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Ηλεκτρονική μάθηση και Ψηφιακά Μαθησιακά Εργαλεία 

Mαθησιακό Ταξίδι 5: 

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μάθηση και στα 

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία 



 

 

 

 

 

 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και παίζουμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

διδάσκουμε και μαθαίνουμε. Δημιουργεί ευκαιρίες για τους δασκάλους/εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(ΕΕΚ), για τα ιδρύματα ΕΕΚ και τον τομέα της ΕΕΚ γενικότερα ώστε να καινοτομήσουν στον τρόπο που παρέχεται η κατάρτιση και 

εκπαίδευση.  

 

 Αυτό το μαθησιακό ταξίδι έχει αναπτυχθεί ως μέρος του έργου Erasmus+ που ονομάζεται Enterprises Growing Through 

Business Simulations (E-Growth). To έργο αφορά την χρήση της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (TEΜ) από 

καθηγητές/εκπαιδευτές της ΕΕΚ στα μαθήματα ΕΕΚ. Εκτός από αυτό το σύνολο των επτά Μαθησιακών Ταξιδιών, το έργο έχει 

επίσης αναπτύξει μια επιχειρηματική προσομοίωση που ονομάζεται PROSPER, ως παράδειγμα χρήσης της ΤΕΜ – η 

προσομοίωση υποστηρίζει την ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης. Το έργο έχει επίσης δημοσιεύσει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο, Ένας Οδηγός για την Τεχνολογική Ενισχυμένη 

Μάθηση στην ΕΕΚ. 

 

 

 

 

 

 

Πρόλογος   

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο 

τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το Μαθησιακό Ταξίδι λέγεται Ηλεκτρονική μάθηση και Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία. Είναι μέρος ενός συνόλου επτά 

Μαθησιακών Ταξιδιών  που διερευνούν τη χρήση μεθοδολογιών ΤΕΜ, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων, σοβαρών 

παιχνιδιών, ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. 

Κάθε Μαθησιακό Ταξίδι περιλαμβάνει μια εξήγηση 

βασικών όρων, εργαλείων και μεθοδολογιών. Σε 

ορισμένα μαθησιακά ταξίδια, υπάρχουν:: 

• Πρακτικές ‘Λίστες Ελέγχου Υλοποίησης’ 

• Οδηγούς Υλοποίησης και  

• Παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων  

Το τελευταίο Μαθησιακό Ταξίδι έχει σχεδιαστεί για 

να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε 

τη δική σας Στρατηγική Μάθηση Ενισχυμένης 

Τεχνολογίας. 

 

Εικόνα 1: Μαθησιακά Ταξίδια - Tεχνολογικά Ενισχυμένη 

Μάθηση 

ΜΤ5: Ηλεκτρονική μάθηση και Ψηφιακά Μαθησιακά Εργαλεία 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΤ5:Ηλεκτρονική Εκπαίδευση και Ψηφιακά Μαθησιακά 

Εργαλεία 

Στόχος:  

Αυτή η ενότητα αφορά την επιλογή και τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής και ψηφιακής μάθησης για την υποστήριξη της 

αποτελεσματικής μάθησης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

• Να είστε σε θέση να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι όροι «ηλεκτρονική εκπαίδευση»¨και «ψηφιακά εργαλεία μάθησης» 

• • Να κατανοήστε πώς να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε την «ηλεκτρονική εκπαίδευση» για να υποστηρίξετε την 

αποτελεσματική μάθηση 

• • Να κατανοήστε τους τρόπου ανάπτυξης και χρήσης «εργαλείων ψηφιακής μάθησης» για την υποστήριξη της αποτελεσματικής 

μάθησης 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η  E-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 

 

• • Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ένα στυλ μάθησης που γίνεται ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικών μέσων, που συνήθως 

περιλαμβάνει το διαδίκτυο. 

• • Μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω των περισσότερων ηλεκτρονικών εργαλείων όπως ο υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, 

το tablet ή το smartphone, καθιστώντας τον έναν ευέλικτο και εύκολο τρόπο για να μάθετε όπου κι αν βρίσκεστε. Οι πόροι 

ηλεκτρονικής μάθησης διατίθενται σε διάφορα σχήματα – από προγράμματα λογισμικού και ψηφιακά μαθήματα έως 

διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογές. 

