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Περίληψη

Τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες σήμερα
χαρακτηρίζονται από τον ορισμό στο στάδιο Παιδεία 2.0 (Education 2.0) ενώ πολύ
λίγες χώρες προχωρούν για μεταρρυθμίσεις που χαρακτηρίζονται από τον ορισμό στο
στάδιο Παιδεία 3.0. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα
χαρακτηριστικά στα στάδια της εξέλιξης της εκπαίδευσης από το Παιδεία 1.0 μέχρι το
Παιδεία 4.0 . Παρουσιάζονται επίσης οι στόχοι του νέου Ευρωπαϊκού έργου «L-Cloud:
Development of tomorrow’s School Leaders under Cloud», που άρχισε την 1η

Οκτωβρίου 2018.
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1950  Με κλιματισμό 2018 με κλιματισμό
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1960 φορητότητα 2018+ φορητότητα
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7

2030+
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Απολυταρχική προσέγγιση

Ο μαθητής είναι ο παθητικός παραλήπτης

Δασκαλοκεντρικό σύστημα – ο εκπαιδευτικός 
δίνει(μεταδίδει) γνώση ως ο απόλυτος 
άρχοντας στην τάξη

Απαγορεύεται η τεχνολογία στην τάξη

ΠΑΙΔΕΙΑ 1.0
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 Αρχίζει να αυξάνεται η επικοινωνία και η συνεργασία

 Εξετασιοκεντρική προσέγγιση – το αποτέλεσμα είναι η 
εξέταση – Απομνημόνευση της γνώσης

 Παρεξηγημένη μαθητοκεντρική προσέγγιση , την 
ονομάζουμε αλλά δεν την εφαρμόζουμε. 

Στα πανεπιστήμια μιλούν ακόμη για ώρες 
διδασκαλίας…..στα σχολεία μιλούν για διδακτικές 
ώρες………ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να αναφέρονται σε ώρες 
μάθησης ή μαθησιακές ώρες!!!

 Από τη διδασκαλία στη μάθηση ….

 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα(Learning Outcomes) είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις στα χαρτιά. 

ΠΑΙΔΕΙΑ 2.0

Συνέχεια 2.0 



 Εισβολή της τεχνολογίας και της κοινωνικής δικτύωσης …

 Εφαρμόζουμε την τεχνολογία στην τάξη ως δείκτη εξέλιξης , 
αλλά……συνεχίζουμε να διδάσκουμε με παλαιές μεθόδους….η τάξη 
συνεχίζει να έχει την ίδια δομή.

 Υπάρχει σύγχυση …..οι μαθητές γνωρίζουν τις τεχνολογίες καλύτερα 
από τους εκπαιδευτικούς. 

 Κανένας σχεδιασμός για ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται και ποια όχι.

 Πολλές επιλογές, δεν υπάρχουν χρήματα για αγορά και εφαρμογή, 
ασυντόνιστη συσχέτιση τεχνολογίας με το αναλυτικό πρόγραμμα….. το 
σύστημα δεν μπορεί να ακολουθήσει σωστά την εξέλιξη της 
τεχνολογίας….δεν υπάρχει εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
……δεδομένα υπάρχουν παντού…..το Google Search πιο γρήγορο από 
παραδοσιακές βιβλιοθήκες…..το WEB ξέρει περισσότερα από τον 
δάσκαλό μας λένε κάποιοι μαθητές….

 Οι συμμαθητές επικοινωνούν πιο γρήγορα και πιο έξυπνα…. 
ηλεκτρονικά….λίγη συνεργασία διαφαίνεται σε σχέδια/projects

 Οι μαθητές δίνουν τεχνικές γνώσεις στους καθηγητές τους….αρχίζουν οι 
εκπαιδευτικοί και μαθαίνουν από τους μαθητές…. 10

ΠΑΙΔΕΙΑ 2.0



▪ Μαθητο-κεντρική προσέγγιση

▪ Ο Εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε Συντονιστή /
«Διευκολυντή»(facilitator), Καθοδηγητή, Οδηγό 
Μάθησης και Άσκησης 

▪ Ο μαθητής εξερευνά 
▪ Αρχίζει η εφαρμογή της Μεθόδου Ανάστροφης 

Τάξης (Flip classroom method)
▪ Δραστηριότητες STEAM με σημαντική διαθεματική 

σύνδεση με Μαθηματικά….Εφαρμοσμένη 
Μαθηματική Παιδεία

▪ Περισσότερος διάλογος, η τεχνολογία είναι 
παντού, ο μαθητής μαθαίνει μόνος του και παντού.

