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Ηλεκηρονική μάθηζη

Η θλεκτρονικι μάκθςθ ζχει μια ιςτορικι διαδρομι περίπου τριάντα χρόνων. τθν εξζλιξι 
τθσ ςυνζβαλαν κακοριςτικά διάφορεσ τεχνολογίεσ και εργαλεία που εντάχκθκαν ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ δικτυακζσ πθγζσ και πόροι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, φόρουμ 
ςυηιτθςθσ, ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS), ςυνεργατικά εργαλεία και εφαρμογζσ 
Web 2.0, φορθτζσ ςυςκευζσ, εικονικοί κόςμοι (virtual worlds) και δικτυακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, δίκτυα γνϊςθσ κ.ά. Διακρίνονται δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ:

• Αςφγχρονθ μάκθςθ: Χρθςιμοποιεί αςφγχρονεσ τεχνολογίεσ για να υποςτθριχκεί θ 
επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εκπαιδευομζνων και διδαςκόντων, χωρίσ να 
χρειάηεται να είναι ταυτόχρονα ςυνδεδεμζνοι (π.χ. θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και 
οι αςφγχρονεσ θλεκτρονικζσ ςυηθτιςεισ (forum).

• φγχρονθ μάκθςθ: Χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ, οι οποίεσ 
απαιτοφν τθ διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο - real time (π.χ. τθλεδιάςκεψθ 
(videoconference) και οι εφαρμογζσ ςτιγμιαίασ ςυνομιλίασ (chat rooms).
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Αζύγτρονες ηετνολογίες

• Οι αςφγχρονεσ τεχνολογίεσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ των Εικονικών 
Περιβαλλόντων Μάιηςησ (Virtual Learning Environments, VLE), ςτα οποία 
αναπτφςςονται και υλοποιοφνται δράςεισ και προγράμματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 
Πρόκειται για περιβάλλοντα που βαςίηονται ςτον Ιςτό και είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα 
και δομθμζνα για τθν υποςτιριξθ μακθμάτων και δραςτθριοτιτων θλεκτρονικισ 
μάκθςθσ. υνικωσ, χρθςιμοποιοφνται Συςτθματα Διαχείριςησ Μάιηςησ (Learning 
Management Systems, LMS), όπωσ το Moodle.

• Η πιο ςθμαντικι ςυνιςτϊςα των προγραμμάτων και μακθμάτων θλεκτρονικισ μάκθςθσ 
είναι θ αςφγχρονθ ςυηιτθςθ, θ οποία παρζχει ζναν εναλλακτικό δίαυλο επικοινωνίασ, 
υποςτιριξθσ ανοικτοφ διαλόγου και ανταλλαγισ ιδεϊν μεταξφ διδαςκόντων και 
εκπαιδευομζνων. Επεκτείνει το διάλογο και τθ λειτουργία τθσ τάξθσ ςε προγράμματα 
μικτισ μάκθςθσ (π.χ. ερωτιςεισ και επίλυςθ αποριϊν, οδθγίεσ για τθν αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν και τθ διερεφνθςθ κεμάτων ςτο πλαίςιο ομαδικϊν εργαςιϊν και ςχεδίων 
εργαςίασ κ.λπ.) 3



Σσζηήμαηα Διατείριζης Μάθηζης

Σα Συςτθματα Διαχείριςησ Μάιηςησ (ΔΜ) είναι τα πρϊτα ολοκλθρωμζνα διαδικτυακά 
περιβάλλοντα που χρθςιμοποιικθκαν ςυςτθματικά για το ςχεδίαςμα, τθν υλοποίθςθ και 
τθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Ζνα ΔΜ ςυνδυάηει 
πολλά διαφορετικά εργαλεία και λειτουργίεσ ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον το οποίο βαςίηεται 
ςτον Ιςτό και είναι προςτατευμζνο. 

Ο ςχεδιαςμόσ τουσ προβλζπει διαδικαςία ταυτοποίθςθσ μζςω κωδικοφ, επιτρζποντασ τθν 
πρόςβαςθ κυρίωσ μόνο ςε ταυτοποιθμζνουσ χριςτεσ, ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ 
προςτατευμζνθ λειτουργία και θ διαχείριςθ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ και του μακιματοσ. 

