman 
2010, Baek & Barab, 2005, Barab, 2006, 
Scheckler, 2010). Στις λεγόμενες ψευ-
δο-κοινότητες, τα μέλη τείνουν να προβάλ-
λουν μια «ασφαλή» εικόνα ικανοτήτων. Στις 
πραγματικές κοινότητες τα μέλη δεν φοβού-
νται να αποκαλύψουν το πραγματικό τους 
έργο.
Η ανταλλαγή πληροφοριών, υλικού και ιδε-
ών είναι απαραίτητη: Όταν ένας εκπαιδευτι-
κός γνωρίζει ένα χρήσιμο σύνδεσμο ή εργα-
λείο, μια καλή προσέγγιση είναι να το προ-
τείνει σε άλλους. Ο Διευθυντής θα πρέπει 
να ενθαρρύνει την ανταλλαγή υλικού, σενα-
ρίων, κλπ. μεταξύ των εκπαιδευτικών, ειδι-
κά στις περιπτώσεις που υπάρχουν στελέ-
χη με εξελιγμένες δεξιότητες σε συγκεκρι-
μένους τομείς, οι οποίοι θα πρέπει να ανα-
λαμβάνουν τον ρόλο του επιμορφωτή, έστω 
και άτυπου.        
Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που εντάσ-
σονται σε ψηφιακές κοινότητες για πρώτη 
φορά δεν θα πρέπει να πέφτουν θύματα της 
πλάνης ότι κάθε τι που δημιουργούν ή προ-
τείνουν πρέπει να είναι πρωτότυπο και εντυ-
πωσιακό. Ο λεγόμενος «φετιχισμός της πρω-
τοπορίας» ενδέχεται να δημιουργήσει αρνη-
τικό κλίμα εντός μιας κοινότητας εκπαιδευ-
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τικών είτε ενδοσχολικής, είτε ψηφιακής. Ο 
ρόλος του Διευθυντή εδώ είναι σημαντι-
κός: Πρέπει να ενθαρρύνει όλες τις απόπει-
ρες ψηφιακής εμπλοκής και δημιουργίας, ει-
δικότερα όσων το αποφασίζουν σε αργότε-
ρο στάδιο της επαγγελματικής τους εξέλιξης.      

Επίσημη αναγνώριση: Η συμμετοχή στη 
ζωή μιας ψηφιακής κοινότητας είναι μι-
κρότερη όταν τα μέλη συμμετέχουν εθελο-
ντικά. Αντιθέτως, όταν η συμμετοχή απο-
τελεί μέρος μιας πιο επίσημης διαδικασί-

ας (Widenman 2010) τα μέλη επιδεικνύουν 
έναν μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Ο διευ-
θυντής μπορεί να δημιουργήσει ένα άτυπο 
πλαίσιο αποτίμησης της προσπάθειας των 
εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών κοι-
νοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, στη δη-
μιουργία ψηφιακού υλικού, κλπ. Για παρά-
δειγμα, εκπαιδευτικοί με έντονη διάθεση για 
εμπλοκή στις ψηφιακές κοινότητες του σχο-
λείου, να αποτελούν προτεραιότητα της δι-
εύθυνσης σε μια αίτηση για το πρόγραμμα 
κατάρτισης του Erasmus+.
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Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τις μορφές, το 
χώρο/μέρος, τα εργαλεία/συσκευές και τις 
διαδικασίες μάθησης. Πλέον είναι διαθέσι-
μες διαδικασίες μάθησης μέσω φορητών και 
ασύρματων συσκευών, παιχνιδιού/παιγνιώ-
δους προσέγγισης, συνεργατικής, κοινωνι-
κής μάθησης κ.λπ. Είναι σημαντικό για τους 
εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν γνώση των 
υφιστάμενων μοντέλων μάθησης/ εκπαιδευ-
τικών σεναρίων και να μπορούν να τα εφαρ-
μόσουν σε νέες και συνεχώς εξελισσόμενες 
τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές. Το πρό-
γραμμα κατάρτισης του ODS προσφέρει εξει-
δικευμένα μαθήματα για τη μάθηση μέσω 
ανοιχτών ψηφιακών πηγών και για τον σχε-
διασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από 

τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Παρέχεται στους 
εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να αναπτύξουν 
καινοτόμες λύσεις και να συνεργαστούν με 
ευρωπαϊκές κοινότητες εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα στόχος είναι η ενίσχυση των δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαιδευτικού 
για να εντάξει τις ψηφιακές πηγές στο μάθη-
μά του, να επαναχρησιμοποιεί, να προσαρμό-
ζει και να δημιουργεί νέο ψηφιακό περιεχόμε-
νο. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ψηφια-
κές σχολικές βιβλιοθήκες ή θεματικές κοινό-
τητες ψηφιακού περιεχομένου στην πύλη του 
Open Discovery Space, με δυνατότητες δια-
μοιρασμού του υλικού αλλά και κοινωνικής 
δικτύωσης μεταξύ των χρηστών.

