
 

Ηλεκηρονικός οδηγός διδαζκαλίας 
ζχεηικά με ηις Ψηθιακές Ικανόηηηες για Εικονική Μάθηζη 

 

TOURISTIC 

 
2019-1-EL01-KA202-062593 

 
 

 
 
 
 
 

Πνευματικό Προϊόν 2:  

TOURISTIC Εικονικι Πανεπιςτθμιοφπολθ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αυτό το ζργο ζχει χρθματοδοτθκεί με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μζςω του προγράμματοσ ERASMUS+. Αυτι θ 

δθμοςίευςθ αντικατοπτρίηει μόνο τισ απόψεισ του ςυγγραφζα και θ Επιτροπι δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για 
οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν.  



Ηλεκτρονικόσ εκπαιδευτικόσ οδθγόσ για τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ εικονικισ μάκθςθσ  

 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Πίνακασ περιεχομζνων .............................................................................................. 2 

Ειςαγωγι ................................................................................................................... 3 

Σι είναι το eLearning; .......................................................................................................3 

Βιμα 1. Κακορίςτε τουσ ςτόχουσ και τθ δομι του μακιματοσ ................................... 4 

Αναλφςτε τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ - ςτόχου ......................................................................5 

Κακορίςτε το ςτόχο και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ ........................................................6 

Επεξεργαςτείτε τθ δομι του μακιματοσ ..........................................................................7 

Βιμα 2. Κακορίςτε τουσ πόρουσ που χρειάηονται...................................................... 9 

Η ομάδα ..........................................................................................................................9 

Η τεχνολογία ................................................................................................................. 11 

Βιμα 3. Ανάπτυξθ περιεχομζνου ............................................................................. 12 

Επιλζξτε τθ μζκοδο διδαςκαλίασ ................................................................................... 12 

υγγραφι περιεχομζνου για το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ ....................... 12 

Ελζγξτε το γενικό ςτυλ του μακιματοσ .......................................................................... 17 

Βιμα 4. Προςκζςτε αξιολογιςεισ και ελζγχουσ γνώςεων ........................................ 17 

Βιμα 5. Ανεβάςτε περιεχόμενο μακθμάτων ςτθν πλατφόρμα eLearning ................ 18 

Βιμα 6. Παράδοςθ και αξιολόγθςθ μακθμάτων ...................................................... 19 

Παράδοςθ μακιματοσ................................................................................................... 19 

Αξιολόγθςθ μακιματοσ ................................................................................................. 21 

Συμπεράςματα ........................................................................................................ 22 

Γλωςςάριο ............................................................................................................... 23 

Επιπρόςκετοι πόροι ................................................................................................ 24 

Βιβλιογραφία .......................................................................................................... 25 

 

  



Ηλεκτρονικόσ εκπαιδευτικόσ οδθγόσ για τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ εικονικισ μάκθςθσ  

 

 

Ειςαγωγι 
Ο ςτόχοσ αυτοφ του οδθγοφ είναι να βελτιϊςει τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και να 

διευκολφνει τθν αλλθλεπίδραςθ με τα εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν, των εκπαιδευτϊν αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), παρζχοντασ απλζσ και εφχρθςτεσ οδθγίεσ ςε όποιον δεν ζχει γνϊςθ, 

για το πϊσ να δθμιουργιςετε και να παραδϊςετε ζνα μάκθμα ςε eLearning μορφι. 

 

Ο οδθγόσ ζχει δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου TOURISTIC, το οποίο ςτοχεφει 

ςτθν εφρεςθ νζων και καινοτόμων απαντιςεων για τθν αναβάκμιςθ ικανοτιτων των 

ατόμων με αναπθρία ςτισ Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τον ςχεδιαςμό 

καινοτόμων εμπορικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων ςτον Διαδικτυακό Ρροςβάςιμο 

Τουριςμό (Online Accessible Tourism), δθμιουργϊντασ νζεσ «διαδρομζσ» δεξιοτιτων 

και εργαςιακζσ ευκαιρίεσ για τα άτομα με αναπθρία ςτθν Ευρϊπθ, υποςτθρίηοντασ 

πρακτικζσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ που βαςίηονται ςτισ ΤΡΕ και προάγοντασ τθ 

διαφάνεια, τθν επικφρωςθ και τθν αναγνϊριςθ των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων 

που αποκτικθκαν μζςω Ανοικτϊν Εκπαιδευτικϊν Ρθγϊν - ΑΕΡ. 

