
Page 1 of 10 
 

 

 

 

  

 

Στρατηγική Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης 

Μαθησιακό Ταξίδι 7: 

Στρατηγική Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης  



 

 

 

 

 

 

 

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.

 



 

 

 

  

 MT7: Εισαγωγή στη Στρατηγική Τεχνολογικά Ενισχυμένης 

Μάθησης  

Στόχος:  

Αυτή η ενότητα αφορά την εισαγωγή μιας στρατηγικής ΤΕΜ στο πλαίσιο της ΕΕΚ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

διαδραστικότητας και του αντίκτυπου των προγραμμάτων μάθησης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

• Ικανός να προετοιμάσει ένα σχέδιο και πολιτική τεχνολογικά ενισχυμένης μάθησης για ένα ίδρυμα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Η τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση (TEΜ) είναι η χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση 

της εμπειρίας της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 

Με απλά λόγια, το TEΜ αναφέρεται στη «χρήση της τεχνολογίας για τη 

μεγιστοποίηση της εκπαίδευσης και της μαθησιακής εμπειρίας του 

εκπαιδευόμενου». 

 

Μερικές φορές αυτές οι τεχνολογίες σχεδιάζονται ρητά για μάθηση και διδασκαλία - για 

παράδειγμα, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης όπως το Blackboard, Moodle και το  

Canvas. 

 

Καθώς οι τεχνολογίες γίνονται πιο κυρίαρχες και (κυρίως) πολύ φθηνότερες, η χρήση 

τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα αυξηθεί. Αυτό προσφέρει μια 

πλούσια σειρά ευκαιριών για την ΕΕΚ και τα εκπαιδευτικά κέντρα να βελτιώσουν τον 

τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές τους, αυξάνοντας τις τρέχουσες ευκαιρίες 

μάθησης ή προσφέροντας νέες. 

 

 

 

 

MT7: Εισαγωγή στην ΤΕΜ 

https://www.blackboard.com/
https://moodle.org/
https://www.canvas.net/


 

 

 

 

 

 

Δεν είναι μόνο σημαντικό γιατί είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που αναμένεται σήμερα, αλλά μπορεί επίσης να βελτιώσει την 

εκπαίδευση. Αυτή η ενότητα διερευνά τη σημασία της ΤΕΜ με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Οι μαθητές μπορούν να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό Επιπλέον πηγές 

Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές είτε ενήλικες είτε παιδιά μαθαίνουν 

με τον δικό τους ρυθμό, και μερικές φορές η παραδοσιακή τάξη 

τους δυσκολεύει να το κάνουν. Η τεχνολογία στην ΕΕΚ 

επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να προσαρμοστούν με το 

δικό τους ρυθμό μάθησης. Οι μαθητές που χρειάζονται 

επιπλέον χρόνο μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο 

κάνοντας ασκήσεις μέχρι να καταλάβουν, ενώ οι μαθητές που 

χρειάζονται λιγότερη υποστήριξη μπορούν να συνεχίσουν 

μπροστά. 

Με τη ΤΕΜ, οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές δεν περιορίζονται πλέον 

στα σχολικά βιβλία που παρέχει ο οργανισμός τους. 

Χρησιμοποιώντας άλλους πόρους, όπως βίντεο, ήχο και 

διαδραστική μάθηση, οι μαθητές έχουν πολλούς τρόπους να 

μάθουν. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν 

δημιουργικούς τρόπους για να διδάξουν τους μαθητές τους με 

ελκυστικό τρόπο. Η τεχνολογία έχει αλλάξει το περιβάλλον 

μάθησης, έτσι ώστε η μάθηση να είναι πιο πρακτική. 

Η τεχνολογία κρατά τους μαθητές αφοσιωμένου Η τεχνολογία είναι απαραίτητη για την επιτυχία στον 
πραγματικό κόσμο 

Οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να παραμείνουν στην 

εργασία ή να ενδιαφέρονται, ιδιαίτερα εάν δεν είναι 

διαδραστικό. Η ΤΕΜ μπορεί να κάνει πιο ελκυστικά ακόμα και 

τα πιο συνηθισμένα θέματα και τις μαθησιακές εργασίες, κάτι 

που βοηθά τους μαθητές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι. 

Η πραγματικότητα είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσεις 

στον εργασιακό κόσμο χωρίς τεχνολογία. Επομένως, είναι 

καλύτερο οι μαθητές να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία νωρίτερα παρά αργότερα. 

Γιατί η ΤΕΜ είναι σημαντική;  

 



 

 

 

 

 

 

Οι ακόλουθες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη βελτίωση 

της μάθησης: 

• Τα Podcasts και βίντεο που χρησιμοποιούνται στις 

ανεστραμμένες τάξεις 

• Κινητές συσκευές με διαδικτυακά μαθησιακά εργαλεία   

• Ψηφιακά παιχνίδια και εφαρμογές  

• Βιντεοπαιχνίδια και εικονική πραγματικότητα. 