• • Ενώ η διδασκαλία μπορεί να βασίζεται μέσα ή έξω από τις τάξεις, η χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου αποτελεί το 

κύριο συστατικό της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

• • Η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί επίσης να ονομαστεί ως μεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω δικτύου και η παροχή 

της εκπαίδευσης γίνεται σε μεγάλο αριθμό παραληπτών την ίδια ή διαφορετική χρονική στιγμή. 

• • Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι μια τεχνολογική πρόοδος που τώρα αγκαλιάζεται από τις μάζες. 

• • Η εισαγωγή των υπολογιστών ήταν η βάση αυτής της επανάστασης και με το πέρασμα του χρόνου, καθώς κολλάμε με 

smartphone, tablet, κ.λπ., αυτές οι συσκευές έχουν πλέον μια σημαντική θέση στην τάξη. Τα βιβλία σταδιακά αντικαθίστανται 

από ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό όπως οπτικοί δίσκοι ή pen drives. Η γνώση μπορεί επίσης να μοιραστεί μέσω του 

Διαδικτύου, το οποίο είναι προσβάσιμο 24/7, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

 

 

•  

ΜΤ5: Ηλεκτρονική Εκπαίδευση  



 

 

 

 

 

Ακολουθούν ορισμένοι συνήθεις τύποι ηλεκτρονικής μάθησης και οι διαφορές μεταξύ τους: 

1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας βίντεο, έγγραφα PDF, παρουσιάσεις διαφανειών και έγγραφα 

word. Η διαθεσιμότητα αυτών των πόρων καθιστά εξαιρετικά εύκολο για οποιονδήποτε να διδάξει στον εαυτό του μια νέα δεξιότητα 

με τον δικό του ρυθμό. 

2. ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Τα διαδικτυακά μαθήματα παρέχονται συχνά από τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) και επιτρέπουν την παράδοση 

εκπαιδευτικού υλικού με ρυθμό που ταιριάζει στον εκπαιδευόμενο. Τα μαθήματα οργανώνονται σε μικρότερα τμήματα, 

διευκολύνοντας τον εκπαιδευόμενο να προγραμματίσει το μαθησιακό του πρόγραμμα. Τα διαδραστικά υλικά είναι συχνά 

ενσωματωμένα στο LMS και αυτά επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να δοκιμάσει και να εφαρμόσει τις δικές του γνώσεις. Υπάρχουν 

πολλοί πάροχοι διαδικτυακών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Skillshare και Udemy. 

3. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Το Διαδίκτυο έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση του κόστους διδασκαλίας, τόσο για τον πάροχο όσο και για τον εκπαιδευόμενο. 

Ιστότοποι όπως το MyTutor και το TutorHub προσφέρουν μια σειρά από μαθήματα και θέματα σε προσιτές τιμές. Τα μαθήματα 

ολοκληρώνονται χρησιμοποιώντας πλατφόρμες επικοινωνίας βίντεο όπως το Skype ή το Zoom. 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Οι εφαρμογές και το λογισμικό αναπτύσσονται συνεχώς και προσφέρουν το πλεονέκτημα της αυτοδίδακτης μάθησης μέσω 

εφαρμογών που μπορούν εύκολα να ληφθούν. Το λογισμικό εκμάθησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τόσο στο διαδίκτυο όσο 

και εκτός λειτουργίας για να συμμετάσχετε σε κοινά μαθήματα εκμάθησης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός 

προσωπικού ταξιδιού μάθησης. 

 

 

Μέθοδοι Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

https://www.mytutor.co.uk/
https://mytutorhub.com/
https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/


 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 

Η παγκόσμια πανδημία, COVID-19, ανάγκασε πολλά σχολεία σε όλο τον κόσμο να κλείσουν προσωρινά. Δάσκαλοι και μαθητές 

στράφηκαν σε μεθόδους ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για να μπορέσουν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους από το σπίτι. 

 

Πριν από την πανδημία, πολλά σχολεία αγκάλιαζαν ήδη την εκπαιδευτική 

τεχνολογία στην τάξη και οι ψηφιακές πλατφόρμες χρησιμοποιούνταν για να 

δημιουργήσουν μια απρόσκοπτη και ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία. Η χρήση 

τους αυξήθηκε με τον COVID-19. 

