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M
ια από τις κύριες δραστηριότη-
τές του εργαστηρίου είναι ο σχεδι-
ασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίη-
ση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως 
e-psychology, e-culture, e-learning, 
e-inclusion, e-assessment, εφαρ-
μογών διαδικτύου και κινητών συ-
σκευών κ.λπ., με στόχο τη συμπερί-

ληψη όλων των κοινωνικών ομάδων αλλά και την 
ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιο-
τήτων, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, δι-
αμόρφωση ιδεών, ομαδική συνεργασία, διανο-
ητική εικονοπoίηση κ.λπ., δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για την πλήρη ενσωμάτωση των 
πολιτών στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. 
Ακόμα το εργαστήριο αναπτύσσει μεγάλη δρα-

στηριότητα, στην υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
είτε ως συντονιστής είτε ως 
συνεργάτης, σε συνεργσία με 
φορείς και πανεπιστήμια από 
τις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης. 
Tα έργα, στα οποία συμμετέχει 
ασχολούνται με την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο 
στοχεύει οι εκπαιδευόμενοι να 
αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξι-
ότητες του 21ου αιώνα. Μέσω 
των διαφόρων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων δίνεται έμ-
φαση στη συμπερίληψη δια-
φόρων κοινωνικών ομάδων, 
όπως μαθητών και φοιτητών, 
ατόμων με προβλήματα ακο-
ής ή/και όρασης, ηλικιωμένων 

πολιτών, εκπαιδευτικών, γυναικών, νέων εργα-
ζομένων αλλά και υπηκόων τρίτων χωρών. 
Μερικά από τα τρέχοντα έργα περιγράφονται συ-
νοπτικά παρακάτω:
  CODESKILLS4ROBOTICS: Ένα έργο το οποίο 

έκλεισε πρόσφατα με πολύ μεγάλη επιτυχία 
και το Net Media Lab ήταν συντονιστής, έχει 
στόχο να εισαγάγει τον Προγραμματισμό και 
την Εκπαιδευτική Ρομποτική στοχεύοντας 
στους δασκάλους και τους μαθητές της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (9-12 ετών) με έμφα-
ση σε μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες και σε 
κορίτσια, υποστηρίζοντας τα σχολεία να σχε-
διάσουν τη δική τους Στρατηγική / Σχέδιο Δρά-
σης, χρησιμοποιώντας τον εξωσχολικό χρό-
νο που διατίθεται με εποικοδομητικό τρόπο. 

Website: http://codeskills4robotics.eu/
  ROBOTICS4DEAF: Το έργο στοχεύει στη δια-

σφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής 
των κωφών μαθητών και των μαθητών με 
προβλήματα ακοής, μέσω του σχεδιασμού και 
της ανάπτυξης ενός μικτού εκπαιδευτικού πα-
κέτου προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μα-
θητών, το οποίο προωθεί τις δεξιότητες Προ-
γραμματισμού, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και 
STEM.

  STEAM4ALL: Ο στόχος του έργου είναι να βο-
ηθήσει τους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες 
να αποκτήσουν έναν συνδυασμό ικανοτήτων 
Προγραμματισμού, Ρομποτικής και STEAM, με 
ένα εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο σε μια δι-
επιστημονική προσέγγιση που θα προωθήσει 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη βιώσι-
μη ανάπτυξη.

  3D2ACT: Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη 
εκπαιδευτών τεχνικών λυκείων σε μια προ-
σπάθεια να ενισχύσουν το προφίλ τους με την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη στο-
χευμένου υλικού και τη συλλογή εργαλείων και 
πόρων που αφορούν στην τρισδιάστατη εκτύ-
πωση, τη ρομποτική και τη βιομηχανία 4.0.

  MeLDE: Είναι ένα ακόμα έργο, που επικε-
ντρώνεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης προκειμένου να υποστηρίξουν, να 
προστατεύσουν και να εκπαιδεύσουν τους μα-
θητές τους όσον αφορά στον ψηφιακό γραμ-
ματισμό αλλα και τον γραμματισμό στα μέσα 
ενημέρωσης (digital and media literacy).

  MYgrant METAMORPHOSIS: Αυτό το τελευ-
ταίο έργο, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος υπέρ της κοι-
νωνικής ένταξης των νέων με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο και την ενίσχυση του ρόλου τους ως 
(Ευρωπαίων) πολιτών, χρησιμοποιώντας την 
τέχνη ως οδηγό για την εκπαίδευση και την 
ένταξη.

