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Μαζεζηαθό ηαμίδη 1: 

Δηζαγσγή ζηελ ηερλνινγηθά εληζρπκέλε 
κάζεζε 



Πξόινγνο 

 

 

 

 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο επεξεάδνπλ όρη κόλν ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγαδόκαζηε θαη παίδνπκε, αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν δηδάζθνπκε θαη καζαίλνπκε. Γεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο/εθπαηδεπηέο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηα ηλζηηηνύηα ΔΔΚ θαη ηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ λα θαηλνηνκήζνπλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε 

θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε. 

 
Απηό ην καζεζηαθό ηαμίδη αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ κε ηίηιν Enterprises Growing Through 

Business Simulations (E-Growth). Πξόθεηηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο/εθπαηδεπηέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηε ρξήζε ηεο Τερλνινγηθά Εληζρπκέλεο Μάζεζεο (TEL) ζε καζήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Δθηόο 

από απηό ην ζύλνιν ησλ Eπηά καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ, ην έξγν έρεη επίζεο αλαπηύμεη κηα επηρεηξεκαηηθή πξνζνκνίσζε πνπ 

νλνκάδεηαη PROSPER, σο παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο TEL - ε πξνζνκνίσζε ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Σν έξγν δεκνζίεπζε επίζεο έλα ειεθηξνληθό 

βηβιίν κε ηίηιν, Οδεγόο γηα ηελ ηερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε ζηελ ΕΕΚ. 

 

 
 
Απνπνίεζε επζύλεο: Σν έξγν απηό ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν παξόλ έγγξαθν αληηθαηνπηξίδεη ηηο απόςεηο κόλν ηνπ ζπγγξαθέα 
θαη ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. 
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Μαζεζηαθά ηαμίδηα TEL 

 

 

Απηό ην καζεζηαθό ηαμίδη νλνκάδεηαη Εηζαγωγή ζηελ Τερλνινγηθά Εληζρπκέλε Μάζεζε (TEL). Απνηειεί κέξνο ελόο 

ζπλόινπ επηά καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ πνπ δηεξεπλνύλ ηε ρξήζε κεζνδνινγηώλ TEL, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζνκνηώζεσλ 

θαη ζνβαξώλ παηρληδηώλ, ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο θαη ειεθηξνληθώλ ραξηνθπιαθίσλ θαη εηθνληθώλ καζεζηαθώλ 

πεξηβαιιόλησλ (VLEs). 

 
 
 

Κάζε καζεζηαθό ηαμίδη πεξηιακβάλεη κηα 

επεμήγεζε ησλ βαζηθώλ όξσλ, εξγαιείσλ θαη 

κεζνδνινγηώλ. ε νξηζκέλα Μαζεζηαθά Σαμίδηα, 

ππάξρνπλ: 

 Πξαθηηθέο ιίζηεο ειέγρνπ "πώο λα ην θάλεηε 

 Πώο λα θαζνδεγεί θαη 

 Παξαδείγκαηα ςεθηαθώλ εξγαιείσλ 

 
Σν ηειεπηαίν καζεζηαθό ηαμίδη έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

λα ζαο βνεζήζεη λα ζρεδηάζεηε θαη λα 

εθαξκόζεηε ηε δηθή ζαο ζηξαηεγηθή ηερλνινγηθά 

εληζρπκέλεο κάζεζεο. 

 
 
 
          ρήκα 1: Μαζεζηαθέο δηαδξνκέο - Σερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε



LJ1: Δηζαγσγή ζηελ TEL 

 

θνπόο: 
Απηό ην Μαζεζηαθό Σαμίδη δηεξεπλά ηελ εκθάληζε θαη ηελ έλλνηα ηεο Σερλνινγηθά Δληζρπκέλεο Μάζεζεο (TEL). Δμεηάδεη ηα νθέιε ηεο 
ρξήζεο ηεο TEL γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηέο/εθπαηδεπηέο θαη ηα ηλζηηηνύηα ΔΔΚ θαη παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα 
νξηζκέλσλ από ηηο πην θνηλέο κεζνδνινγίεο TEL. 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα: 

 Να είζηε ζε ζέζε λα εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο Σερλνινγηθά Δληζρπκέλε Μάζεζε (TEL). 

 
 Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηάζεσλ ζηελ απμεκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγηθά εληζρπκέλεο κάζεζεο ζηελ ΔΔΚ. 