Πρόσφατες εξελίξεις στην ΤΕΜ χωρίζονται σε τρεις διακριτές κατηγορίες: 

1. M-learning (e.g.  π.χ. χρήση εφαρμογών smartphone)  

2. Προσομοιώσεις   για την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και την 

κάλυψη του χάσματος μεταξύ της εικονικής και της πραγματικής 

μάθησης. 

3. Ιστοσελίδες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,  οι αναρτήσεις 

σε ιστολόγια και οι κοινότητες περιεχομένου όπως το YouTube 

μπορούν να παρέχουν μια πιο συνεργατική προσέγγιση στη 

μάθηση. 

Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στις  

 

“ανεστραμμένες / flipped τάξεις”  στην οποία οι μαθητές εξετάζουν μια 

διαδικτυακή διάλεξη πριν έρθουν στην τάξη για μια διαδραστική 

συνεδρία. Αυτό επιτρέπει να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην 

εξερεύνηση σύνθετων θεμάτων ή σε ενεργό συζήτηση για την 

εμβάθυνση της μάθησης. Η ηλεκτρονική μάθηση και οι προσομοιώσεις 

αποτελούν επίσης μέρος μιας συνδυασμένης προσέγγισης μάθησης 

με προσομοίωση, και υλοποιεί αρκετούς εκπαιδευτικούς στόχους.  
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Ένας τρόπος να αναπτύξετε τη δική σας στρατηγική ΤΕΜ είναι να αναπτύξετε ένα όραμα και μια αποστολή για τη χρήση της από 

τον οργανισμό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να συντάξετε ένα σύνολο στόχων και να προετοιμάσετε ένα πεδίο για τα μαθήματα και 

τις διαδικασίες που θα επιδιώξετε να βελτιώσετε χρησιμοποιώντας την ΤΕΜ. Αυτή η διαδικασία θα σας επιτρέψει να ορίσετε τους 

πόρους που θα είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη των σχεδίων σας.  

   

 

 

 

  

 
 

Σχεδιάζοντας τη Στρατηγική της ΤΕΜ 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΡΟΙ 

ΟΡΑΜΑ 

Δηλώστε το όραμα  για 

τη χρήση της ΤΕΜ 

Ορίστε Στόχους της 

ΤΕΜ 

Φροντίστε οι στόχοι 

της ΤΕΜ να 

συμβαδίζουν με το 

όραμα και την 

αποστολή  

Προσδιορίστε το 

Σκοπό της ΤΕΜ 

Δηλώστε τι και πως 

η ΤΕΜ θα 

αξιοποιηθεί για να 

βελτιωθούν τα 

μαθήματα ΕΕΚ 

Eξασφαλίστε τους 

Πόρους 

Καθορίστε τους 

Πόρους που 

απαιτούνται για να 

υλοποιηθεί το 

σχεδιο ΤΕΜ 

ΤΙ; 

ΠΩΣ; 

Εργαλείο 

Χρόνος 

Άνθρωποι 

Προϋπολο
γισμός 

ΠΩΣ; 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Δηλώστε αποστολή  

για τη χρήση της ΤΕΜ 

ΕΞΥΠΝΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 



 

 

 

 

 

 

 

Το επόμενο βήμα είναι να συντάξετε τη στρατηγική ΤΕΜ του οργανισμού σας. 

Δεν υπάρχουν σωστοί ή λάθος τρόποι για να γράψετε τη στρατηγική σας – 

συχνά οι οργανισμοί έχουν το δικό τους στυλ για το πώς να συντάσσουν 

έγγραφα στρατηγικής και πολιτικής. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα παράδειγμα προτύπου στρατηγικής ΤΕΜ από τον 

ιστότοπο του E-Growth. Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από 

ένα σχέδιο δράσης για την υποστήριξη της ανάπτυξης της στρατηγικής. 

 

Οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαίδευση δασκάλων και εκπαιδευτών, 

προμήθεια συγκεκριμένων εργαλείων ΤΕΜ, δημιουργία συνεργατικού χώρου 

εργασίας για δασκάλους και εκπαιδευτές ΕΕΚ, σύνταξη κατευθυντήριων 

γραμμών για τη χρήση της ΤΕΜ στον οργανισμό σας και πληροφορίες σχετικά 

με τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση για δασκάλους και εκπαιδευτές. 

 

 

 

Σημείο δράσης: Κατεβάστε το Πρότυπο Στρατηγικής ΤΕΜ του E-Growth και σχεδιάστε τη δική 
σας στρατηγική ΤΕΜ σήμερα! 

Σχεδιάζοντας τη Στρατηγική της ΤΕΜ 

 

https://e-growth-project.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το Μαθησιακό Ταξίδι 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 

Άλλα Μαθησιακά Ταξίδια ΤΕΜ 



 

 

 

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. 

 

Tεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση 