 

Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση για να υποστηρίξουν 

τη διδασκαλία του προγράμματος σπουδών τους. Οι πλατφόρμες επικοινωνίας 

με βίντεο όπως το Zoom μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εικονικών «τάξεων» ή μαθημάτων. Ο δάσκαλος είναι σε 

θέση να προγραμματίζει και να διδάσκει τα μαθήματα κανονικά, με τους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματα εξ αποστάσεως. 

Οι πλατφόρμες επικοινωνίας βίντεο παρέχουν ευελιξία καθώς είναι προσβάσιμες τόσο από τηλέφωνο όσο και από υπολογιστή. 

 

Πλατφόρμες όπως το Google Classroom και το Edmodo επιτρέπουν στους δασκάλους να δημιουργούν και να διανέμουν 

εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές τους. Μπορούν επίσης να βρίσκουν και να μοιράζονται σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικό 

υλικό στο διαδίκτυο.  

Η Ηλεκτρονική Μάθηση στην Εκπαίδευση 

https://classroom.google.com/
https://new.edmodo.com/


 

 

  

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση: Αυτό-Ρυθμός 

 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 

 

 

• Η αυτο-ρυθμισμένη ηλεκτρονική μάθηση δίνει στον εκπαιδευόμενο την ελευθερία να επιλέξει τον ρυθμό με τον οποίο θα εργαστεί μέσω 

του διδακτικού υλικού. Αποφασίζει πότε είναι έτοιμος να προχωρήσει στο επόμενο μέρος της μάθησης. 

•  

• • Η αυτο-ρυθμισμένη ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να είναι ευχάριστη και χωρίς πίεση. Αυτό συχνά οδηγεί σε καλύτερη διατήρηση των 

πληροφοριών και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα. 

•  

• • Οι περισσότερες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, ιδιαίτερα οι εφαρμογές και τα διαδικτυακά μαθήματα εκμάθησης, προσφέρουν ένα 

αυτό-ρυθμιζόμενο στυλ εκμάθησης. 

 

    



 

 

8 Ways to Embrace 

Technology-Based Learning Approaches 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει πολλά οφέλη για όσους έχουν κίνητρο να μάθουν. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα, που σημαίνει 

ότι δεν είναι κατάλληλη για όλους. Τα κύρια οφέλη και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιγράφονται παρακάτω: 

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Προσιτή και με εξοικονόμηση χρόνου  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι προσβάσιμη από οπουδήποτε προσφέρεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο – συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού σας. 

Εξαλείφει το κόστος ταξιδίων, το έντυπο υλικό και το κόστος που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός γραφείου ή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η 

εξάλειψη ή η μείωση του κόστους έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την αποτελεσματικότερη χρήση του χρόνου. Κάνει επίσης 

τη μάθηση πολύ πιο προσιτή για τους μαθητές. 

Οι μαθητές μπορούν να σπουδάσουν οπουδήποτε, οποτεδήποτε 

Ένα ευρύ φάσμα συσκευών, συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών, τηλεφώνων και tablet, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση 

στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, έτσι ώστε η μάθηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε. Δεν περιορίζεται στην τάξη. Ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να χρησιμοποιήσει εφαρμογές και διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης για να συνεχίσει τη διαδικασία εκμάθησης όταν τον βολεύει, όπου 

κι αν βρίσκεται. Ο μαθητής έχει τον έλεγχο της ανάπτυξής του. 

Εύκολη παρακολούθηση της προόδου  

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό του στις περισσότερες εφαρμογές και στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). 

Αυτό του δίνει κίνητρο και ενθάρρυνση για να συνεχίσει. Οι δάσκαλοι ή οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να δουν πώς προχωρούν οι μαθητές τους 

και μπορούν να σχεδιάσουν πρόσθετη υποστήριξη εάν είναι απαραίτητο. 

Είναι προσωπικό 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση επιτρέπει την επεξεργασία του θέματος με ρυθμό που καθορίζεται από τον εκπαιδευόμενο. Διαδραστικές εργασίες 

που διασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου του θέματος, οδηγώντας σε καλύτερη διατήρηση της γνώσης. 