▪ Η τάξη όπως την ξέραμε καταργείται. 
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ΠΑΙΔΕΙΑ 3.0



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ  1.0 2.0 3.0
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ΠΑΙΔΕΙΑ  4.0 
 Συν-δημιουργία και καινοτομία στο επίκεντρο

Οποτεδήποτε και οπουδήποτε 

Αναστροφή τάξεων

Διαδραστική πρακτική εξάσκηση  

Η μάθηση γίνεται στο σπίτι ή εκτός σχολείου, ενώ στο σχολείο γίνεται η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και η εφαρμογή της γνώσης 

Ανάπτυξη της Εξατομικευμένης μάθησης δια ζώσης

Η Τεχνολογία 

Δωρεάν ή/και εύκολα προσβάσιμη, 

Αυξημένη Χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας (VR)

Συνεχής εξέλιξη και καινοτομία και επομένως ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και 
απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠO ΟΛΟΥΣ

13



14

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ   3.0 4.0



Τι χρειάζεται ;
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The School on the Cloud project 2013-2016 (http://www.schoolonthecloud.net/)
κατέδειξε ότι απαιτείται ηγετική ικανότητα για αλλαγή.

Το βασικό ζήτημα σήμερα δεν είναι πλέον η πρόσβαση στην τεχνολογία, αλλά η ικανότητα 
να καθιερωθεί ουσιαστική ηγετική ικανότητα για τη μάθηση, τη διδασκαλία και τη διοίκηση 

κάτω από το “Σύννεφο” (The Cloud).



Αναπόφευκτα , όλα τα δεδομένα και εργαλεία 
μετακινούνται στο “Σύννεφο” (Cloud)
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L-Cloud: Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders
(νέο έργο με χρηματοδότηση από την ΕΕ, 1 Οκτωβρίου 2018 – 30 Σεπτεμβρίου 2020)

Το L-Cloud σχεδιάστηκε για να προωθήσει και να αναπτύξει την Ηγετική Ικανότητα της 
Προσαρμοστικής Αλλαγής: 

1. Έκδοση Οδηγιών για τις δεξιότητες και ικανότητες εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται 
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον (Adaptive Education Cloud Leaders ). 

2. Θα σχεδιαστεί η ανάπτυξη μιας Διεθνούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης ηγετικών εκπαιδευτικών 
ικανοτήτων προσαρμοστικότητας σε τεχνολογικές εξελίξεις και χρήση του Cloud Computing. Στόχος 
είναι ο ορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση της απόκτησης των δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς ώστε 
να μπορούν από μόνοι τους να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας (Qualification 
Framework for Education Cloud Leaders).

3. Ως παραδοτέο του έργου θα σχεδιαστεί επίσης εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
προσαρμοστικότητας για εκπαιδευτικούς κάτω από το περιβάλλον «Cloud» (ERASMUS+ KA1 training 
course)



Έτσι απλά…
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B Y O D



Έτσι απλά…
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B Y O D
Bring your own device

Φέρε τη δική σου συσκευή



Owlypia is a global online competition inspired by 
The Intellectuals’ Challenge (TIC) which aims to 
inspire intellectual curiosity and enhance the 
academic success of young minds across the world.

Theme of the year 2018-2019:  C  R  E  A  T  I  V  I  T  Y   BEYOND THE BORDERS

Owlets for young minds aged 11-14 Owlys for young minds aged 15-18

Bring your laptop, tablet 
or smartphone, your 
portable charger and 

your own access to the 
Internet (3G or 4G)

B Y O D

F I V E  S U B J EC T S

Art & Design Economics & Business Literature & Culture Science & Technology Social Sciences

Saturday, 16 March 2019
Test Centers: Cyprus & Greece

Start: 10.30pm 
Finish: 12.30pm

Registration Deadline: 9 March 2019
Announcement of Results: 26 March 2019

REGISTER NOW!
www.thalescyprus.com

For more info:  www.owlypia.org /  info@thalescyprus.com /  +357 2228360020

http://www.thalescyprus.com/
http://www.owlypia.org/
mailto:info@thalescyprus.com
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“School to Career”
Νέα πρόταση στο πρόγραμμα EEA Norway Awards 

Μεταξύ άλλων για ανάπτυξη και προώθηση των εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών 
για την βελτίωση της σχολικής συμβουλευτικής 

Προωθούμε την αλλαγή 

LLL (Life-Long-Learning) Δια-Βίου-Μάθησης

σε

LLA (Life-Long-Adaptability) Δια-Βίου-Προσαρμοστικότητα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Γρηγόρης A. Μακρίδης

greg@thalescyprus.com

www.thalescyprus.com

www.euromath.org

www.euroscience.info

www.cms.org.cy 

www.L-Cloud.eu
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