Ζνα ΔΜ υποςτθρίηει τθν οργάνωςη, την υποςτήριξη και τθ διαχείριςη εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου και εκπαιδευτικών αλλθλεπιδράςεων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ 
των ςυμμετεχόντων. 
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ΣΔΜ: Εκπαιδεσηικές ενέργειες

• Πρόςβαςθ των εκπαιδευομζνων ςε εκπαιδευτικό περιεχόμενο πολλαπλϊν μορφϊν, 
κατάλλθλα οργανωμζνο ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ.

• Επικοινωνία (ςφγχρονθ και αςφγχρονθ) μεταξφ των χρθςτϊν (εκπαιδευόμενοι και 
διδάςκοντεσ).

• χεδιαςμόσ και ανάκεςθ δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν.

• Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ προόδου των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τα 
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα.

• Εποπτεία τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθσ πορείασ μάκθςθσ κάκε μακθτι -
Αξιολόγθςθ των εκπαιδευόμενων και άλλεσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ.

• υλλογι και ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν δεδομζνων ςχετικά με κάκε εκπαιδευόμενο, 
μάκθμα, τάξθ ι το εκπαιδευτικό ίδρυμα ςτο ςφνολό του.
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ΣΔΜ: Εργαλεία (1/5)

Εργαλεία περιεχομζνου μαθήματοσ

• Εκπαιδευτικό υλικό ςε μορφι εγγράφων (ςθμειϊςεισ, διαφάνειεσ, άρκρα, βιβλιογραφία)

• Πολυμεςικό εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία εικόνασ, ιχου, βίντεο)

• φνδεςμοι ςε εξωτερικζσ πθγζσ και εκπαιδευτικοφσ πόρουσ 

• Εςωτερικζσ ςελίδεσ (ςε μορφι html)

• Μικρο-μακιματα (podcasts, videocasts)

• Παραδείγματα-γλωςςάρι

• Τποςτιριξθ εκπαιδευομζνων (ανακοινϊςεισ, ςυηθτιςεισ, chat)
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ΣΔΜ: Εργαλεία (2/5)

Εργαλεία επικοινωνίασ

• Ανακοινϊςεισ (ςχετικά με το μάκθμα, τισ ανακζςεισ εργαςιϊν, αλλαγζσ, υπευκυνότθτεσ, 
χρονοδιαγράμματα κ.λπ.)

• Forum ςυηιτθςθσ (υποςτθρίηει τθν αςφγχρονθ ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων 
μεταξφ των ςυμμετεχόντων)

• υνομιλία chat (υποςτθρίηει τθ ςφγχρονθ επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο)

• Εςωτερικά μθνφματα (υπθρεςία ανταλλαγισ μθνυμάτων μεταξφ διδαςκόντων και 
εκπαιδευόμενων μζςα από τθν πλατφόρμα)

• E-mail (άμεςθ αποςτολι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε χριςτθ του μακιματοσ μζςα 
από τθν πλατφόρμα)

• Σθλεδιάςκεψθ: φνδεςθ με υπθρεςία τθλεδιάςκεψθσ.
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ΣΔΜ: Εργαλεία (3/5)

Εργαλεία εργαςιών

• Ανάκεςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν

• Σφποσ εργαςιϊν (ατομικζσ-ομαδικζσ)

• Δθμιουργία ερωτθματολογίων, αςκιςεων και δοκιμαςιϊν αξιολόγθςθσ (τεςτ)

• Δθμιουργία ομάδων εκπαιδευομζνων

• υνεργατικά εργαλεία: ιςτολόγιο και wiki του μακιματοσ

• Διαμοίραςθ υλικοφ

• Αξιολόγθςθ εργαςιϊν και βακμολόγθςθ δοκιμαςιϊν
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ΣΔΜ: Εργαλεία (4/5)

Εργαλεία υποςτήριξησ

• Χϊροσ υποβολισ ςυχνϊν ερωτιςεων και παροχισ υλικοφ ενθμζρωςθσ για τεχνικά, 
οργανωτικά ι άλλα κζματα (Frequently Asked Questions, FAQ)

• Ημερολόγιο και χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν (παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων 
γεγονότων ενόσ μακιματοσ με χρονολογικι ςειρά)

• Forum παροχισ βοικειασ και υποςτιριξθσ των εκπαιδευομζνων
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ΣΔΜ: Εργαλεία (5/5)

Εργαλεία διαχείριςησ

• Ρφκμιςθ-αλλαγι των ιδιοτιτων του μακιματοσ (ανοικτό, κλειςτό, δικαιϊματα 
πρόςβαςθσ κ.λ.π.)