Οφέλη της Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 



 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Απαιτεί προσωπικό κίνητρο 

Ένας μαθητής που δεν είναι αυτοπειθαρχημένος και/ή δεν έχει προσωπικό κίνητρο είναι λιγότερο πιθανό να επωφεληθεί από την ηλεκτρονική μάθηση. Ο 

μαθητής είναι πλήρως υπεύθυνος για τη δική του πρόοδο, επομένως θα πάρει από τη μάθηση μόνο ό,τι επενδύει. Όταν χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική 

εκπαίδευση στα σχολεία, συνήθως επιβλέπεται από δάσκαλο ή γονέα, ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει ότι οι μαθητές δεσμεύονται στη διαδικασία και έχουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, εάν η ηλεκτρονική μάθηση γίνεται μόνο εξ αποστάσεως, εξακολουθεί να απαιτείται ένα στοιχείο αυτοπειθαρχίας από τους 

μαθητές. 

Δεν παρέχεται πρακτική εκπαίδευση 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι αποτελεσματική κατά την εκμάθηση των θεωρητικών πτυχών ενός θέματος, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική στην παροχή 

πρακτικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να χρειαστεί σε ορισμένα μαθήματα. Εάν το πρακτικό στοιχείο είναι σημαντικό, τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί η μικτή 

εκπαίδευση, η οποία επιτρέπει τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης παράλληλα με την παραδοσιακή εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο. 

Μειώνει τη διαπροσωπική πτυχή της μάθησης 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση στερείται διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, η οποία μπορεί να αποτελέσει τεράστιο κίνητρο για μερικούς ανθρώπους. Η πρόσβαση 

σε έναν διαδικτυακό δάσκαλο μπορεί να προσφέρει κάποιο κίνητρο, αλλά λείπει η κοινωνική πτυχή, γεγονός που ενδεχομένως καθιστά την ηλεκτρονική μάθηση 

όχι κατάλληλη επιλογή για όλους. 

Μειονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 



 

 

 

 

 

 

 

WHAT ARE THEY? 
 

• Τα εργαλεία ψηφιακής μάθησης χρησιμοποιούνται με καινοτόμο τρόπο κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εκπαίδευσης, επομένως είναι 

απαραίτητο να βρεθούν τα καταλληλότερα εργαλεία που θα οδηγήσουν σε μια θετική εμπειρία ηλεκτρονικής μάθησης. 

• Τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία και είναι ανεκτίμητα σε καταστάσεις όπου είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί η μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο. Έχουν γίνει ουσιαστικό μέρος της μάθησης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην τάξη. 

• Τα εργαλεία ψηφιακής μάθησης μπορούν να συνδυαστούν με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, κάνοντας την εργασία πιο εύκολη 

στην ολοκλήρωση. 

• Τα εργαλεία ψηφιακής μάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών. Βοηθούν να παρακινήσουν 

τον εκπαιδευόμενο να εμπλακεί στη μάθηση. Σε ένα επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, τα εργαλεία πρέπει να ενσωματωθούν στη μαθησιακή 

διαδικασία και ένας καταρτισμένος δάσκαλος θα προσαρμόσει το μάθημα δημιουργώντας συνδέσμους μεταξύ θεωρίας και πράξης.          

 

 

 

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία 



 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Εργαλείων  

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση και Ψηφιακά Μαθησιακά Εργαλεία 

 



 

 

 

 

 

 

Η δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη υπόθεση και 

μπορεί να επιτευχθεί σε έξι απλά βήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

1. Επιλέξτε το κατάλληλο εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού  

Η επιλογή του σωστού εργαλείου για ένα μάθημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη, επομένως σκεφτείτε ποιες 

δυνατότητες και λειτουργίες χρειάζονται. Για παράδειγμα, είναι σημαντική η εγγραφή του χρήστη, ποια είναι η ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης δασκάλου-μαθητή; Πόσο εύκολο πρέπει να είναι στη χρήση; Θα παράγει αναφορές; Απαιτείται πιστοποίηση; Θα 

εκδοθούν ψηφιακά σήματα; Λάβετε υπόψη τις δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνων που θα δημιουργήσουν το μάθημα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκείνων που θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο. Στην ιδανική περίπτωση, το εργαλείο συγγραφής 

ηλεκτρονικών μαθημάτων θα πρέπει να είναι ευέλικτο και εύκολο στη χρήση. 