 
 πδεηήζηε πώο ε ηερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε κεηαζρεκαηίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ΔΔΚ θαη ηε καζεζηαθή εκπεηξία. 

 

 Πξνζδηνξίζηε ηηο δηάθνξεο κεζνδνινγίεο ηερλνινγηθά εληζρπκέλεο κάζεζεο θαη ηα νθέιε ηνπο. 

 

 

 

 



LJ1: Σερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε 

 

 
 
 
 

Σν ηνπίν ηεο κάζεζεο κνηάδεη πνιύ δηαθνξεηηθό ζήκεξα από ό,ηη πξηλ από κόιηο πέληε 

ρξόληα. Σώξα κπνξνύκε λα δνύκε αλζξώπνπο λα καζαίλνπλ ζε θαθεηέξηεο, ζην κεηξό, ζηα 

ιεσθνξεία θαη ηα ηξέλα, θαζώο θαη ζην ζπίηη θαη ζηνλ ρώξν εξγαζίαο - ε κάζεζε δελ είλαη 

πιένλ θπξίσο κηα δξαζηεξηόηεηα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

 
Ο όξνο Σερλνινγηθά Δληζρπκέλε Μάζεζε (ΣΔΜ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε. 

 
Με απιά ιόγηα, ε ΣΔΛ αλαθέξεηαη ζηε "ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

καζεζηαθήο εκπεηξίαο ηνπ καζεηή ή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ". 

 
Η TEL επηηξέπεη ζηε κάζεζε λα είλαη επέιηθηε όζνλ αθνξά: 

 
 
 

Place Pace 

Participation Mode of Learning 



LJ1: Σερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε 

 

 

 

 TEL επηηξέπεη ηελ παξνρή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κάζεζεο αλά 

πάζα ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε. Σν παξαδνζηαθό ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο δελ απνηειεί πιένλ βαζηθό 

παξάγνληα γηα ηελ παξνρή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κάζεζεο. 

 

Η TEL πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα εκπινθήο ηεο κάζεζεο ζε 

δηαδξαζηηθέο, ζύγρξνλεο, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν εκπεηξίεο θαη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο - απηό ζπκβάιιεη ζην λα 

δσληαλέςεη ε κάζεζε. 

 
Σα όξηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο δελ πθίζηαληαη πιένλ, θαζώο ε 

κάζεζε κπνξεί λα ζρεδηαζηεί, λα ζρεδηαζηεί θαη λα νινθιεξσζεί 

νπνπδήπνηε - ζηε δνπιεηά, ζην ζπίηη, αθόκε θαη ελ θηλήζεη θαη κε 

ην ξπζκό πνπ ηαηξηάδεη ζην καζεηή. 

 

Η κάζεζε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί δσληαλά ή σο κηθξνζθνπηθά 

θνκκάηηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, podcasts θαη βίληεν, 

πξνζνκνηώζεηο θαη παηρλίδηα, ζπλεξγαηηθέο αζθήζεηο ή σο 

δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζε πξνβιήκαηα. 

 
 Η TEL πξνζθέξεη απμεκέλε επειημία θαη ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο πινύζησλ, ειθπζηηθώλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπεηξηώλ ζηα πξνγξάκκαηα 

 κάζεζεο. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο θαη κπνξεί λα δώζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ         

επζύλε γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε. Μπνξεί λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή από ηελ εθπαίδεπζε πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ εθπαηδεπηή/εθπαηδεπηή ζηελ εθπαίδεπζε 

 πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ εθπαηδεπόκελν. Μπνξεί επίζεο λα αμηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο σο εθπαηδεπηέο/εθπαηδεπηέο θαη σο βησκαηηθνύο ιύηεο πξνβιεκάησλ.

Participation 

Mode of Learning 

Place 

Pace 



Πέληε ηάζεηο ζηελ TEL 

 

 

Η ζηξνθή πξνο ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία θαη ηελ ςεθηαθή εξγαζία ην 2020 επέβαιε αιιαγέο κε ξπζκό πνπ δελ είρε παξαηεξεζεί ζην 

παξειζόλ. Οη νξγαληζκνί αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ απόηνκα ηόζν ην εξγαηηθό δπλακηθό ηνπο όζν θαη ηα κνληέια παξνρήο 

πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ηνπο γηα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα κέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο πνπ επέβαιε ε παγθόζκηα παλδεκία. 