• Οργάνωςθ του περιεχομζνου, του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και των μακθςιακϊν 
δραςτθριοτιτων ςε δομθμζνεσ ενότθτεσ

• Ανάκεςθ ρόλων ςε χριςτεσ (π.χ. διδάςκων, μακθτισ, διαχειριςτισ, επιςκζπτθσ)

• Καταγραφι και προβολι τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων

• τατιςτικά ςτοιχεία του μακιματοσ και ανά εκπαιδευόμενο

• Δυνατότθτα εξαγωγισ του υλικοφ του μακιματοσ 

• Αντίγραφο αςφάλειασ του μακιματοσ (backup)
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Moodle

• To Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) αποτελεί, ίςωσ το 
πιο δθμοφιλζσ ΔΜ ανοικτοφ κϊδικα. Αναπτφχκθκε με ςτόχο τθ δθμιουργία και τθν 
υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν μακθμάτων δίνοντασ ζμφαςθ ςε τεχνολογικά 
χαρακτθριςτικά που προωκοφν τθν αλλθλεπίδραςθ των εκπαιδευομζνων. Ζχει τθ 
μεγαλφτερθ εγκατεςτθμζνθ βάςθ παγκοςμίωσ και υποςτθρίηεται από μια μεγάλθ 
κοινότθτα προγραμματιςτϊν, με αποτζλεςμα να εξελίςςεται ςυνεχϊσ. Οι τελευταίεσ 
εκδόςεισ παρζχουν μια ςειρά νζων εργαλείων Web 2.0 (π.χ. ιςτολόγιο, wiki μακιματοσ), 
κακϊσ και προςκζτων που επεκτείνουν τθ λειτουργικότθτα τθσ πλατφόρμασ.

• Πανεπιςτιμια – Open eClass – Τποςτθρίηεται ενεργά από το Πανελλινιο Ακαδθμαϊκό 
Διαδίκτυο GUnet
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e-portfolios

Ζνα e-portfolio αποτελεί τθν ψθφιακι εκδοχι των φακζλων μάκθςθσ (learning portfolios) 
που παραδοςιακά χρθςιμοποιοφνται ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ και ςτθ διά βίου ανάπτυξθ. 
Οι εκπαιδευόμενοι ςυγκεντρϊνουν και προβάλλουν εργαςίεσ, ζργα και τεχνιματα, 
πόρουσ, επιτεφγματα, εμπειρίεσ ατομικζσ και ςυλλογικζσ δθμιουργίεσ. Με τθν 
ενςωμάτωςθ λειτουργιϊν Web 2.0, τα e-portfolios ενιςχφουν τα χαρακτθριςτικά 
δθμοςίευςθσ, αρχειοκζτθςθσ, διαμοίραςθσ, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
εκπαιδευομζνων. Σα κφρια χαρακτθριςτικά των e-portfolios, τα οποία ενιςχφουν τισ 
δυνατότθτεσ υποςτιριξθσ δράςεων θλεκτρονικισ μάκθςθσ είναι:

• Αποκικευςθ / Πρόςβαςθ

• Δυναμικι ανάπτυξθ (αυξθμζνεσ ευκαιρίεσ για αλλθλεπίδραςθ, ομαδικι εργαςία, 
ςυνεργαςία, αναςτοχαςμό και ανάπτυξθ κοινότθτασ μάκθςθσ)

• Αρχειοκζτθςθ / Αξιολόγθςθ (χαρακτθριςτικά διαμορφωτικισ και τελικισ αξιολόγθςθσ, 
αυτοαξιολόγθςθσ και αξιολόγθςθσ από ομότιμουσ / Ψθφιακζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ
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Το πλαίζιο ζτεδιαζμού ηλεκηρονικών 
μαθημάηων

• Οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να προωκοφν τθν επικοινωνία και υποςτιριξθ 
των εκπαιδευόμενων, τθ ςυηιτθςθ και ανταλλαγι ιδεϊν, τθ διαμοίραςθ πθγϊν και 
περιεχομζνου, τθ διερεφνθςθ και τον αναςτοχαςμό, τθ ςυνδθμιουργία, τθ ςυνεργατικι 
επίλυςθ προβλθμάτων και τθν οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ.

