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Αντιμετώπιση του 
ψηφιακού χάσματος

Πηγή:
https://www.researchgate.net/figure/Clusters-of-
policy-recommendations_fig2_277120075
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Ενότητα 5: Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας (Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη)

Μαθησιακοί Στόχοι

Ενότητα 1 Ψηφιακός κόσμος και Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας: Μελετώντας την περίπτωση των πρώην
φυλακισμένων

Θέμα 1 Εισαγωγή στις Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας

Θέμα 2 Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού εγγραμματισμού

Θέμα 3 Διαφορετικές διαστάσεις της χρήσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας από τους πρώην
κρατούμενους

Ενότητα 2 Τρέχουσα κατάσταση και δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας
από πρώην κρατουμένους

Θέμα 1 Τρέχουσα εκπαιδευτική κατάσταση και επαγγελματικά κίνητρα των πρώην κρατουμένων
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Θέμα 3 Μείωση της Υποτροπής μέσω της Ψηφιακής Εκπαίδευσης: Εισαγωγή Υποτροπή

Ενότητα 3 Εστιάζοντας στην περίπτωση των Επαγγελματιών που εργάζονται με Πρώην Κρατούμενους: η σημασία
εναρμόνισης των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας

Θέμα 1 Η Σημασία της Εκπαίδευσης των Επαγγελματιών

Θέμα 2 Σύνοψη και Συμπεράσματα
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Μαθησιακοί Στόχοι

● Ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης και των θεμάτων
που σχετίζονται με τις Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και
Επικοινωνίας

● Κατανόηση της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού
και είσοδος των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις
δραστηριότητες της ζωής

● Κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των πρώην
κρατούμενων

● Αναγνώριση της απόκτησης των Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Μάθησης και Επικοινωνίας ως ένα βασικό εργαλείο για τους
πρώην κρατούμενους

● Κατανόηση της περιπλοκότητας του ρόλου να εργάζεσαι
επαγγελματικά με πρώην κρατούμενους

Πηγή: https://unsplash.com/photos/cY_TCKr5bek
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Προ-έλεγχος
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Αντανάκλαση / αφόρμηση
Υπάρχουν μερικές φωτογραφίες από Σουηδικά 

σωφρονιστικά ιδρύματα
Ερώτηση: Γιατί κλείνουν τα σωφρονιστικά 

ιδρύματα στη Σουηδία; 

Πηγή: 
https://www.northcount
rypublicradio.org/news/
story/32449/20160831/
does-prison-
vocational-training-
help-ex-inmates-on-
the-outside

Πηγή: 
https://www.theguardia
n.com/society/2014/no
v/26/prison-sweden-
not-punishment-nils-
oberg

https://www.northcountrypublicradio.org/news/story/32449/20160831/does-prison-vocational-training-help-ex-inmates-on-the-outside
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
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Βήμα 1. Γιατί κλείνουν τα σωφρονιστικά ιδρύματα στη Σουηδία; Παρακαλώ επιλέξτε 
δυο επιλογές που σας δίνονται ή γράψτε τη δική σας άποψη.

α. Τα σουηδικά σωφρονιστικά ιδρύματα δίνουν έμφαση στη διαδικασία επανένταξης παρά
στην τιμωρία.
β. Το σουηδικό σωφρονιστικό σύστημα είναι αυστηρό.
γ. Αιτία είναι ο αφοπλισμός των αστυνομικών και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με
τους κρατούμενους.
δ. Στους κρατούμενους παρέχονται πιο αποδοτικά υποστηρικτικά προγράμματα κατά τη
διάρκεια και μετά το καθεστώς του εγκλεισμού τους.
ε. Οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλά δομημένες , οργανωμένες και σύγχρονες
στ) Άλλο
(παρακαλώ συμπληρώστε εδώ) ……………………………………………………………………

Βήμα 2. Διαβάστε παρακάτω τα άρθρα που δείχνουν την εννοιολογική και δομική
λογική του σουηδικού σωφρονιστικού συστήματος με τα θετικά και τα αρνητικά του.
Διαπιστώστε αν οι αρχικές σας σκέψεις επιβεβαιώνονται. Προσπαθήστε να δομήσετε
μια ολιστική άποψη για το θέμα.
🡪🡪 https://www.abajournal.com/magazine/article/behind-bars-in-scandinavia-and-what-we-

can-learn
🡪🡪 https://www.theguardian.com/society/2013/dec/01/why-sweden-closing-prisons

Δραστηριότητα προ - ελέγχου

https://www.abajournal.com/magazine/article/behind-bars-in-scandinavia-and-what-we-can-learn
https://www.theguardian.com/society/2013/dec/01/why-sweden-closing-prisons


Ενότητα 1

Ψηφιακός κόσμος και Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και
Επικοινωνίας: Μελετώντας την περίπτωση των πρώην
κρατούμενων
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Πηγή: https://images.unsplash.com/photo-1434626881859-
194d67b2b86f?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8NXx8ZGlnaXRhbCUyMGluY2x1
c2lvbnxlbnwwfHwwfHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=500&q=60
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Θέμα 1. Ρύθμιση του τρέχοντος σκηνικού αναφορικά με τις Ψηφιακές
Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας

• Η ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα διεισδύουν σε όλους τους τομείς
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της επαγγελματικής ζωής.

• Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Πλάνο 2021-2027 καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη και
η παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας είναι μια από τις
βασικές δεξιότητες με σκοπό την ένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

• Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 η κλίμακα του
ψηφιακού μετασχηματισμού έχει επιταχυνθεί υπογραμμίζοντας την ανάγκη
για ατομική ευελιξία και ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και
Επικοινωνίας, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον εκπαιδευτικό
τομέα (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εργασία, κ.ά.)

• Οι βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας όπως η εργασία
με υπολογιστή ή η χρήση του διαδικτύου, αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση σχεδόν για όλες τις εργασίες.

• Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ψηφιακές δεξιότητες λαμβάνουν
αυξανόμενη σημασία για κάθε άτομο, συμπεριλαμβανομένων των
ομάδων που κατέχουν χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση, όπως οι
πρώην κρατούμενοι κ.λπ.

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ένας ευρύτερος όρος,
ο οποίος αναφέρεται σε όλες τις τεχνολογίες
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του
Διαδικτύου, των ασύρματων δικτύων, των
κινητών τηλεφώνων, των υπολογιστών, του
λογισμικού, του ενδιάμεσου λογισμικού, της
τηλεδιάσκεψης, της κοινωνικής δικτύωσης και
άλλων εφαρμογών και υπηρεσιών πολυμέσων
που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν
πρόσβαση, να ανακτούν, να αποθηκεύουν, να
μεταδίδουν και να χειρίζονται πληροφορίες σε
ψηφιακή μορφή.
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Νέα μέσα (ή ψηφιακά μέσα) είναι
προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν
πληροφορίες ή ψυχαγωγία
χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή το
διαδίκτυο και όχι παραδοσιακές
μεθόδους όπως η τηλεόραση και οι
εφημερίδες.



Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού

Οι Τεχνικές δεξιότητες και οι ψηφιακές δεξιότητες
συνθέτουν την ολοκληρωμένη έννοια του Ψηφιακού
Γραμματισμού.

Οι δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας μπορούν να
διδαχτούν μέσω πολλών τρόπων και μεθόδων:
- σχολική εκπαίδευση
- εκπαιδευτικά προγράμματα
- ανεπίσημα εργαλεία και μεθοδολογίες (λ.χ.

αυτομάθηση).
Στις μέρες μας, η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων
μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης και
εισοδήματος.

Ψηφιακές Δεξιότητες:
ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για τον 
χειρισμό πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν 
επιχειρησιακές, τυπικές πληροφορίες και στρατηγικές 
δεξιότητες και αφορούν τα ακόλουθα τρία (3) επίπεδα:
• πρόσβαση και εξερεύνηση ψηφιακού

περιεχομένου,
• δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου,
• ανταλλαγή και επικοινωνία ψηφιακού

περιεχομένου.
Είναι σημαντικό για τους χρήστες να αναπτύξουν
δεξιότητες κριτικής σκέψης καθώς έχουν πρόσβαση σε
ψηφιακούς πόρους και να αξιολογούν την ακρίβεια του
διαδικτυακού περιεχομένου.

Τεχνικές δεξιότητες (ονομάζονται επίσης, δεξιότητες 
ΤΠΕ):
ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
κατανόηση του υλικού και του λογισμικού της 
λειτουργίας των υπολογιστών.
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Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας & Ψηφιακές
Δεξιότητες

• Λογισμικό Παραγωγικότητας
Είναι το σύστημα λογισμικού που επιτρέπει τη μετατροπή πληροφοριών (π.χ. έγγραφα,
παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας κ.λπ.) σε διάφορες μορφές.

• Λειτουργικά Συστήματα
Αυτή η ικανότητα αναφέρεται στην τυπική λειτουργία ενός υπολογιστή, μιας κινητής συσκευής
κ.λπ.

• Εργαλεία Επικοινωνίας
– Άμεσο μήνυμα
– Τηλεδιάσκεψη
– Ανταλλαγή και διαχείριση email
– Κοινωνικά Δίκτυα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Δημιουργία και επεξεργασία κειμένου
Η δημιουργία περιεχομένου συνεπάγεται τη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω
της διατύπωσης, της εικονογράφησης και της φωτογραφίας και τη δυνατότητα εκ των υστέρων
επεξεργασίας και τροποποίησης του.