 

Τι είναι το eLearning; 

 

Η θλεκτρονικι μάκθςθ (eLearning) είναι θ παροχι μάκθςθσ και κατάρτιςθσ μζςω 

ψθφιακϊν πόρων. Αν και το eLearning βαςίηεται ςτθν τυπικι μάκθςθ, παρζχεται 

μζςω θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν όπωσ υπολογιςτζσ, tablet, κινθτά τθλζφωνα και ακόμθ 

και «ζξυπνα ρολόγια» (smart-watches) που είναι ςυνδεδεμζνα ςτο διαδίκτυο. 

 

Η ταχεία επζκταςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο και θ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν 

των μζςων ενθμζρωςθσ ζχουν κάνει τθ διαδικτυακι μάκθςθ ι τθν θλεκτρονικι 

μάκθςθ προςιτι ςε περιςςότερα άτομα και αφξθςαν τισ επιλογζσ παράδοςθσ 

μακθμάτων για τουσ παρόχουσ εκπαίδευςθσ. 

 

Η θλεκτρονικι μάκθςθ φζρνει πολλαπλά οφζλθ τόςο ςτουσ εκπαιδευόμενουσ όςο και 

ςτουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ, όπωσ ευελιξία ςτουσ χρόνουσ και τθν τοποκεςία, 

προςαρμοςμζνθ εκπαίδευςθ ςτο πρόγραμμα ςπουδαςτϊν και δαςκάλων και ςτισ 

προςωπικζσ και εργαςιακζσ ςυνκικεσ, χαμθλότερο κόςτοσ, ευρφτερθ εμβζλεια, 

πολυγλωςςικά κανάλια, προςωπικόσ ρυκμόσ μάκθςθσ, μεταξφ άλλων. . 
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Το eLearning προςφζρει επίςθσ μοναδικζσ ευκαιρίεσ για εκπαίδευςθ ςε όλα τα 

επίπεδα, ιδίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Αυτζσ οι χϊρεσ αντιμετωπίηουν πολλζσ 

προκλιςεισ ςτισ μεταφορζσ (που αφινουν τουσ ανκρϊπουσ ςε απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ), ζλλειψθ εκπαιδευτικισ 

υποδομισ, τεχνογνωςίασ, ερευνθτικϊν εγκαταςτάςεων κ.λπ. Η θλεκτρονικι μάκθςθ 

μπορεί να μειϊςει αυτά τα κενά με ςθμαντικά λιγότερα μζςα και ςε λιγότερο χρόνο. 

 

Αυτόσ ο οδθγόσ ςασ κακοδθγεί ςε ζξι απλά βιματα ςχετικά με το ςχεδιαςμό, τθν 

ανάπτυξθ και τθν παράδοςθ μακθμάτων eLearning:  

 

 
ΧΗΜΑ 1: ΒΗΜΑΣΑ ΔΗΜΚΟΤΡΓΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΩΝ ΜΑΙΗΜΑΣΩΝ 

 

 
 
 

 

Βιμα 1. Κακορίςτε τουσ ςτόχουσ και τθ δομι του 

μακιματοσ 

Αυτό το πρϊτο βιμα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ ςυνολικι επιτυχία του μακιματοσ 

eLearning. Εδϊ ορίηετε το γενικό πλαίςιο τθσ πορείασ ςασ, όπωσ το ςχζδιο για το 

κτίριό ςασ που κζτει τουσ ςτόχουσ, τουσ ςτόχουσ και τθ δομι του. 

