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Πλθροφοριακόσ γραμματιςμόσ είναι θ ικανότθτα να 

προςδιορίηουμε τθν πλθροφορία που επικυμοφμε, 

να τθν αναηθτοφμε, να τθν αξιολογοφμε, να τθν 

χρθςιμοποιοφμε αποτελεςματικά και να τθν 

επικοινωνοφμε. Σιμερα βρίςκουμε κάκε είδουσ 

πθγζσ πλθροφόρθςθσ ςτο διαδίκτυο, αλθκείσ, 

ψευδείσ, ελλιπείσ κλπ. Γι’ αυτό είναι ςθμαντικό να 

γνωρίηουμε να χρθςιμοποιοφμε ςωςτά το 

διαδίκτυο, να διακρίνουμε τισ διάφορεσ μορφζσ 

πθγϊν πλθροφόρθςθσ, να αξιολογοφμε τα 

εργαλεία με τα οποία αναηθτοφμε τθν πλθροφορία, 

να τθν αναλφουμε και να τθν αναδομοφμε. Η 

απόκτθςθ αυτισ τθσ δεξιότθτασ αποτελεί τθ βάςθ 

τθσ διαδικαςίασ τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

  

 

 

Στο πλαίςιο των παραπάνω, ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Εrasmus+ ςχεδιάςτθκε και ξεκίνθςε να υλοποιείται. Tο 

πρόγραμμα “Χτίηοντασ μια κουλτοφρα μάκθςθσ για τον 

ψθφιακό κόςμο”, το οποίο ςυντονίηει θ Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ Efeler, Αϊδίνι, Τουρκία, κα πραγματοποιθκεί 

κατά το διάςτθμα 01.06.2021 ζωσ 31.05.2023. Στο 

πρόγραμμα ςυμμετζχουν ζξι εταίροι. Κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ κα διοργανωκοφν ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ 

ςτθν Τουρκία, τθ Γαλλία, τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα. Στο 

τζλοσ του προγράμματοσ κα ςυνταχκεί ζνα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ςπουδϊν, κα καταςκευαςτοφν μια ιςτοςελίδα, 

μία διαδικτυακι πλατφόρμα εκπαίδευςθσ, μία εφαρμογι 

για κινθτά τθλζφωνα και κα ςυγγραφεί ζνα γενικό 

εγχειρίδιο για το πρόγραμμα κατάλλθλο για εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Επιπλζον, όλα τα προϊόντα του 

προγράμματοσ κα είναι διακζςιμα ςε 5 γλϊςςεσ, 

τουρκικά, γαλλικά, ιταλικά, ελλθνικά και αγγλικά. 

 

       To πρόγραμμα “Building a Learning Culture for the Digital World” ξεκίνηςε  

https://www.bdwproject.eu  



Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί όμωσ να 

θεωρηθεί υπεφθυνη για τη χρήςη  που μπορεί να γίνει ςτισ πληροφορίεσ οι οποίεσ περιζχονται ςτο πρόγραμμα. 

Η εναρκτήρια ςυνάντηςη, 

 Δίδυμα, Αϊδίνι, Τουρκία 

Η πρϊτθ ςυνάντθςθ του προγράμματοσ “Χτίηοντασ 

μια κουλτοφρα μάκθςθσ για τον ψθφιακό κόςμο”, θ 

οποία ςυντονίςτθκε από τθ Διοίκθςθ Εκπαίδευςθσ  

Efeler και το Πανεπιςτιμιο Adnan Menderes, 

διεξιχκθ 2-4 Aυγοφςτου 2021 ςτα Δίδυμα, Αϊδίνι, 

Τουρκία, με ςυμμετζχοντεσ από τα τουρκικά 

Πανεπιςτιμια Adnan Menderes και Canakkale 

Onsekiz Mart, από τθν Ιταλία και τθ Γαλλία. Οι 

εκπρόςωποι τθσ Ελλάδασ ςτο πρόγραμμα 

ςυμμετείχαν διαδικτυακά. 

Ζρευνα αναγκών ςτα ςχολεία 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ, όλοι οι εταίροι και 

όλοι οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί διεξιγαγαν 

ζρευνα για τον βακμό του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ 

και τισ ανάγκεσ μακθτϊν και κακθγθτϊν ςτο κζμα 

αυτό ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα 

τουσ. Τα ςυμπεράςματα αυτισ τθσ ζρευνασ  για τθ 

γενικότερθ κατάςταςθ και τα προβλιματα που 

ανακφπτουν ςε κάκε χϊρα κα προςδιοριςτοφν και 

κα δθμοςιευκοφν με τθ μορφι ζκκεςθσ ςτο 

πρόγραμμά μασ. Περαιτζρω, τα ςυμπεράςματα τθσ 

ζρευνασ αυτισ κα παίξουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν 

εκπόνθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν που αφορά 

τον πλθροφοριακό γραμματιςμό. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα, 
μπορείτε να επιςκεφκείτε τθ διεφκυνςθ:  

https://www.bdwproject.eu  