Πηγή: https://www.kompass.id/apa-itu-digital-literacy-atau-
literasi-digital/salah-satu-framework-digital-literacy/

Θέμα 2. Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού
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Προηγμένες ΤΠΕ & Ψηφιακές Δεξιότητες
• Προγραμματισμός Υπολογιστών
Ο προγραμματισμός υπολογιστών είναι ένας ευρύς όρος που δηλώνει τη 
δημιουργία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή βασικού λογισμικού και 
εφαρμογών υπολογιστών.
• Τεχνητή νοημοσύνη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ψηφιακού υπολογιστή ή ενός

ρομπότ ελεγχόμενου από υπολογιστή να εκτελεί εργασίες που συνήθως
σχετίζονται με ευφυή όντα.
• Μεγάλα δεδομένα
Τα μεγάλα δεδομένα είναι μεγάλα, ποικίλα σύνολα πληροφοριών που
αναπτύσσονται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς. Περιλαμβάνουν τον όγκο
των πληροφοριών, την ταχύτητα ή την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται
και συλλέγονται, καθώς και την ποικιλία ή το εύρος των σημείων δεδομένων
που καλύπτονται.
• Κυβερνοασφάλεια
Η κυβερνοασφάλεια είναι η πρακτική της προστασίας κρίσιμων συστημάτων
και ευαίσθητων πληροφοριών από ψηφιακές επιθέσεις. Τα μέτρα
κυβερνοασφάλειας έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση απειλών κατά των
δικτυωμένων συστημάτων και των εφαρμογών.
• Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
Αυτός ο όρος περιγράφει τη μετάβαση της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας
στο ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον. Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα
υπογραμμίζει τις αλλαγές στην επιχειρηματική πρακτική, τη θεωρία και την
εκπαίδευση.

Πηγή: 
https://0901.static.prezi.com/preview/v2/b5swzwkehg3rft3
xbraq4tsszh6jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq_3_0.png

Θέμα 2. Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού (συνέχεια)
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• Internet of Things (IoT)
Το IoT, είναι ένα σύστημα αλληλένδετων υπολογιστικών
συσκευών, μηχανικών και ψηφιακών μηχανών, αντικειμένων,
ζώων ή ανθρώπων που παρέχονται με μοναδικά αναγνωριστικά
και τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω ενός δικτύου
χωρίς να απαιτείται αλληλεπίδραση ανθρώπου με άνθρωπο ή
ανθρώπου με υπολογιστή.
• Εικονική Πραγματικότητα
Η Εικονική Πραγματικότητα είναι ένα τεχνητό περιβάλλον που
βιώνεται μέσω αισθητηριακών ερεθισμάτων (όπως εικόνες και
ήχοι) που παρέχονται από έναν υπολογιστή και στο οποίο οι
πράξεις κάποιου καθορίζουν εν μέρει τι συμβαίνει στο
περιβάλλον.

Πηγή: https://images.unsplash.com/photo-1499750310107-
5fef28a66643?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufD
B8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80

Θέμα 2. Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού (συνέχεια)
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Πηγή: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/digital-skills-challenges-
and-opportunities

Θέμα 2. Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού (συνέχεια). 
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Πηγή: 
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/anal
ytical_highlights/digital-skills-challenges-and-
opportunities

Οι ψηφιακές δεξιότητες παρουσιάζονται ως
απαραίτητες για όλες τις κλίμακες εργασίας
(τόσο υψηλά αμειβόμενες όσο και χαμηλά
αμειβόμενες).
Αυτή η ταχεία αλλαγή προκλήθηκε λόγω του
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων
και αποτελεί έκκληση προς όλες τις
κοινωνικοοικονομικές ομάδες να συμβαδίσουν
με τις ψηφιακές δεξιότητες.
Αυτός είναι ο λόγος που εξηγεί τη
διαφαινόμενη ανάγκη των πρώην
κρατούμενων να εναρμονιστούν με την
ψηφιακή τεχνολογία.
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Θέμα  2.  Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού (συνέχεια)

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/digital-skills-challenges-and-opportunities


Καθώς η Τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της ζωής, η ψηφιακή
τεχνολογία που αφορά τους πρώην κρατούμενους παρουσιάζεται ως
απαραίτητη.
Γιατί η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες είναι επωφελής για τους
πρώην κρατούμενους;

1. Οι πρώην κρατούμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που
απαιτούνται για τα επαγγέλματα κάθε κλίμακας (είτε με υψηλές είτε με
χαμηλές απολαβές).

2. Οι πρώην κρατούμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να
ενισχύσουν την εργασιακή τους θέση και τις εργασιακές τους ευκαιρίες.

3. Ακόμη και κατά την περίοδο της κράτησής τους, οι κρατούμενοι μπορούν
να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή τεχνολογία για να ενισχύσουν τις γνώσεις
και την εκπαίδευσή τους και να προετοιμαστούν για την επανένταξή τους.