Για να επιτευχκεί αυτό, κα πρζπει να απαντθκοφν τα ακόλουκα ερωτιματα: 

 Ποιεσ είναι οι ανάγκεσ γνϊςεων/εκπαίδευςθσ/δθμιουργίασ ικανοτιτων τθσ 

ομάδασ ςτόχου μου; 

 Σι πρζπει να είναι ςε κζςθ να γνωρίηει/κάνει ζνασ εκπαιδευόμενοσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ; 

ΧΕΔΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΔΟΗ 
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 Ποια είναι θ δομι του μακιματοσ που ικανοποιεί καλφτερα αυτζσ τισ 

ανάγκεσ κατάρτιςθσ; 

 

Θα μιλιςουμε για κακζνα από αυτά ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. 

 

Αναλφςτε τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ - ςτόχου 

 

Το eLearning μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε όλα τα 

επίπεδα τυπικισ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθ ςε εταιρείεσ, ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, ςε 

ΜΚΟ κακϊσ και για άτυπθ εκπαίδευςθ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το κοινό-ςτόχοσ και 

οι εκπαιδευτικζσ του ανάγκεσ διαφζρουν μεταξφ τουσ. Είναι ςθμαντικό για τον 

ςχεδιαςτι του μακιματοσ να τα αναλφςει και να τα αξιολογιςει προκειμζνου να 

προςδιορίςει τόςο τθ ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ/δεξιότθτα όςο και το επίπεδο 

ολοκλιρωςθσ που απαιτείται. 

 

Αρχικά, θ ανάλυςθ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ ακόλουκεσ προςωπικζσ πτυχζσ 

τθσ ομάδασ-ςτόχου: 

 

 Ρροςωπικζσ πτυχζσ: θλικία, φφλο, κίνθτρο για το μάκθμα, διακεςιμότθτα για 

τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ  

 Μορφωτικό επίπεδο, επίςθμο και άτυπο 

 Επαγγελματικι γνϊςθ και κατάρτιςθ 

 Σχετικι εργαςιακι εμπειρία  

 Εικονικζσ δεξιότθτεσ και πρόςβαςθ ςε ςυςκευζσ Διαδικτφου και υπολογιςτϊν 

 γνϊςθ τθσ γλϊςςασ εκπαίδευςθσ (ειδικά ςτθν περίπτωςθ των μεταναςτϊν) 

 

Στθ ςυνζχεια, πρζπει να προςδιορίςετε τισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ όςον αφορά 

τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ. Κάκε πτυχι κα απαιτεί μια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο 

ανάλυςθσ: 

 

 Ανάλυςθ κεμάτων πραγματοποιείται για τον προςδιοριςμό και τθν 

ταξινόμθςθ του περιεχομζνου του μακιματοσ. Η ανάλυςθ κεμάτων είναι 

κατάλλθλθ για μακιματα που ζχουν ςχεδιαςτεί κυρίωσ για τθν παροχι 

πλθροφοριϊν ι τθν επίτευξθ ευρφτερων εκπαιδευτικϊν ςτόχων (ονομάηονται 

επίςθσ "μακιματα ενθμζρωςθσ"). Οπτικά όργανα, όπωσ “χάρτεσ μυαλοφ – 

mind maps”, χάρτεσ εννοιϊν και διαγράμματα διεργαςιϊν μποροφν να 

βοθκιςουν τον ςχεδιαςτι του μακιματοσ να αποςαφθνίςει τισ ςυνδζςεισ 

μεταξφ των ςτοιχείων περιεχομζνου. 
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 Ανάλυςθ εργαςιϊν: είναι μια λεπτομερισ ανάλυςθ των ενεργειϊν και των 

αποφάςεων που παίρνει ζνα άτομο για να εκτελζςει μια εργαςία, ζτςι ϊςτε να 

μποροφμε να προςδιορίςουμε τι πρζπει να μάκει ι να βελτιϊςει ο 

εκπαιδευόμενοσ και τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να αναπτυχκοφν 

ι να ενιςχυκοφν. Η ανάλυςθ εργαςιϊν χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε μακιματα 

που ζχουν ςχεδιαςτεί για τθν ανάπτυξθ ειδικϊν δεξιοτιτων 

προςανατολιςμζνων ςτθν εργαςία ι διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων (ονομάηονται 

επίςθσ "μακιματα απόδοςθσ"). 