Σο πλαίςιο περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ και τθ διαμόρφωςθ πζντε αλλθλοςχετιηόμενων 
ςυνιςτωςϊν: 

α) εκπαιδευτικό πλαίςιο, 

β) εκπαιδευτικοί πόροι και τεχνολογικά περιβάλλοντα, 

γ) παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, 

δ) ρόλοι και μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και 

ε) αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων των εκπαιδευομζνων.
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Άξονεσ Παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ

Εκπαιδευτικό 
πλαίςιο

 Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ταυτότθτασ του μακιματοσ και των αναμενόμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων

 Αναλυτικι παρουςίαςθ των ειδικϊν μακθςιακϊν ςτόχων ανά κεματικι ενότθτα
 Οργάνωςθ του περιεχομζνου ςε κεματικζσ ενότθτεσ
 Χρονοδιάγραμμα και διάρκρωςθ του μακιματοσ
 Οδθγίεσ μελζτθσ και εργαςίασ ανά κεματικι ενότθτα
 Δραςτθριότθτεσ και παραδοτζα ανά κεματικι ενότθτα

Πόροι υλικοφ και 
τεχνολογικά 
εργαλεία

 Τποςτθρικτικό υλικό εξοικείωςθσ με τθν πλατφόρμα του μακιματοσ (Moodle, Open eClass)
 Τποςτθρικτικό υλικό εξοικείωςθσ/χριςθσ άλλων ψθφιακϊν εργαλείων
 Πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό ανά κεματικι ενότθτα:
Διαφάνειεσ διαλζξεων/θμειϊςεισ του διδάςκοντα/Άρκρα και βιβλία/Ηλεκτρονικζσ πθγζσ και πόροι 
ςτο Διαδίκτυο/Βιντεομακιματα, podcasts

Μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ

 Αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ
Ατομικζσ δραςτθριότθτεσ/Ατομικζσ εργαςίεσ μελζτεσ και δοκίμια/Ομαδικζσ-ςυνεργατικζσ 
δραςτθριότθτεσ
 υμμετοχι ςτισ θλεκτρονικζσ ςυηθτιςεισ του μακιματοσ
Αλλθλογνωριμία ςυμμετεχόντων/Αςφγχρονθ επικοινωνία υποςτιριξθσ και επίλυςθσ αποριϊν και 
τεχνικϊν προβλθμάτων/υνεργαςία ςυμμετεχόντων (ομάδεσ εργαςίασ)/υηθτιςεισ εμβάκυνςθσ και 
αναςτοχαςμοφ/υηθτιςεισ προετοιμαςίασ-υποςτιριξθσ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων και 
επίλυςθσ προβλθμάτων

Άξονερ και παπάγονηερ ζσεδιαζμού ηλεκηπονικών 
μαθημάηων (1/2)
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Άξονεσ Παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ

Ρόλοι και 
υποχρεώςεισ

Ενεργόσ και ςυςτθματικι ςυμμετοχι εκπαιδευόμενων ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και 
εργαςίεσ του μακιματοσ (εκτιμϊμενοσ χρόνοσ εργαςίασ ανά εβδομάδα)
υμμετοχι ςτισ εκπαιδευτικζσ και τεχνικζσ (διαδικαςτικζσ) ςυηθτιςεισ/Ατομικζσ δθμιουργίεσ και 
εργαςίεσ/υμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ (ομαδικζσ και εργαςίεσ)/Ανάπτυξθ κουλτοφρασ 
αλλθλεπίδραςθσ και ςυνεργαςίασ
 0 διδάςκων ζχει το ρόλο του υποςτθρικτι-διαμεςολαβθτι

Αξιολόγθςθ

Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ
υμμετοχι ςτισ θλεκτρονικζσ ςυηθτιςεισ/υμμετοχι ςε ομαδικζσ-ςυνεργατικζσ 
δραςτθριότθτεσ/Παραδοτζα ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν
 υνολικι αξιολόγθςθ
Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ/Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ (τεςτ)

Άξονερ και παπάγονηερ ζσεδιαζμού ηλεκηπονικών 
μαθημάηων (2/2)
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Δομή και παράγονηες ζτεδιαζμού 
δραζηηριοηήηων (1/2)

• Μακθςιακά αποτελζςματα: Προςδιοριςμόσ και περιγραφι με ςαφινεια και ακρίβεια 
των αποτελεςμάτων που αναμζνεται να επιτφχουν οι εκπαιδευόμενοι. 