  CLICHA: Αυτό το έργο στοχεύει στη δημιουρ-
γία ειδικευμένων επιστημόνων, που θα συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη φιλικής προς το περι-
βάλλον και βιώσιμης Γεωργίας.

Συνεχής εκπαίδευση  
για μαθητές, ενήλικες 
και εκπαιδευτικούς 
Το εργαστήριο Net Media Lab είναι πάντα ενεργό 
στον χώρο της Εκπαίδευσης, με διάφορες πρω-
τοβουλίες, σε όλες της τις μορφές (γενική, ειδι-
κή, τυπική και άτυπη), εκπαιδεύοντας μαθητές, 
ενήλικες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους κ.ά. με 
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και τη 
συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τα τε-
λευταία 10 χρόνια, έχει οργανώσει και πραγματο-
ποιήσει με επιτυχία ετήσια σεμινάρια στον τομέα 
των ΤΠΕ & της Ειδικής Αγωγής, τα οποία έχουν 
παρακολουθήσει 15.000 συμμετέχοντες. 
Από το 2016, ξεκίνησε ένα διετές πρόγραμμα με-
ταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στις 
ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή, Ψυχοπαιδαγωγική της 
Ένταξης», σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης, το οποίο φιλοξενεί πάνω 
από 100 φοιτητές σε κάθε διετή κύκλο. 
Στο πλαίσιο των Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 
του εργαστηρίου, έχει πραγματοποιηθεί πολύ 
μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών εργασιών σε 
θέματα σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορί-
ας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την Ειδική Αγωγή, 
πλήθος δημοσιεύσεων (350+) σε διεθνή περιοδι-
κά, κεφάλαια βιβλίων και συνέδρια με κριτές και 
μεγάλο αριθμό Διδακτορικών Διατριβών.
Αυτή η ακαδημαϊκή δραστηριότητα σε δημοσι-
εύσεις και έργα, σε αυτά τα θέματα τα οποία απα-
σχολούν έντονα τις εκπαιδευτικές πολιτικές χω-
ρών, έχει οδηγήσει στη συμπερίληψη πολλών 
ερευνών μας σε πλήθος εκπαιδευτικών πολι-
τικών σε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η 
Αυστραλία, ο Καναδάς κ.λπ. αλλά και σε Οργα-
νισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
CIPD, κ.ά.
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Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφο-
ρίες όσον αφορά στις δραστηριότητες του ερ-
γαστηρίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα 
του στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://imm.iit.
demokritos.gr/ όπου μπορείτε να δείτε όλα μας 
τα έργα, τις δημοσιεύσεις μας, τις διακρίσεις κα-
θώς και όλες τις άλλες δραστηριότητες.

Δρ Αθανάσιος Δρίγκας
ΔιΕυΘυνΤΗΣ ΕΡΕυνών ινΣΤιΤΟυΤOY 
ΠλΗΡΟφΟΡιΚΗΣ ΚΑι ΤΗλΕΠιΚΟινώνιών  
ΤΟυ ΕΚΕφΕ «ΔΗΜΟΚΡιΤΟΣ»

Η Ειδική Αγωγή στην ψηφιακή εποχή
ΙνστΙτούτο ΠληροφορΙκησ καΙ τηλεΠΙκοΙνωνΙων τού εκεφε «ΔηΜοκρΙτοσ» 

Ο Δρ Αθανάσιος Δρίγκας είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 
Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ψυχολόγος με διδακτορικό στη 
Γνωσιακή Επιστήμη: Διαχείριση Μνήμης σε Δίκτυα Υπολογιστών. 
Είναι δημιουργός και υπεύθυνος του Net Media Lab,  
Mind-Brain R&D, που ανήκει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής  
και Τηλεπικοινωνιών (I.Π. & T) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 
Έχει υπάρξει συντονιστής πολλών διεθνών και εθνικών έργων 
στον τομέα των ΤΠΕ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εταίρους 
από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, 
τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την 
Κύπρο, την Iσπανία, τη Ρουμανία, την Τσεχία κ.ά. Έχει διαχειριστεί 
περισσότερα από 60 έργα, διεθνώς και σε εθνικό επίπεδο.
Περισσότερα από 140 άρθρα σε εφημερίδες και περισσότερες 
από 60 τηλεοπτικές παρουσιάσεις έχουν καλύψει τις καινοτόμες 
επιστημονικές του δραστηριότητες.
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