Πξηλ από ην COVID-19, νη νξγαληζκνί επηθεληξώλνληαλ ζηελ ηερλνινγία γηα λα πξνσζήζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή 

απνδνηηθόηεηα, ηε δέζκεπζε ησλ πειαηώλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Απηό έρεη πιένλ αιιάμεη θαη εζηηάδεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία. Η αιιαγή απηή έρεη θαη ζα έρεη αληίθηππν ζηηο 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ησλ κεγάισλ θαη κηθξώλ νξγαληζκώλ. Η ηερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε ζα γίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

ην θιεηδί γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Αθνινπζνύλ έμη ηάζεηο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία επεξεάδεη ηε κάζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

 

 Μηθξνκάζεζε  Η ρξήζε ηεο κηθξνκάζεζεο ζα απμεζεί. Πξόθεηηαη γηα ζύληνκεο εθξήμεηο καζεζηαθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νη 

εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα νινθιεξώζνπλ όηαλ θαη όπνπ ην ρξεηάδνληαη - ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επθνιία. Σν 

πεξηερόκελν παίξλεη πνιιέο κνξθέο, από θείκελν έσο πιήξε 

δηαδξαζηηθά πνιπκέζα, αιιά ην θιεηδί είλαη όηη είλαη πάληα ζύληνκν. Παξαδείγκαηα εξγαιείσλ TEL 

πεξηιακβάλνπλ βίληεν θαη podcasts, ηεζη, θνπίδ θαη παηρλίδηα θαη ελόηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο δηάξθεηαο 5 

ιεπηώλ. Σα νθέιε ηεο κηθξνκάζεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Δίλαη ηαρύηεξε ε παξάδνζε 

 Δίλαη πην πξνζηηό 

 Δίλαη επέιηθην 

 Οη καζεηέο ην βξίζθνπλ πην 
ειθπζηηθό 

 Δληζρύεη ηε δηαηήξεζε ηεο 
γλώζεο 

 Οη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ρξόλν 

 
Κηλεηή κάζεζε  

Η δηάδνζε ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ αιιάδεη πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο καο, από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

εξγαδόκαζηε θαη επηθνηλσλνύκε κέρξη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε. Η θηλεηή κάζεζε έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα λα δεκηνπξγεί εκπινθή, ε νπνία νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ. Μπνξεί επίζεο λα 



Πέληε ηάζεηο ζηελ TEL 

 

πξνζαξκνζηεί ώζηε λα ηαηξηάδεη κε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ησλ ζεκεξηλώλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ηδίσο ησλ "millenials". Σα νθέιε ηεο θηλεηήο κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

  Μπνξεί λα απμήζεη ηελ επειημία 

  Γεκηνπξγεί on-line θνηλόηεηεο κάζεζεο 

  Οδεγεί ζε βειηησκέλε απόδνζε ζην ρώξν 
εξγαζίαο 

 Μπνξεί λα βειηηώζεη ηα πνζνζηά 
νινθιήξσζεο/δηαηήξεζεο 

 Λεηηνπξγεί ζε πνιιαπιέο ζπζθεπέο 

  Παξέρεη απιέο θαη ζαθείο καζεζηαθέο 
δηαδξνκέο 



Έμη ηάζεηο ζηελ TEL 

 

 

 

Σν θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε δελ είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηνλ εαπηό ηεο. Η ΣΔΛ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βειηηώζεη, λα απινπνηήζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηε καζεζηαθή εκπεηξία. ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ λα ππνβαζκίδεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Η TEL ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά ζεκεία, λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη λα ηνπο βνεζά λα κεηαθέξνπλ ηηο λέεο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο ηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο ή ζην ζελάξην 

όπνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. 

 

                      Πξαγκαηηθόο 

                          θόζκνο 
 Ο θόζκνο ζηνλ νπνίν δνύκε θαη εξγαδόκαζηε αιιάδεη ηαρύηεξα από πνηέ. Απηέο νη αιιαγέο ζεκαίλνπλ όηη είκαζηε 

 πξέπεη λα πξνζαξκνδόκαζηε ζπλερώο ζε λένπο ηξόπνπο εξγαζίαο, λα ρξεζηκνπνηνύκε λέεο κνξθέο 

ηερλνινγίαο επηθνηλσλίαο θαη λα ζπλεξγαδόκαζηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο κε λένπο θαη θαηλνηόκνπο 

ηξόπνπο. Σα νθέιε ηεο κάζεζεο ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν πεξηιακβάλνπλ: 