4. Οι πρώην κρατούμενοι θα έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και σε νέες δυνατότητες εκπαίδευσης.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των
πρώην κρατουμένων. Οι πρώην κρατούμενοι, που είναι ψηφιακά
εγγράμματοι, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να επανέλθουν στην κοινωνία με
επιτυχία και να είναι κοινωνικά ενεργοί.
Συνεπώς, οι Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας και η απόκτηση ψηφιακών
ικανοτήτων βελτιώνουν την προσωπική και επαγγελματική ζωή ενός πρώην
κρατούμενου.

Πηγή: https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU
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Θέμα 3. Διαφορετικές διαστάσεις της χρήσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Μάθησης και Επικοινωνίας από τους πρώην κρατούμενους

https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU


1. Εκπαίδευση
Ο ψηφιακός γραμματισμός δίνει τη δυνατότητα στους πρώην κρατούμενους
να παρακολουθήσουν έναν σημαντικό αριθμό εξατομικευμένων
προγραμμάτων αποκατάστασης ή να αποκτήσουν πτυχίο από ένα
διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης (BSc) ή από ένα κολέγιο κ.λπ.

Στις μέρες μας, προσφέρεται μια ποικιλία ευκαιριών κατάρτισης μέσω
μικτής/υβριδικής ή ακόμα και εξ αποστάσεως/διαδικτυακής μάθησης. Η
μικτή και η διαδικτυακή μάθηση παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία, μάθηση με
αυτόματο ρυθμό και χωρίς κόστος.

2. Κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση
Οι πρώην κρατούμενοι αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην κοινωνική
τους επανένταξη και εμπόδια στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κυρίως
λόγω του στίγματος που περιβάλλει έναν πρώην κατάδικο.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την κοινωνική τους
ζωή. Το διαδίκτυο και κατά συνέπεια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως
κοιτίδα κοινοτήτων και χώρων δημόσιας έκφρασης, προσφέρουν σημαντικές
δυνατότητες ανθρώπινης αλληλεπίδρασης σε όλα τα άτομα,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή
προβλήματα κινητικότητας.

Πηγή: https://images.unsplash.com/photo-1556761175-
5973dc0f32e7?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8f
GVufDB8fHx8&ixlib=rb-
1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1190&q=80
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Θέμα 3. Διαφορετικές διαστάσεις της χρήσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας
από τους πρώην κρατούμενους

https://images.unsplash.com/photo-1556761175-5973dc0f32e7?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1190&q=80


3. Απασχολησιμότητα

Οι περισσότεροι πρώην κρατούμενοι θεωρούν ότι η εργασιακή
απασχόληση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση
της αυτοπεποίθησης και της αυτάρκειάς τους.

Ένας νέος σύγχρονος κανόνας υποδεικνύει ότι όλοι οι εργαζόμενοι
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από αυτόν τον κανόνα δεν εξαιρούνται
οι πρώην κρατούμενοι.

Απαιτούνται ψηφιακές δεξιότητες για όλα τα επαγγέλματα

Πηγή: https://images.unsplash.com/photo-1600880292089-
90a7e086ee0c?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDd8fHxlbn
wwfHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=500&q=60
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Θέμα 3. Διαφορετικές διαστάσεις της χρήσης Ψηφιακών
Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας από τους πρώην
κρατούμενους
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Δραστηριότητες
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Δραστηριότητα 1
Τύπος: πολλαπλή επιλογή

Ερωτήσεις

1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ/ψηφιακές δεξιότητες; (Περισσότερες από
μία σωστές απαντήσεις)

Τελική Αξιολόγηση
α) Κυνερνοασφάλεια
β) Εργαλεία επικοινωνίας (κοινωνικά δίκτυα/μέσα, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.)
γ) Τεχνητή Νοημοσύνη
δ) Δημιουργία και επιμέλεια οπτικοακουστικού περιεχομένου

2. Γιατί είναι σημαντικό για τους πρώην κρατούμενους να αναπτύξουν δεξιότητες ΤΠΕ/ψηφιακές δεξιότητες; (Μια
σωστή απάντηση)
Τελική Αξιολόγηση
α) Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων θα βελτιώσει την κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.
β) Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλες σχεδόν τις θέσεις εργασίας.
γ) Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν προγράμματα αποκατάστασης ή να
αποκτήσουν ένα πτυχίο μέσω διαδικτύου.
δ) Όλα τα παραπάνω
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Δραστηριότητα 2
Τύπος: Συμπλήρωση κενών
Τελική Αξιολόγηση
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που σας δίνονται: διαπροσωπικός, μοναξιά, κατάδικος, τεχνολογίες,
επανένταξη, στίγμα, κοινωνικός, ποινικός
(Δύο λέξεις περισσεύουν)