 

Κακορίςτε το ςτόχο και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ 

 

Μόλισ εντοπιςτοφν οι ανάγκεσ τθσ ομάδασ-ςτόχου και τα κενά εκπαίδευςθσ, ο 

ςχεδιαςτισ του μακιματοσ κα πρζπει να κακορίςει ποια αποτελζςματα κζλει να 

λάβουν οι εκπαιδευόμενοι αφοφ ολοκλθρϊςουν το μάκθμα eLearning. Αυτά τα 

αποτελζςματα είναι ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του μακιματοσ. Μποροφν να οριςτοφν 

απαντϊντασ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ: Σι πρζπει να γνωρίηει/κάνει ζνασ 

εκπαιδευόμενοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ; 

 

Ο ςκοπόσ είναι μια ευρεία ςυνολικι διλωςθ του τι κα επιτευχκεί. Ο ςκοπόσ λζει 

ςτουσ μακθτζσ τι κα κερδίςουν από το μάκθμα eLearning. Οι μακθςιακοί ςτόχοι 

αποτελοφν ανάλυςθ αυτοφ του ςκοποφ και ζχουν πρακτικό χαρακτιρα. 

Οι μακθςιακοί ςτόχοι ςυνδυάηουν δφο ςτοιχεία: το επίπεδο απόδοςθσ ι 

ολοκλιρωςθσ (μζςω ενόσ ριματοσ δράςθσ) και το μακθςιακό περιεχόμενο (το 

αντικείμενο αυτοφ του ριματοσ), για παράδειγμα: «Να μπορϊ να εφαρμόηω *ριμα+ 

τισ αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ εταιρείασ *εκπαιδευτικό περιεχόμενο+ κατά τθ 

διαπραγμάτευςθ με πελάτεσ», «Να μπορϊ να εκτελζςω *ριμα+ τθ διαδικαςία 

ανοίγματοσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ *περιεχόμενο μάκθςθσ+», κ.λπ.  

 

Σφμφωνα με τθν ανακεωρθμζνθ ταξινόμθςθ του γνωςτικοφ τομζα του Bloom, οι 

μακθςιακοί ςτόχοι μποροφν να αποδοκοφν με ζξι διαφορετικοφσ τφπουσ 

επιτευγμάτων, που κυμαίνονται από το χαμθλότερο επίπεδο (μνιμθ) ζωσ το 

υψθλότερο (δθμιουργία). Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τουσ τφπουσ επιτευγμάτων, τθ 

ςθμαςία τουσ και τα ριματα που μποροφν να είναι κατάλλθλα για τθν περιγραφι 

τουσ:  
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ΧΗΜΑ 2: ΑΝΑΙΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΑΞΟΝΟΜΚΑ ΣΟΤ ΜΠΛΟΤΜ ΣΟΤ ΓΝΩΣΚΚΟΤ ΣΟΜΕΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ρθγι: από http://regiscpslearningdesign.weebly.com/blooms-taxonomy.html  

 

Επεξεργαςτείτε τθ δομι του μακιματοσ 

 

Μόλισ κακοριςτοφν οι μακθςιακοί ςτόχοι, ακολουκεί θ επεξεργαςία τθσ δομισ του 

μακιματοσ ι του προγράμματοσ ςπουδϊν που επιτυγχάνει καλφτερα αυτοφσ τουσ 

μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Αυτό κα εξαρτθκεί από το ποιοσ είναι ο κφριοσ ςκοπόσ του 

μακιματοσ: 

 

 Σε ζνα μάκθμα απόδοςθσ, δθλαδι ςε ζνα μάκθμα προςανατολιςμζνο ςτθν 

κάλυψθ κενϊν γνϊςεων ι δεξιοτιτων για τθν εκτζλεςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

εργαςίασ, το περιεχόμενο μπορεί να οργανωκεί ϊςτε να ακολουκεί τθ ςειρά 

των ενεργειϊν ςτο πραγματικό περιβάλλον εργαςίασ. 

 

ΜΝΗΜΗ 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ 

ΔΗΜΚΟΤΡΓΚΑ 

Ο εκπαιδευόμενοσ είναι ςε κζςθ να 
επαναδιατυπϊςει μια ζννοια. 

Ο εκπαιδευόμενοσ είναι ςε κζςθ να 
επαναδιατυπϊςει μια ζννοια. 