 
 Κάλεη ηελ πηνζέηεζε ηεο αιιαγήο 

επθνιόηεξε 

 Γηαηεξεί ηηο δεμηόηεηεο ζρεηηθέο 

 Μεηαθέξεη δεμηόηεηεο ζηνλ εξγαζηαθό 
ρώξν 

 Τπνζηεξίδεη ηελ θαηλνηνκία ζηελ εξγαζία 

 Απμάλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ 
απόδνζε 

 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα 

 
 

                    Παηρληδνπνίεζε 
 

 
 

 Σν παηρλίδη θαη ε παηρληδνπνίεζε είλαη κηα ηερληθή πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/εθπαηδεπηέο γηα λα     
ζπκπεξηιάβνπλ ζηνηρεία παηρληδηνύ ζηε κάζεζε. πρλά, πεξηιακβάλεη ηε ζπκπεξίιεςε "δηαζθεδαζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ"ζε 
καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη καζήκαηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηεο καζεζηαθήο δέζκεπζεο,  
ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο παξαθίλεζεο ησλ καζεηώλ. Σα νθέιε ηεο κάζεζεο ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Μάζεζε 



Έμη ηάζεηο ζηελ TEL 

 

 Βειηηώλεη ηα θίλεηξα θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ 
καζεηώλ 

 Βειηηώλεη ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

 Βνεζά ζηε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο ζηνλ ρώξν 
εξγαζίαο 

 Παξέρεη έλα αζθαιέο καζεζηαθό πεξηβάιινλ 

 Υηίδεη απηνπεπνίζεζε θαη επηβξαβεύεη ηα 
επηηεύγκαηα 

 Δίλαη επεθηάζηκν θαη απεπζύλεηαη ζηνπο 
"millenials". 



Έμη ηάζεηο ζηελ TEL 

 

Η κάζεζε δελ ιακβάλεη ρώξα κεκνλσκέλα, αιιά ζε έλα θνηλσληθό πιαίζην, ηδίσο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. Βνεζώληαο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπλδένληαη, ελζαξξύλεηαη ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε αλεμάξηεηε κάζεζε θαη ε ηδηνθηεζία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Η 

δηάζεζε ρξόλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ επηηξέπεη ην ζρεδηαζκό ζηνρεπκέλεο κάζεζεο θαη 

αλάπηπμεο, θαζώο θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ. 

 

 
                      Κνηλωληθή 
                        κάζεζε 

 Η ζπλεξγαζία θαη ε θνηλσληθή κάζεζε γίλνληαη θύξηα εξγαιεία γηα ηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε βησκαηηθά βαζηζκέλα 

κάζεζε θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ παξνρή 

ζπλαξπαζηηθώλ θαη ειθπζηηθώλ καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ. Σα νθέιε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 
 Απμάλεη ηελ εκπινθή ζε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 Δλζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 
δεκηνπξγηθόηεηα 

 Αμηνπνηεί ηηο ηδέεο θαη ηηο ιύζεηο ησλ καζεηώλ 

 Γεκηνπξγεί δέζκεπζε γηα ιύζεηο 

 Βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ζεκάησλ θαη 
πξνβιεκάησλ 

 Υηίδεη θαη αλαπηύζζεη ηελ νκαδηθή 
εξγαζία 

 
 
 

 

Αμηνιόγεζε 
δεμηνηήηωλ
Assessment 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απνηειεί βαζηθό κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ επηδόζεσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη αμηνιόγεζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ - 

πνιιά εμαξηώληαη από ην αλ πξόθεηηαη γηα ηερληθέο, δηαπξνζσπηθέο, καιαθέο ή ζθιεξέο δεμηόηεηεο. Σα νθέιε ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ:

 
 Βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ηνκέσλ πξνο αλάπηπμε 

 Παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα βειηησζνύλ 

 Γεκηνπξγεί πξνζσπηθέο θαη νξγαλσηηθέο 
ηθαλόηεηεο 

  Βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε κειινληηθώλ 
πξνθιήζεσλ 

 Τπνζηεξίδεη ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδηαζκνύ 

 Οδεγεί ζε απμεκέλε απόδνζε θαη 
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 Η κάζεζε κπνξεί λα ζπκβεί νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαη ΔΕΝ πεξηνξίδεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί/εθπαηδεπηέο πξέπεη λα αγθαιηάζνπλ ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ θαη ςεθηαθώλ εξγαιείσλ. Αληί λα αληηθαζηζηνύλ ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζόδνπο κάζεζεο, νη ΣΔΛ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια θαη λα ζπκπιεξώλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζνδνινγίεο. Αθνινπζνύλ νθηώ ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί/εθπαηδεπηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα 