Οι πρώην κρατούμενοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική τους …………… και φραγμούς στις
……………τους σχέσεις, κυρίως εξαιτίας του……………… που περιβάλλει έναν πρώην……………. . Η απομόνωση
και η …………….. είναι τα πιο συχνά συναισθήματά τους. Οι νέες ……………………. μπορούν να ενισχύσουν
σημαντικά την ………………… ζωή τους.
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Ενότητα 2

Τρέχουσα κατάσταση και δεδομένα σχετικά με τη χρήση των
Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας από πρώην
κρατουμένους
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Ο εκπληκτικός λόγος για τον οποίο το σωφρονιστικό μας σύστημα δεν 
λειτουργεί | Brandon W. Mathews | TEDxMileHigh
https://www.youtube.com/watch?v=LmvrBGmu9k4

Βίντεο Προβληματισμού

Το σωφρονιστικό σύστημα θα
λειτουργεί τακτικά όταν θα
αναδιαμορφωθεί. Δείτε το
παρακάτω βίντεο και σκεφτείτε πώς
το σωφρονιστικό σύστημα μπορεί
να χωριστεί σε δύο μεγάλες φάσεις
– την τιμωρία και την
αποκατάσταση.

✔ Συμφωνείτε με την παραπάνω
γνώμη και γιατί;
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Θέμα 1. Τρέχουσα εκπαιδευτική κατάσταση και επαγγελματικά 
κίνητρα των πρώην κρατουμένων

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν βασικό παράγοντα για την επανένταξη των
πρώην κρατουμένων στην κοινωνία. Η πλειοψηφία των πρώην κρατουμένων λαμβάνει
κάποια βασικά, αλλά ανεπαρκή μαθήματα σχετικά με τις γλωσσικές και αριθμητικές
δεξιότητες.

Ένα υψηλό ποσοστό πρώην κρατουμένων στερείται βασικής μόρφωσης και βασικών
ικανοτήτων, όπως η ανάγνωση και η γραφή. Οι ΤΠΕ/ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν επίσης
σημαντικό κενό στο ελλιπές εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και περιορισμούς τόσο στην κοινωνική όσο και στην
επαγγελματική τους ζωή.

Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι το 20-30% από αυτούς έχουν κάποιας μορφής μαθησιακή
δυσκολία.

Οι περιορισμοί για τους πρώην κρατούμενους αρχίζουν κατά το καθεστώς του
περιορισμού τους. Ο πιο σοβαρός περιορισμός για τους πρώην παραβάτες είναι ότι
τους λείπουν:

α. Βασικός εξοπλισμός και εκπαιδευτικό προσωπικό
β. Η ευρυζωνική πρόσβαση είναι βασικά πληττόμενη.

Η ποσοτική ερευνητική δραστηριότητα που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου RECHANCE
ανέφερε ότι οι πρώην κρατούμενοι δίνουν προτεραιότητα στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες
ως ζωτικό μέρος της δια βίου μάθησης και της επιτάχυνσης της αποκατάστασής τους.

Πηγή:
https://fortune.com/2018/01/20/coding-jobs-
prisoners-employment/
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Η εκπαίδευση των (πρώην) κρατούμενων μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες
κατηγορίες:

• γενική εκπαίδευση (π.χ. εκπαίδευση σε μαθήματα όπως μαθηματικά, θετικές
επιστήμες, ιστορία, ξένες γλώσσες, αλφαβητισμός κ.λπ.),

• επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που στοχεύει να εφοδιάσει τα άτομα
με γνώσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή/και ικανότητες που απαιτούνται σε
συγκεκριμένα επαγγέλματα ή ευρύτερα στην αγορά εργασίας,

• μη τυπική μάθηση, που σχετίζεται με ορισμένες δραστηριότητες τέχνης και
χειροτεχνίας ή προγράμματα εστιασμένα στην παράβαση με στόχο να βοηθήσουν
τους κρατούμενους να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η διαχείριση του θυμού
κ.λπ. Αυτό το είδος μάθησης δεν οδηγεί απευθείας σε επαγγελματική πιστοποίηση.

Πηγή:
https://www.intel.co.uk/content/dam/www/public/us/en/i
mages/education/RWD/edu-student-success-
transformation-graphic-
rwd.jpg.rendition.intel.web.864.486.jpg

Θέμα 1. Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση και Επαγγελματικά 
Κίνητρα των πρώην κρατούμενων (Συνέχεια)
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Η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες σε σχέση με προηγούμενες
δεκαετίες.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού χαρακτηρίζει μια πρόσθετη ανάγκη για την
εκπαίδευση των πρώην κρατουμένων: την ανανέωση της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης
ψηφιακών τεχνολογιών.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει διαφαινόμενη ανάγκη αντιμετώπισης και ανάπτυξης:
- απόκτηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις

της αγοράς εργασίας,
- εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που αντικατοπτρίζουν την πραγματική τάση

της αγοράς εργασίας που επικεντρώνεται στις ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες.