Ορίηει, κάνει Λίςτα, κάνει 
Κατάςταςθ, Ανακαλεί, αντιγράφει, 
Απομνθμονεφει, Επαναλαμβάνει 

Ρεριγράφει, Εξθγεί, Συηθτάει, 
Αναφζρει, Επιλζγει, Ραραφράηει 

Ο εκπαιδευόμενοσ είναι ςε κζςθ να 
επαναδιατυπϊςει μια ζννοια. 

Εφαρμόηει, εκτελεί, εγγράφει, 
χρθςιμοποιεί επιλζγει, επιλφει, 
εγγράφει 

Ο εκπαιδευόμενοσ είναι ςε κζςθ να 
ορίςει τισ ςχζςεισ μεταξφ των 
ςυςτατικϊν. 

Διαφοροποιεί, Οργανϊνει, 
Συςχετίηει, Εξετάηει, Διαφωνεί, 
Διακρίνει, Δοκιμάηει, 
Ρειραματίηεται 

Ο εκπαιδευόμενοσ είναι ςε 
κζςθ να αιτιολογιςει μια 
απόφαςθ ςφμφωνα με ζνα 
κριτιριο. 

Εκτιμιςει, Διαφωνιςει, 
Υποςτθρίξει, Αξιολογεί, 
Κρίνει, Επιλζγει 

Ο εκπαιδευόμενοσ είναι ςε 
κζςθ να ςυνειδθτοποιιςει ζνα 
νζο προϊόν ι μια νζα 
προςζγγιςθ. 

Σχεδιάςει, Αναπτφξει, 
Διατυπϊςει, Διερευνιςει, 
Καταςκευάςει, Γράψει 

http://regiscpslearningdesign.weebly.com/blooms-taxonomy.html
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 Σε ζνα ενθμερωτικό μάκθμα, δθλαδι ςε ζνα μάκθμα προςανατολιςμζνο ςτθν 

κάλυψθ των κενϊν γενικισ γνϊςθσ, οι ζννοιεσ μποροφν να οργανωκοφν 

ςφμφωνα με τισ δομικζσ και λογικζσ τουσ ςυνδζςεισ. 

Υπάρχουν διάφοροι τφποι προγραμμάτων ςπουδϊν ι δομισ μακθμάτων. Κακϊσ ο 

ςκοπόσ αυτοφ του οδθγοφ είναι κυρίωσ θ δθμιουργία ςφντομων μακθμάτων 

eLearning, παρακάτω υπάρχει ζνα παράδειγμα δομισ μακθμάτων που μπορείτε να 

ακολουκιςετε (ο αρικμόσ των ενοτιτων, των κεφαλαίων, των μακθμάτων και των 

κουίη είναι ςχετικόσ): 

ΧΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΕΚΓΜΑ ΔΟΜΗ ΜΑΙΗΜΑΣΟ 

 

 Ρθγι: του ίδιου. 

Ππωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 3, θ δομι του μακιματοσ μπορεί να ζχει τθν ακόλουκθ 

δομι: 

 Ειςαγωγι: είναι θ ειςαγωγι ςτο ςυνολικό μάκθμα, και κα πρζπει να 

περιλαμβάνει μια ςφντομθ περιγραφι του περιεχομζνου του μακιματοσ. 

 

 Εκπαιδευτικι Μονάδα είναι το κφριο μζροσ ςτο οποίο χωρίηεται το μάκθμα. 

 

 Ενότθτα είναι το επίπεδο που ακολουκεί μια μονάδα. 

 

 Μάκθμα είναι το επίπεδο που ακολουκεί μια ενότθτα. Το μάκθμα είναι θ 

ελάχιςτθ ζκφραςθ ενόσ κζματοσ που κζλουμε να αναπτφξουμε. Θα πρζπει να 

είναι ςφντομο και, εάν είναι δυνατόν, να περιζχει γραφικά και 

οπτικοακουςτικά ςτοιχεία. 
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 Κουίη μπορεί να τοποκετθκεί ςτο τζλοσ ενόσ μακιματοσ ι μιασ ενότθτασ 

(όπωσ ςτθν ενότθτα 1 παραπάνω) ι Μονάδασ (όπωσ ςτθν ενότθτα 2 και 3) ι 

ςτο τζλοσ του μακιματοσ ι να χρθςιμοποιθκεί ςυνδυαςμόσ αυτϊν.  