ελζσκαηώζνπλ ηηο TEL ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

1.  Μάζεζε βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα 

 
Η κάζεζε κε βάζε ην πξόβιεκα (PBL) είλαη κηα καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαηά 

ηελ νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ γηα έλα ζέκα δνπιεύνληαο ζε νκάδεο γηα ηελ 

επίιπζε ελόο αλνηρηνύ πξνβιήκαηνο - ην πξόβιεκα είλαη ε θηλεηήξηα δύλακε θαη ε 

θηλεηήξηα δύλακε ηεο κάζεζεο. Η ΣΔΛ ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, εξγαιείσλ on-line ζπλαληήζεσλ όπσο ην ZOOM ή 

ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ όπσο: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://asana.com/ https://monday.com/ https://teamwork.com/ 
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Η έιεπζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζεκαίλεη όηη ε κάζεζε κπνξεί λα ιάβεη ρώξα νπνπδήπνηε θαη όηη νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα είλαη 

ζπλεηζθέξνληεο θαη όρη απιώο ρξήζηεο καζεζηαθώλ πόξσλ. Απηό επέηξεςε ηελ ηαρεία αύμεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δξγαιεία όπσο 

ην ZOOM, ην Skype, ηα wikis θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) ζεκαίλνπλ όηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

αίζνπζα θαηάξηηζεο. 

2.  Πεξηερόκελν πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνλ εθπαηδεπόκελν 

 
Η TEL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη πεξηερόκελν ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα κνηξαζηεί κε 

άιινπο εθπαηδεπόκελνπο. Σα εξγαιεία Wiki είλαη απινί, ζπλεξγαηηθνί ρώξνη πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα κνηξάδνληαη, λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα 

ηξνπνπνηνύλ ηδέεο, ζειίδεο θαη πεξηερόκελν θαη είλαη ηδαληθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλήο εξγαζίαο. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπσο ην 

Facebook θαη ην WhatsApp, κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε παξόκνην 

ηξόπν γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξγαιείσλ 

πεξηιακβάλνπλ: 
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Η κάζεζε κε βάζε ηελ εξγαζία θαη ηηο ηθαλόηεηεο έρεη επσθειεζεί από ηελ ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ εζηίαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε θαη όρη ζηε κάζεζε κε βάζε ην ρξόλν. Η ρξήζε πιαηθνξκώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ςεθηαθώλ δηαιέμεσλ θαη δηαδηθηπαθώλ 

ζεκηλαξίσλ, βίληεν θαη εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο ζε απεπζείαο ζύλδεζε κεηακνξθώλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπόκελνη 

αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο θαη απνδεηθλύνπλ ηθαλόηεηεο. Η κηθξνκάζεζε, ηα ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα θαη ε ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηαηξέςνπλ ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζε καζεζηαθό πόξν. 

3. Με βάζε ηηο ηθαλόηεηεο 

Μάζεζε 
Αληί νη εθπαηδεπόκελνη λα αθνύλε ηνπο εθπαηδεπηέο/εθπαηδεπηέο, ε TEL κπνξεί λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα κάζνπλ θαη λα 

λα εθαξκόδνπλ άκεζα ηηο λέεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ζην ρώξν εξγαζίαο κε 

έκθαζε ζηελ απόδνζε θαη όρη ζηηο δνθηκαζκέλεο γλώζεηο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ εξγαιείσλ πεξηιακβάλνπλ: 
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Η κηθηή κάζεζε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο δηαδηθηπαθώλ ςεθηαθώλ κέζσλ θαη παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ εθπαίδεπζεο, όπνπ ν 

δάζθαινο/εθπαηδεπηήο είλαη παξώλ ή κέζσ δσληαλώλ ζπλεδξηώλ δηαδηθηπαθνύ ζεκηλαξίνπ. πλήζσο, ην καζεζηαθό πεξηερόκελν θαη ε 

εξγαζία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ρσξίδνληαη ζε κέξε πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ ςεθηαθά. Απηή ε πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο κπνξεί 

επίζεο λα πεξηιακβάλεη κάζεζε ζην ζπίηη κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαη πιαηθνξκώλ, κε εξγαζίεο όπσο ε παξαθνινύζεζε ελόο 

βίληεν ή ε νινθιήξσζε κηαο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηόηεηαο. Όηαλ ζπλδπάδνληαη, απηέο νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη 

αιιεινζπκπιεξώλνληαη. 