Τα προγράμματα αλφαβητισμού και/ή επαγγελματική κατάρτιση για τους πρώην κρατούμενους συχνά
παρουσιάζονται ως αναποτελεσματικά ή μερικώς αποτελεσματικά.
Βασικά προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού υπάρχουν σε ορισμένα ευρωπαϊκά σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας (ακόμη και σε σωφρονιστικά ιδρύματα), αλλά ο αριθμός των συμμετεχόντων που μπορούν να τα
παρακολουθήσουν είναι πολύ περιορισμένος λόγω της έλλειψης του κατάλληλου εξοπλισμού (τόσο υλικού
όσο και λογισμικού).
Η ψηφιοποίηση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί προτεραιότητα και μπορεί να αναδείξει
οφέλη και ευκαιρίες.

Πηγή: 
https://unsplash.com/p
hotos/zoCDWPuiRuA
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Θέμα 1. Τρέχουσα Επαγγελματική Κατάσταση και Επαγγελματικά 
Κίνητρα των πρώην κρατούμενων (Συνέχεια)

https://unsplash.com/photos/zoCDWPuiRuA


Ανανέωση και Ενίσχυση του Προγράμματος Σπουδών

Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση στα
σωφρονιστικά καταστήματα, είναι πολύ σημαντικό για τους πρώην κρατούμενους να
παρέχεται ένα ευρύ πρόγραμμα σπουδών κατά τη διάρκεια της κράτησης, καθώς
φαίνεται να ορίζει και να αποτρέπει την επανάληψη του αδικήματος.

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών, όπως δείχνουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα,
πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

• ήπιες δεξιότητες (επικοινωνία, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα κ.λπ.),
• ψηφιακές δεξιότητες,
• δεξιότητες διαχείρισης έργου. Πηγή: https://images.unsplash.com/photo-

1513127971914-6a8656fc9718?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxh
dGVkfDEwfHx8ZW58MHx8fHw%3D&auto=format
&fit=crop&w=500&q=60

Εστιάζοντας στην ψηφιακή εκπαίδευση, φαίνεται πως απαιτείται η
εισαγωγή και η θέσπιση νέων πολιτικών και δράσεων για την αναβάθμιση
πολλών τομέων:
• υποδομή,
• στρατηγική και ηγεσία,
• δεξιότητες δασκάλων,
• δεξιότητες εκπαιδευόμενων,
• περιεχόμενα και προγράμματα σπουδών.

Θέμα 2. Η Ανάγκη Ανανέωσης της Εκπαίδευσης Αποκατάστασης
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Κοινοί παράγοντες κινδύνου και υποτροπής

Τροποποιήσιμοι/δυναμικοί 
παράγοντες κινδύνου

✔ Οικονομικές δυσκολίες-
προβλήματα απασχόλησης

✔ Συνεργασία με αντικοινωνικούς 
συνομηλίκους

✔ Χρήση ουσιών
✔ Ανάγκες ψυχικής υγείας
✔ Οικογενειακή κατάσταση

✔ Νεότερη ηλικία
✔ Αντικοινωνικό πρότυπο 

συμπεριφοράς
✔ Προηγούμενο ιστορικό 

εγκληματικότητας
✔ Μορφωτικό υπόβαθρο και 

εκπαιδευτικοί περιορισμοί

Μη 
τροποποιήσιμοι/στατικοί 

παράγοντες κινδύνου

Θέμα 3. Μείωση της Υποτροπής μέσω της Ψηφιακής Εκπαίδευσης: Μια 
Αναγνώριση για την Υποτροπή
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Θέμα 3. Μείωση της Υποτροπής μέσω της Ψηφιακής Εκπαίδευσης: 
Μια Αναγνώριση για την Υποτροπή
Ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να μειώσει μακροπρόθεσμα τις υποτροπές. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης αυτών των
ανθρώπων ειδικά όσον αφορά τη γνωριμία τους με τον εικονικό και τον ψηφιακό κόσμο φαίνεται να μειώνει τα ποσοστά
υποτροπής και να αυξάνει τα ποσοστά απασχόλησης.

Σε γενικές γραμμές, αυτά είναι τα άμεσα και έμμεσα οφέλη του ψηφιακού γραμματισμού που συνδέονται στενά με τη μείωση της
υποτροπής:

• έχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό εκπαίδευσης που υποστηρίζει την εκπαίδευση
αποκατάστασης, οι αποφυλακισμένοι μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να
αποκτήσουν καλύτερο πτυχίο,

• βελτίωση των δυνατοτήτων τους για απασχόληση μετά την αποφυλάκισή τους,
• ανταγωνισμός για αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας και αποφυγή του κινδύνου της

φτώχειας μετά την αποφυλάκιση και τον κύκλο εκ νέου φυλάκισης,
• μείωση του αντίκτυπου της φυλάκισης κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του περιορισμού και

κυρίως μετά την αποφυλάκισή τους,
• πρόληψη της υιοθεσίας της «κουλτούρας της φυλακής».