 

 Σελικι αξιολόγθςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει μια αξιολόγθςθ για να 

ελεγχκεί εάν ο εκπαιδευόμενοσ ζχει επιτφχει τουσ κφριουσ ςτόχουσ του 

μακιματοσ. 

Σε αυτό το ςθμείο, θ δομι του μακιματοσ είναι δοκιμαςτικι και γενικι. Κατά τθν 

εξζλιξθ κάκε μακιματοσ μπορεί να υπάρχουν παραλλαγζσ. Για παράδειγμα, ζνα κζμα 

μπορεί να είναι πολφ μεγάλο για να αναπτυχκεί μόνο ςε ζνα μάκθμα και μπορεί να 

χρειαςτεί να το χωρίςετε ςε δφο ι τρία μακιματα. 

Η δομι του μακιματοσ κα κακορίςει επίςθσ τθ ςυνολικι διάρκεια του μακιματοσ. 

Είναι ςθμαντικό να λθφκοφν υπόψθ οι ςτόχοι και το επίπεδο επίτευξθσ που 

απαιτείται, αλλά και ο διακζςιμοσ χρόνοσ (των εκπαιδευομζνων και του ςχεδιαςτι 

μακθμάτων) και οι πόροι για τθ δθμιουργία του. Ζνα μεγαλφτερο μάκθμα κα 

ςυνεπάγεται περιςςότερουσ πόρουσ, οι οποίοι μερικζσ φορζσ δεν είναι διακζςιμοι. Σε 

άλλεσ περιπτϊςεισ, οι περιοριςμοί κα προκφψουν από τθ χρονικι διακεςιμότθτα του 

κοινοφ-ςτόχου για τθν παρακολοφκθςθ αυτοφ του μακιματοσ, ειδικά εάν 

απευκφνεται ςε άτομα που εργάηονται και ζχουν πολλζσ ευκφνεσ. 

 

Βιμα 2. Κακορίςτε τουσ πόρουσ που χρειάηονται 

 
Η ανάπτυξθ ενόσ μακιματοσ eLearning ςυνεπάγεται τθ χριςθ διαφορετικϊν πόρων, 

κυρίωσ ανκρϊπινων, τεχνολογικϊν και οικονομικϊν. Στισ παρακάτω γραμμζσ, κα 

μιλιςουμε για τα δφο πρϊτα: τθν ομάδα και τθν τεχνολογία. 

 

Η ομάδα 

Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και θ παράδοςθ μακθμάτων eLearning απαιτοφν 

τεχνογνωςία που καλφπτει διάφορεσ ειδικότθτεσ, όπωσ:  

 Διευκυντισ ζργου (Project Manager ) eLearning είναι αυτόσ που ςυντονίηει 

όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και τουσ πόρουσ (ανκρϊπινο, τεχνολογικό, οικονομικό 

κ.λπ.) ςτα διάφορα ςτάδια του ζργου. Είναι ο γενικόσ υπεφκυνοσ του ζργου. 



Ηλεκτρονικόσ εκπαιδευτικόσ οδθγόσ για τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ εικονικισ μάκθςθσ  

 

 

 Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςτισ είναι αυτόσ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ εκπαιδευτικισ 

ςτρατθγικισ. Συνεργάηεται ςτενά με τον Project Manager και τουσ ειδικοφσ ςε 

κζματα για τθν ανάπτυξθ του περιεχομζνου του μακιματοσ, των 

εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν, των ςτοιχείων πολυμζςων, τθσ αξιολόγθςθσ και του 

ελζγχου γνϊςεων. 

 

 Εμπειρογνϊμονεσ ςυνειςφζρουν με γνϊςεισ και πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται για ζνα ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Συνεργάηονται με τουσ 

προθγοφμενουσ για να ςχεδιάςουν ζνα μάκθμα και να κακορίςουν 

ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ και να γράψουν ουςιαςτικά το περιεχόμενο του 

μακιματοσ. 