• Πρόβλθμα-κζμα: Περιγραφι του ειδικοφ προβλιματοσ που αναμζνεται να επιλφςουν οι 
εκπαιδευόμενοι.

• Παιδαγωγικι προςζγγιςθ: Παιδαγωγικζσ αρχζσ, φιλοςοφία ςχεδιαςμοφ, προςεγγίςεισ 
και ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που ζχουν υιοκετθκεί ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ (ςε 
αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται κεωρίεσ και μοντζλα ςχεδιαςμοφ). 

• Εργαςία: χεδιαςμόσ και αναλυτικι περιγραφι των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν που 
αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι, κακϊσ και των μακθςιακϊν διαδρομϊν που 
αναμζνεται να ακολουκιςουν (π.χ. τφποσ εργαςιϊν, τεχνικζσ που πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν, ρόλοι των εκπαιδευομζνων, τρόποι επικοινωνίασ, αλλθλεπίδραςθσ 
και ςυνεργαςίασ, μορφι παραδοτζου κ.λπ.).
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Δομή και παράγονηες ζτεδιαζμού 
δραζηηριοηήηων (2/2)

• Πόροι-εργαλεία: Οργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ των πόρων υλικοφ και των τεχνολογικϊν 
εργαλείων που κα χρθςιμοποιιςουν οι εκπαιδευόμενοι για τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ 
(εκπαιδευτικό και υποςτθρικτικό υλικό, φάκελοσ διδάςκοντα, πθγζσ υλικοφ, τεχνολογικά 
μζςα και περιβάλλοντα).

• Αξιολόγθςθ: χεδιαςμόσ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων των εκπαιδευομζνων αλλά και τθσ ίδιασ τθσ μακθςιακισ 
δραςτθριότθτασ (Σι κα αξιολογθκεί και με ποιουσ τρόπουσ).
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Οι αζύγτρονες ζσζηηήζεις ως 
εκπαιδεσηικό εργαλείο (1/2)

Οι θλεκτρονικζσ ςυηθτιςεισ κα πρζπει να είναι α) ςτοχευμζνεσ και ενταγμζνεσ ςτο 
Πρόγραμμα πουδϊν και ςτθ διάρκρωςθ του μακιματοσ και β) κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ, 
ςτο τεχνικό και παιδαγωγικό μζροσ, ϊςτε να ενκαρρφνουν και να προωκοφν:

• Σθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευομζνων.

• Σθν αλλθλεπίδραςθ και το διάλογο εκπαιδευομζνων-διδάςκοντα και εκπαιδευομζνων 
μεταξφ τουσ.

• Σθν παρουςίαςθ των γνϊςεων των ςυμμετεχόντων αλλά και τθν ανάδειξθ διαφορετικϊν 
απόψεων.
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Οι αζύγτρονες ζσζηηήζεις ως 
εκπαιδεσηικό εργαλείο (2/2)

• Σθ ςυνεργαςία και τθν αλλθλοχποςτιριξθ των εκπαιδευομζνων.

• Σθν κριτικι και ςυλλογικι ςκζψθ.

• Σθν κριτικι αξιολόγθςθ και ςφνκεςθ διαφορετικϊν απόψεων με ςτόχο τθν επίτευξθ 
ςυμφωνίασ θ οποία αναμζνεται να οδθγιςει ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθ 
διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων.

• Σθν ανάπτυξθ μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ, διαμοίραςθσ γνϊςθσ και ςυνδθμιουργίασ.
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Ροςμππίκα αξιολόγηζηρ ηηρ ζςμμεηοσήρ ζε ηλεκηπονική 
ζςζήηηζη

Κριτιριο Δείκτεσ

Ενεργόσ ςυμμετοχι
υςτθματικι ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ (ςυχνότθτα παρουςίασ με ςθμαντικά μθνφματα, ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ τθσ ανάκεςθσ) / Ζγκαιρθ ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ / Ζναρξθ νζου κζματοσ

Γνωςτικι παρουςία

Απάντθςθ ςε ςχόλιο ι ερϊτθςθ ςυναδζλφου / Επεξιγθςθ, παράκεςθ γνϊςεων
Δομθμζνα και περιεκτικά ςχόλια που δείχνουν κατανόθςθ του κζματοσ μελζτθσ
τοχαςτικά και τεκμθριωμζνα ςχόλια που βαςίηονται ςτθν ατομικι διερεφνθςθ και ςε ςυναφείσ 
αναφορζσ (π.χ. ςτο εκπαιδευτικό υλικό ι άλλεσ αξιόπιςτεσ πθγζσ)
Αυκεντικζσ ιδζεσ και απόψεισ