Φυλάκιση: μια 
διαδικασία μέσω της 

οποίας οι τρόφιμοι έγιναν 
δέκτες αρνητικών αξιών 

και κανόνων που 
χαρακτηρίζουν τη ζωή 
στη φυλακή, εις βάρος 

των κοινωνικά 
αποδεκτών 

συμπεριφορών και 
κανόνων.
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Δραστηριότητες
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Δραστηριότητα 1
Τύπος: πολλαπλή επιλογή

Ερωτήσεις

Ποιο ποσοστό των πρώην φυλακισμένων έχει κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας; (Μία σωστή απάντηση)
Τελική Αξιολόγηση
α) 10-20%
β) 20-25%
γ) 20-30%

Ποιος από τους ακόλουθους τύπους εκπαίδευσης δεν οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση; (Μία σωστή
απάντηση)
Τελική Αξιολόγηση
α) Γενική εκπαίδευση
β) Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
γ) Μη τυπική μάθηση
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Δραστηριότητα 2
Τύπος: αντιστοίχιση

Ερώτηση:Ταξινομήστε τους κοινούς παράγοντες κινδύνου υποτροπής ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.
Τελική Αξιολόγηση

1. Νεαρή ηλικία

A. Τροποποιήσιμοι/δυναμικοί παράγοντες 
κινδύνου

2. Φτώχεια-προβλήματα εργασίας

3. Προηγούμενο ιστορικό 
εγκληματικότητας B. Μη τροποποιήσιμοι/στατικοί 

παράγοντες κινδύνου4. Ανάγκες ψυχικής υγείας

5. Μορφωτικό υπόβαθρο και 
εκπαιδευτικοί περιορισμοί
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Ενότητα 3
Εστιάζοντας στην περίπτωση των 

Επαγγελματιών που εργάζονται με Πρώην 
Κρατούμενους: η σημασία εναρμόνισης των 

Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και 
Επικοινωνίας
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Πηγή: https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA
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Οι επαγγελματίες που εργάζονται στις φυλακές είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία
επανένταξης των (πρώην) κρατουμένων. Επίσης, στα μάτια των (πρώην)
κρατουμένων, οι επαγγελματίες αυτοί είναι οι εκπρόσωποι του σωφρονιστικού και του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν κατάλληλο μορφωτικό υπόβαθρο και υπόβαθρο
συμπεριφοράς ώστε να αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία και την καινοτομία στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας ή ακόμα και μέσα στις φυλακές.

Σε αυτό το πνεύμα, όσον αφορά την εκπαίδευση των (πρώην) κρατουμένων, οι
επαγγελματίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή
εκπαίδευση, ώστε να μεταδώσουν αυτή τη γνώση στους εκπαιδευόμενούς τους.

Ωστόσο, οι περισσότεροι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις
απαιτούμενες δεξιότητες και δεν είναι σε θέση να ανανεώσουν την εκπαίδευση και να
επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην αποκατάστασή της.
Ένα ουσιαστικό βήμα για την επανένταξη των πρώην παραβατών είναι η
σωστή εκπαίδευση των επαγγελματιών εντός και εκτός φυλακής.

Πηγή: 
https://media1.thehungryjpeg.com/thumbs2/ori_374
7292_l9ukpmvj8jx21esd2ho7x7mlr3ihwbr359az8ch
9_hand-holding-magnifying-glass-vector-data-
analyzing-business-concept-loupe-focus-flat-
illustration.jpg
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Προετοιμασία των επαγγελματιών για την αποκατάσταση της ψηφιακής
εκπαίδευσης

Η σωστή και συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών υποστηρίζεται και
ενθαρρύνεται επίσης από την ΕΕ ως βασικό στάδιο για την εκπαίδευση και την
ενσωμάτωση των πρώην κρατουμένων.

Η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να διαμορφώνεται με τη μορφή τακτικών σεμιναρίων/
διαδικτυακών σεμιναρίων χωρισμένα σε εκπαιδευτικές συνεδρίες, όπου οι
συμμετέχοντες, οι οποίοι ιδανικά μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς
φορείς/οργανισμούς/αρχές, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και
οι επαγγελματίες θα:
- επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ και τις ψηφιακές τους δεξιότητες,
- εξοικειωθούν με εκπαιδευτικά συστήματα μικτής και διαδικτυακής μάθησης
- ταξινομήσουν τους εκπαιδευτικούς τομείς δίνοντας προτεραιότητα στην απόκτηση

ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ,
- δημιουργήσουν εγχειρίδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών τους,

ανανεώνοντας τα υπάρχοντα βιβλία και εγχειρίδια,
- λάβουν ειδική εκπαίδευση για να μπορούν να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν

τους μαθητές τους σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.