4.  Μηθηή κάζεζε 

 
Η κηθηή κάζεζε παξέρεη έλα ζπλδπαζκό κάζεζεο πξόζσπν κε πξόζσπν (ή κέζσ 

δηαδηθηπαθώλ ζεκηλαξίσλ) θαη δπλακηθώλ ςεθηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε κάζεζε αλά πάζα ζηηγκή/νπνπδήπνηε. Τπάξρνπλ 

πνιιέο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο δηαζέζηκεο ηόζν ζε ηδηόθηεηεο όζν θαη ζε δσξεάλ 

πιαηθόξκεο, θαζηζηώληαο ηε ρξήζε ηεο κηθηήο κάζεζεο αλνηθηή ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο/εθπαηδεπηέο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξγαιείσλ πεξηιακβάλνπλ: 
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Η αληίζηξνθε κάζεζε είλαη έλαο ηύπνο κηθηήο κάζεζεο πνπ αληηζηξέθεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Πξόθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο κάζεζεο θαη ηελ αύμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ εθπαηδεπόκελνπ θαη εθπαηδεπηή/εθπαηδεπηή ζηελ αίζνπζα θαηάξηηζεο ή ζηε δσληαλή 

ζπλεδξία. Αληί λα καζαίλνπλ γηα έλα ζέκα ζηελ αίζνπζα θαηάξηηζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πεξηζηαζηαθέο ηερληθέο κηθξνκάζεζεο (π.ρ. παξαθνινύζεζε ζύληνκσλ βίληεν από απόζηαζε). ηε ζπλέρεηα, ην πεξηερόκελν δηεξεπλάηαη θαη 

ζπδεηείηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζε δσληαλέο ζπλεδξίεο. 

5.  Αλαπνδνγπξηζκέλε κάζεζε 

 
Με ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε νη καζεηέο απνθηνύλ γλώζεηο ζε έλα πιαίζην "δηάιεμεο 

ή καζήκαηνο" θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαθξύλνληαη γηα λα ηηο ζπλζέζνπλ, λα ηηο 

αλαιύζνπλ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ κεηά ην κάζεκα. ηελ αλεζηξακκέλε ηάμε νη 

καζεηέο απνθηνύλ γλώζεηο πξηλ από ηηο δσληαλέο ζπλεδξίεο όπνπ εμαζθνύληαη θαη 

εθαξκόδνπλ ηηο έλλνηεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ελαιιαζζόκελεο 

κάζεζεο δίλνπλ έκθαζε ζηε "βαζηά κάζεζε" ή ζηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο πςειόηεξνπ 

επηπέδνπ πνπ ελζαξξύλεη. Παξαδείγκαηα εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αλεζηξακκέλεο κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/ https://www.techsmith.com/ 
https://screencast-o- 
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               ε απηή ηε ζεηξά καζεζηαθώλ ηαμηδηώλ, ζα κάζεηε πεξηζζόηεξα γηα: 

 
 Η ρξήζε πξνζνκνηώζεσλ θαη ζνβαξώλ παηρληδηώλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο. 

  Πώο ρξεζηκνπνηνύληαη ε ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε θαη ηα 

ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη επηινγή ελόο θαηάιιεινπ 

εηθνληθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο (VLE). 

 Σν θάζκα ησλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ λα 

εληζρύζνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ηε καζεζηαθή 

εκπεηξία. 

 - Πώο ε ζπλεξγαηηθή θαη θνηλσληθή κάζεζε 

κεηακνξθώλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε θαη 

αιιειεπηδξνύκε ζε δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο. 

 Πώο λα ζπληάμεηε θαη λα εθαξκόζεηε ηε δηθή ζαο 

ζηξαηεγηθή ηερλνινγηθά εληζρπκέλεο κάζεζεο. 



Σερλνινγηθά εληζρπκέλε κάζεζε 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Απνπνίεζε επζύλεο: Σν έξγν απηό ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν παξόλ έγγξαθν αληηθαηνπηξίδεη ηηο απόςεηο κόλν ηνπ ζπγγξαθέα 
θαη ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. 
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