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•

ΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Αν θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι η ψηφιακή εκπαίδευση θα μπορούσαμε με απλά
λόγια να πούμε ότι είναι η διαδικασία εκπαίδευσης μέσω της χρήσης και της
αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου

• Αδήριτη ανάγκη κατά της Πανδημίας η συνέχιση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και της επιμόρφωσης των μαθητών. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της
UNESCO Ιούνιο 2020 “Personal  Data  and  Privacy  Protection  in  Online  Learning:  
Guidance  for  Students,  Teachers  and Parents”, από την 5η Απριλίου του 2020, 91.3% 
του παγκόσμιου μαθητικού πληθυσμού δεν μπόρεσε να επιστρέψει στα σχολεία

• Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιο 2020) στο πλαίσιο του Σχεδίου
Δράσης Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 - Digital   Education   Action   Plan   2021-2027, 
τα κράτη μέλη της Ε.Ε στην πλειοψηφία τους ήταν ανέτοιμα να εφαρμόσουν
ολοκληρωμένα την ψηφιακή εκπαίδευση
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Γονείς συγκλονισμένοι

• Εκπαιδευτικοί χωρίς σαφείς οδηγίες, αρμοδιότητες, και τεχνολογικές γνώσεις

• Απουσία δομημένης και ομοιόμορφης διαδικασίας

• Απουσία μέσων, ψηφιακών συσκευών και συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο

• Απουσία ομοιόμορφων και υψηλού επιπέδου κατευθυντήριων γραμμών για τη
χρήση των τεχνολογικών μέσων στα διάφορα είδη ψηφιακής εκπαίδευσης
ανάλογα με την ηλικία των μαθητών
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ

Τρόποι/ μέθοδοι:

Online / Σύγχρονη

Offline / Ασύγχρονη

Distance / Εξ αποστάσεως

Blended/ Υβριδική ή Μεικτή
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Κανονισμοί - Θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων   
καθώς και του υβριδικού μοντέλου για το συνδυασμό της μάθησης με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων (Πολλές χώρες κατάρτισαν σχετική νομοθεσία και εντός Ε.Ε και εκτός Ε.Ε)

• Νομική βάση για τη σύννομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την ψηφιακή εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με το ΓΚΠΔ

Οδηγίες και Εντολές προς το ΥΠΠΑΝ

 Αυστηρή τήρηση της Αρχής της Αναλογικότητας και Ελαχιστοποίησης των δεδομένων 

 Εφαρμογή ενιαίας πολιτικής από όλες τις σχολικές μονάδες

 Εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου

 Ασφάλεια δεδομένων

 Έκδοση απλοποιημένων και αναλυτικών γραπτών οδηγιών για την ορθή και ασφαλή χρησιμοποίηση των 
εργαλείων, ρυθμίσεων και γενικά της πλατφόρμας

Προηγούμενη διαβούλευση και Απόφαση επί της Εκτίμησης Αντικτύπου 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Ασφάλεια και Ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων, λόγω του
μεγάλου όγκου δεδομένων που διαβιβάζονται

• Όροι χρήσης και τεχνικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών και
προγραμμάτων

• Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή

• Ανεπαρκής κατάρτιση για την ορθή και ασφαλή χρήση των μέσων

6



ΚΑΤΑΛΗΞΗ

• Η «ψηφιακή εκπαίδευση» με την έννοια της εξ αποστάσεως ή μεικτής
εκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης αποτελεί μεν ανάγκη
για τη συνέχιση της εκπαίδευσης κατά την κρίσιμη περίοδο της Πανδημίας
που βιώνει η ανθρωπότητα αλλά ταυτόχρονα ως θεσμός με την ευρεία
έννοιά της η «ψηφιακή εκπαίδευση» αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη στον
τομέα της τεχνολογίας, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ατομική
ολοκλήρωση, εξέλιξη και ενεργοποίηση του πολίτη
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