Πηγή: 
https://www.vectorst
ock.com/royalty-free-
vector/business-
meeting-conference-
graphic-presentation-
vector-23659846

Θέμα 1. Η σημασία της Εκπαίδευσης των Επαγγελματιών 
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Συνοψίζοντας, η ψηφιακή ένταξη φαίνεται να είναι το πιο ουσιαστικό
συστατικό που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα σωφρονιστικά
καταστήματα, να απελευθερώσει την εκπαίδευση και να αναδείξει την
κοινωνική ευημερία.
Εάν η στρατηγική της ψηφιακής ένταξης δεν αναγνωριστεί ως
θεμελιώδες μέρος των διαδικασιών αποκατάστασης, το ψηφιακό
χάσμα θα διευρυνθεί και θα απομακρύνει τόσο το κοινωνικό στίγμα
των πρώην κρατουμένων, όσο και το χαμηλό ποσοστό
απασχολησιμότητάς τους.

Η ψηφιακή ένταξη θα αναδείξει:

• την ετοιμότητα για απασχόληση,
• την ευκολότερη πρόσβαση στο σύστημα πρόνοιας,
• την κοινωνική επανένταξη και συνδεσιμότητα,
• τις δυνατότητες δια βίου μάθησης,
• την εξοικείωση με ψηφιακές υπηρεσίες (e-health, IBAN

κ.λπ.).

Θέμα 2. Σύνοψη και Συμπεράσματα

Πηγή: https://unsplash.com/photos/5Q07sS54D0Q
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Θέμα 3. Δυναμική (forward momentum)

Η εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να αμβλύνει τη συνεχή ανάγκη των πρώην
κρατουμένων για συμβουλευτική.
Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι τρόφιμοι όσο και οι πρόσφατα αποφυλακισμένοι δέχονται πολλές
«ανακρίσεις» και ερωτήσεις σχετικά με διαφορετικά θεμελιώδη επίπεδα της ζωής τους.
Όντας ψηφιακά εγγράμματα, αυτά τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πιθανές λύσεις στα
προβλήματα και τις απορίες τους και να διεκδικήσουν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη.

Μετά την έξαρση του COVID-19, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε πρώην
κρατούμενους όσο και σε νυν κρατούμενους έχουν εμφανιστεί και επεκτείνονται συνεχώς στους
ακόλουθους τομείς:
- υπηρεσίες υγείας και ιατρικής,
-συμβουλευτική και υποστήριξη ψυχικής υγείας,
-εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό,
-θέματα διατροφής, ευεξίας και αυτοφροντίδας,
-συμβουλές ζωής,
-ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων.

Οι πρώην κρατούμενοι αποτελούν μια ποικιλόμορφη κοινωνική ομάδα που έχει
περιθωριοποιηθεί από τον κοινωνικό κύκλο και τα πρότυπα. Τι θα συμβεί αν επενδύσουμε στην
κοινωνική καινοτομία και αλλάξουμε επενδύοντας σε αυτή;
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Δραστηριότητα 1
Τύπος: πολλαπλή επιλογή

Ερωτήσεις: Κυκλώστε τις σωστές προτάσεις.
Τελική Αξιολόγηση

α) Η κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονται με πρώην κρατούμενους δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την τακτική αποκατάσταση των πρώην κρατούμενων.
β) Οι επαγγελματίες πρέπει να λάβουν ψηφιακή εκπαίδευση.
γ) Η ψηφιακή ένταξη θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και δια βίου μάθησης.
δ) Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται τόσο σε πρώην κρατούμενους όσο και σε κρατούμενους
επικεντρώνονται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
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Δραστηριότητα 2
Τύπος: πολλαπλή επιλογή

Ερώτηση: Ποια από τα ακόλουθα οφέλη θα απολαμβάνουν οι επαγγελματίες που εργάζονται με (πρώην)
κρατούμενους μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στις ψηφιακές δεξιότητες και στις ΤΠΕ; (Περισσότερες
από μία σωστές απαντήσεις)
Τελική Αξιολόγηση

α) Οι ΤΠΕ θα βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
β) Θα ανανεώσουν και θα επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ και τις ψηφιακές τους ικανότητες.
γ) Θα δημιουργήσουν εγχειρίδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών τους, ανανεώνοντας τα υπάρχοντα
βιβλία και εγχειρίδια.
δ) Οι ευκαιρίες αύξησης του εισοδήματός τους θα αυξηθούν.
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