2. Ερευνήστε τις ανάγκες του κοινού σας στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και τη θεματολογία  

Το μάθημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, 

επομένως κατά την ανάπτυξη ενός μαθήματος αξιολογήστε και ερευνήστε το κοινό και το αντικείμενο. Εάν είναι δυνατόν, 

συμβουλευτείτε έναν ειδικό σε θέματα για να κατανοήσετε ποιο περιεχόμενο πρέπει να συμπεριληφθεί και τι μπορεί να 

παραλειφθεί. Οι έρευνες, οι συνεντεύξεις ή οι ομάδες συζήτησης με πιθανούς μαθητές, μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση 

μιας εις βάθος κατανόησης του τι θα έλπιζαν να επιτύχουν παρακολουθώντας το μάθημα έτσι ώστε να μπορέσουν να 

προσδιορίσουν τις προσδοκίες τους. 

 

Πώς να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικά Μαθήματα 



 

 

 

 

 

 

3. Δημιουργήστε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού μαθήματος ή χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον 

Η χρήση ενός έτοιμου προτύπου ηλεκτρονικού μαθήματος μπορεί να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης του μαθήματος, επειδή η δομή του δεν 

χρειάζεται να δημιουργηθεί από την αρχή. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα πρότυπα χωρίς κανένα κόστος. Μερικά από αυτά τα πρότυπα 

μπορούν ακόμη και να προσαρμοστούν ώστε να περιλαμβάνουν την επωνυμία σας. Η χρήση προπαρασκευασμένων προτύπων επιτρέπει 

σε όσους έχουν ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις προγραμματισμού ή σχεδιασμού να παράγουν εύκολα τα δικά τους ηλεκτρονικά μαθήματα. 

Η χρήση προπαρασκευασμένων προτύπων είναι γρήγορη και βολική, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθείτε στο 

περιεχόμενο. 

4. Επιλέξτε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που βασίζεται σε σύννεφο (cloud)  

Ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων που βασίζεται σε σύννεφο προσφέρει ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ παράλληλα είναι οικονομικότερο 

από πολλές άλλες εναλλακτικές, εάν πρόκειται να χρησιμοποιείται τακτικά. Για τη χρήση τέτοιων συστημάτων απαιτείται πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Χωρίς προηγούμενη εκπαιδευτική γνώση σχεδιασμού, μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί ένα μάθημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

ενσωματώνοντας προσαρμοσμένο περιεχόμενο με μεταφορά και απόθεση γραφιστικών και πολυμέσων. Πλατφόρμες όπως οι TalentLMS, 

Docebo, Litmos, Canvas και Udacity είναι μερικά μόνο από τα διαθέσιμα διαδικτυακά συστήματα εκμάθησης. 

5. Χρησιμοποιήστε συνδέσμους για να προσθέσετε πολυμέσα και πόρους 

Τα εργαλεία ή οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία στοιχείων πολυμέσων δεν είναι πάντα απαραίτητα. Είναι εύκολο να 

ενσωματώσετε συνδέσμους σε βίντεο, για παράδειγμα από το YouTube, παρουσιάσεις και άλλους διαδικτυακούς πόρους απευθείας στο 

ηλεκτρονικό μάθημα. Αυτό παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, 

προσθέτοντας ποικιλία στο περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζονται διαφορετικά στυλ μάθησης. 

Πώς να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικά Μαθήματα 

 

https://www.talentlms.com/
https://www.docebo.com/
https://www.litmos.com/
https://www.instructure.com/en-gb/canvas
https://www.udacity.com/
https://www.youtube.com/


 

 

 

 

 

6. Διατηρήστε τα στοιχεία βίντεο, ήχου και γραφικών απλά και άμεσα 

Η διατήρηση της προσοχής και του κινήτρου του μαθητή είναι σημαντική, επομένως αντισταθείτε στον πειρασμό να συμπεριλάβετε 

υπερβολικές ποσότητες πληροφοριών. Αντίθετα, κρατήστε τα πράγματα απλά και άμεσα. Η δυνατότητα δημιουργίας και εφαρμογής 

εξατομικευμένων σεναρίων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και προσομοιώσεων θα βελτιώσουν το μάθημα, αλλά αυτό δεν είναι 

απαραίτητο. Η διατήρηση στο ελάχιστο των στοιχείων βίντεο, ήχου και γραφικών θα κάνει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης 

λιγότερο αγχωτική. Ο στόχος του μαθήματος και η θεματολογία του είναι σημαντικά, επομένως βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο 

καλύπτει τους πρωταρχικούς μαθησιακούς στόχους και σκοπούς. Αποφύγετε τις μακροσκελείς παραγράφους και, όπου είναι 

δυνατόν, αναλύστε τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κουκκίδες ή επικεφαλίδες και υποτίτλους για να αποφύγετε την υπερβολική 

παροχή γνωστικών πληροφοριών. 