Κριτικόσ ςτοχαςμόσ
Ζρευνα και διαμοίραςθ πθγϊν ςτθν ομάδα / φνδεςθ με προθγοφμενεσ ιδζεσ, κζματα ι γνϊςεισ /
Αναλυτικι ςκζψθ, παράκεςθ αντεπιχειρθμάτων, κριτικά και δθμιουργικά ςχόλια /
φνκεςθ ιδεϊν, διατφπωςθ ςυμπεράςματοσ / Επίλυςθ προβλιματοσ, ςτρατθγικζσ ικανότθτεσ

Αλλθλεπίδραςθ και 
δθμιουργία 
κοινότθτασ μάκθςθσ

Κοινωνικι παρουςία
 Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και υποςτιριξθ άλλων ςυμμετεχόντων
 Προϊκθςθ διαλόγου, ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ άλλων
 υμβολι ςτθ δυναμικι τθσ ομάδασ, ςυνεργατικζσ πρωτοβουλίεσ 
Διδακτικι παρουςία: Κακοδιγθςθ και κετικι ανατροφοδότθςθ ςυναδζλφων

Τεχνικι ςυηιτθςθσ
Ποιότθτα επιχειρθματολογίασ και ακαδθμαϊκοφ λόγου (ορολογία, τεκμθρίωςθ)
φνταξθ, δομθμζνοσ λόγοσ, γλϊςςα, ορκογραφία / Δεοντολογία και ςεβαςμόσ όλων των απόψεων / 
Χριςθ κατάλλθλων ετικετϊν για τα κζματα ςυηιτθςθσ
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Μαζικά Ανοικηά Ηλεκηρονικά Μαθήμαηα (1/2)

Νζεσ μορφζσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ: Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαιθματα (Massive 
Open Online Courses, MOOCs).  Αποτελοφν ζνα παγκόςμιο φαινόμενο και παρζχονται 
ςιμερα από τα πιο δθμοφιλι και αναγνωριςμζνα πανεπιςτιμια του κόςμου -
αναπτφςςονται με εκκετικοφσ ρυκμοφσ. 

Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία: μαζικότητα, ανοικτότητα, ηλεκτρονικθ μάιηςη. Ειδικότερα, τα 
MOOCs είναι:

• Ηλεκτρονικά μακιματα, ςυνεπϊσ χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ και τεχνολογίεσ 
θλεκτρονικισ μάκθςθσ και προςφζρονται μζςω του Διαδικτφου.

• Προςφζρονται δωρεάν ι με μικρό κόςτοσ, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ.
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Μαζικά Ανοικηά Ηλεκηρονικά Μαθήμαηα (2/2)

• χεδιαςμζνα για μεγάλο αρικμό ςυμμετεχόντων (ςυχνά ξεπερνά τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ).

• Δυνθτικά προςβάςιμα ςε όλουσ, από οποιοδιποτε τόπο και ςε χρόνο επικυμοφν οι 
ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι μπορεί να προζρχονται από κάκε ςθμείο του πλανιτθ.

• Ανοικτά και ελεφκερα ςε όλουσ, χωρίσ προαπαιτοφμενα ςχετικά με το γνωςτικό 
υπόβακρο, το επίπεδο εκπαίδευςθσ και τισ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων.

• Ενκαρρφνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ να επιτφχουν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ υιοκετϊντασ 
αυτόνομεσ, αυτορρυκμιηόμενεσ και διαςυνδεδεμζνεσ πρακτικζσ.

• Mathesis

• Διαδικτυακά ςεμινάρια επιμόρφωςησ με βιντεομαιθματα

• Coursera
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https://mathesis.cup.gr/
http://www.coursity.gr/
http://www.coursity.gr/
http://www.coursity.gr/
http://www.coursity.gr/
https://www.coursera.org/


Ηλεκτρονικι πλατφόρμα μάκθςθσ: ESE Project
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http://lms.ese-project.org/?lang=el
http://lms.ese-project.org/?lang=el


ΣΑΣ ΕΥΦΑΡΙΣΤΩ
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