Σύντομος οδηγός για διευθυντικό προσωπικό
και εκπαιδευτικούς -φορείς αλλαγής
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Η ακαδημία αυτή απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς με μικρή εμπειρία στη χρήση των 
νέων τεχνολογιών εν γένει, αλλά και σε πιο εξοικειωμένους ή και σε καθηγητές ειδικότη-
τας Πληροφορικής. 
Το υλικό είναι σχεδιασμένο με ευέλικτο τρόπο και προσφέρει δυνατότητες κατάρτισης σε 
ατομικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων στη χρήση των 
ΤΠΕ και εμπειρίας σε μεταδεδομένα και ψηφιακά εκπαιδευτικά αποθετήρια. Μερικές ενό-
τητες απευθύνονται σε όσους έχουν μικρή εμπειρία σε ΤΠΕ και παρέχουν μια πρακτική ει-
σαγωγή, ενώ άλλες στηρίζονται σε προηγούμενη γνώση.

Περιγραφή του περιεχομένου
της Ακαδημίας Κατάρτισης Εκπαιδευτικών
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•	 Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη εξειδικευμένων μαθημά-
των και υλικού και έτσι αποκτούν δεξι-
ότητες ως προς τη σύλληψη, τον σχε-
διασμό και την αξιολόγηση μιας πλη-
θώρας διδακτικών προσεγγίσεων

•	 Καλλιεργούν γνώσεις και δεξιότητες 
και αποκτούν εμπειρία στην οργάνω-
ση ψηφιακών πηγών, συνδέοντάς τις 
με μεταδεδομένα, εντάσσοντάς τις σε 
ψηφιακές βιβλιοθήκες  και διευκολύ-
νοντας την κοινοποίησή τους και την 
ανταλλαγή με τρίτους.

•	 Με αυτό τον τρόπο αποκτούν επίσης 
εμπειρία στη χρήση ψηφιακών εκπαι-
δευτικών εργαλείων στην τάξη και 
μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες 
μαθησιακές εμπειρίες στους μαθητές 
τους.

•	 Ενισχύουν τη διαπολιτισμική συνεί-
δησή τους μέσω της συνεργασίας με 
συναδέλφους από διαφορετικές ευ-
ρωπαϊκές χώρες, εντάσσοντας πα-
ράλληλα τη διάσταση αυτή στη διδα-
σκαλία τους.

•	 Αποκτούν δυνατότητες για αντιμετώ-
πιση καθημερινών πρακτικών προ-
βλημάτων και έρχονται σε επαφή με 
νέες ιδέες χάρη στην επαφή με τις 
προτάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτι-
κής έρευνας

Δυνατότητες επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

• Οι εκπαιδευτικοί έχουν 
πρόσβαση σε κάθε είδους 
υποστηρικτικό υλικό που μπορεί 
να βοηθήσει στη χρήση, τον 
σχεδιασμό και την προσαρμογή 
ψηφιακών εκπαιδευτικών 
πηγών. Το υλικό αυτό είναι 
διαθέσιμο στους παρακάτω 
συνδέσμους:

Ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές
•	 Διδασκαλία και μάθηση
•	 Εγχειρίδιο χρήστη
•	 Βιβλιοθήκη εργαλείων
•	 Περισσότερες πληροφορίες 

εδώ:
•	 http://portal.

opendiscoveryspace.eu/
teachers-academy

•	 Νέες εκδηλώσεις της 
Ακαδημιών Εκπαιδευτικών 
του Open Discovery Space:

•	 http://ods.ea.gr/
•	 Πακέτο ψηφιακών 

εργαλείων του ODS για τον 
εκπαιδευτικό http://portal.
opendiscoveryspace.eu/ods-
toolbox-668542

Σημειώσεις
για τη Διεύθυνση 
του σχολείου:
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