 

 

 

Πώς να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικά Μαθήματα 

 



 

 

 

 

 

 

Teachable 

Το Teachable είναι ένας ιστότοπος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την πώληση διαδικτυακών μαθημάτων χωρίς 

καμία τεχνική γνώση. Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων, ή Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, επιτρέπει εύκολα τη 

δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος. Το Teachable παρέχει φιλοξενία μαθημάτων, τις απαραίτητες ιστοσελίδες, αυτόματες εγγραφές για 

φοιτητές, σύστημα πληρωμών και πολλές ακόμη λειτουργίες. 

Articulate 

Παρόμοιο με το Teachable, το Articulate 360 είναι ένα σύγχρονο εργαλείο δημιουργίας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 

επιτρέπει στους σχεδιαστές να δημιουργούν μαθήματα προσαρμοσμένα για οποιαδήποτε συσκευή. Χρησιμοποιώντας ένα 

πρόγραμμα δημιουργίας μαθημάτων που βασίζεται στο web, επιτρέπει στους σχεδιαστές να δημιουργούν εύκολα ελκυστικά 

διαδικτυακά μαθήματα. Περιλαμβάνει πρόσβαση σε βραβευμένες εφαρμογές συγγραφής, μια βιβλιοθήκη με 7+ εκατομμύρια 

στοιχεία μαθημάτων. Το Articulate είναι ένα εργαλείο που βασίζεται σε συνδρομές και ενημερώνει συνεχώς για ενημερώσεις και 

νέες δυνατότητες. 

Camtasia 

Το Camtasia είναι μια σουίτα ή ένα σύνολο προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο 

και παρουσιάσεων γρήγορα και επαγγελματικά. Το Camtasia είναι δημοφιλές σε αρχάριους ή σε όσους έχουν ελάχιστες 

γνώσεις για το πώς να δημιουργούν βίντεο. Αν και δεν είναι δωρεάν στη χρήση, διατίθενται δωρεάν δοκιμές του εργαλείου. 

 

Παραδείγματα προϊόντων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

https://teachable.com/
https://articulate.com/360
https://www.techsmith.com/video-editor.html


 

 

 

 

 

 

Socrative 

Το Socrative είναι ένα σύστημα απόκρισης μαθητών που βασίζεται σε σύννεφο και επιτρέπει στους δασκάλους 

να δημιουργούν απλά κουίζ που οι μαθητές μπορούν να κάνουν γρήγορα σε φορητούς υπολογιστές, tablet ή 

smartphone. Το Socrative προσφέρει την ευκαιρία να αξιολογήσει γρήγορα και εύκολα την κατανόηση των μαθητών και να 

προσαρμόσει τη διδασκαλία με βάση τα αποτελέσματα. Αυτό το εργαλείο προσφέρει μια δωρεάν έκδοση και προγράμματα που 

βασίζονται σε συνδρομή. 

Prezi 

Το Prezi είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία παρουσιάσεων (που ονομάζεται prezis για συντομία). 

Είναι παρόμοιο με άλλα λογισμικά παρουσιάσεων όπως το Microsoft PowerPoint, αλλά αντί να χρησιμοποιεί 

διαφάνειες χρησιμοποιεί έναν μεγάλο καμβά  

Canva 

Το Canva είναι μια δωρεάν πλατφόρμα γραφιστικού σχεδιασμού που επιτρέπει τη δημιουργία σχεδίων 

μαθημάτων καθώς και προσκλήσεων, επαγγελματικών καρτών, φυλλαδίων, φόντο και πολλά άλλα 

χρησιμοποιώντας επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα. Επιπλέον, οι φωτογραφίες μπορούν να 

μεταφορτωθούν και να προστεθούν στα πρότυπα του Canva χρησιμοποιώντας μια διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης. Το Canva 

είναι εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί εκτεταμένες γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφιών. 

Παραδείγματα Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εργαλείων 

 

https://www.socrative.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/en_gb/


 

 

 

 

 
Ηλεκτρονική Εκπαίδευση και Ψηφιακά Μαθησιακά Εργαλεία 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 