 

 Γραφίςτασ και επιμελθτισ πολυμζςων: είναι υπεφκυνοι για τθ ςυνολικι 

«εμφάνιςθ» του μακιματοσ και τθν ανάπτυξθ πολυμζςων. Δθμιουργοφν και 

επεξεργάηονται τισ φιγοφρεσ, τουσ ιχουσ, τισ φωτογραφίεσ, τα βίντεο κ.λπ. που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο μάκθμα eLearning. 

 

 Προγραμματιςτισ Κςτοφ και ειδικόσ τεχνικισ υποςτιριξθσ: προγραμματιςτισ 

Ιςτοφ είναι αυτόσ που δθμιουργεί τθν πλατφόρμα εκμάκθςθσ και ςυνκζτει όλο 

το περιεχόμενο του μακιματοσ ςτο διαδίκτυο. Υπάρχει διακζςιμο λογιςμικό 

που διευκολφνει αυτι τθ δραςτθριότθτα όπωσ Moodle, LearnPress κ.λπ. (κα 

μιλιςουμε για τθν τεχνολογία ςτθν επόμενθ ενότθτα). Ο ειδικόσ υποςτιριξθσ 

είναι αυτόσ που παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ μόλισ ςυνεχιςτεί το μάκθμα. Ο 

προγραμματιςτισ ιςτοφ και ο ειδικόσ υποςτιριξθσ είναι ςυνικωσ το ίδιο 

άτομο. 

 

 Διαχειριςτζσ μακθμάτων και διαδικτυακοί ςυντονιςτζσ είναι υπεφκυνοι για 

τθν υποςτιριξθ και τθν παρακίνθςθ των μακθτϊν μόλισ ανοίξει το μάκθμα. 

Είναι υπεφκυνοι για τισ ςυνδρομζσ των μακθτϊν, υποςτθρίηουν τισ 

δραςτθριότθτεσ τουσ, απαντοφν ςε ερωτιςεισ, ςυντονίηουν φόρουμ κ.λπ. 

 

Οριςμζνοι από τουσ ρόλουσ που αναφζρονται παραπάνω κα μποροφςαν να 

ςυνδυαςτοφν ςε ζνα ενιαίο προφίλ εργαςίασ, ανάλογα με το μζγεκοσ του ζργου 

eLearning, τουσ διακζςιμουσ ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ, τθν ικανότθτα 

των μελϊν τθσ ομάδασ να καλφψουν διαφορετικοφσ ρόλουσ, τθν τεχνολογία που 

χρθςιμοποιείται κ.λπ. ςτα μακιματα, μπορεί να ςυμμετζχουν μόνο δφο άτομα: από 

τθ μία πλευρά ο διευκυντισ/ID/SME/διαχειριςτισ μακθμάτων/διαμεςολαβθτισ ςτο 
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Διαδίκτυο/δάςκαλοσ και από τθν άλλθ ο προγραμματιςτισ ιςτοφ/ςυντάκτθσ 

πολυμζςων/τεχνικι υποςτιριξθ. 

 

Η τεχνολογία 

Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, τα μακιματα eLearning παρζχονται μζςω 

εικονικϊν πλατφορμϊν μάκθςθσ, οι οποίεσ είναι προςβάςιμεσ από διαφορετικζσ 

θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (υπολογιςτζσ, tablet, Smartphone) μζςω του Διαδικτφου.  

Οι πλατφόρμεσ eLearning αναφζρονται επίςθσ ωσ Συςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ 

(LMS). παρζχουν ςτουσ παρόχουσ μακθμάτων και ςτουσ μακθτζσ πρόςβαςθ ςε 

πλθροφορίεσ, εργαλεία και πόρουσ για τθν υποςτιριξθ τθσ παροχισ και διαχείριςθσ 

τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ: 

 Διαχείριςθ μακθμάτων: πρόςκλθςθ, προεγγραφι, θμιαυτόματθ εγγραφι 

μακθμάτων, θλεκτρονικι πλθρωμι κ.λπ. 

 Ενςωματωμζνθ εικονικι τάξθ 

 Υποςτιριξθ πολυγλωςςικοφ υλικοφ και πόρων 

 Αποκικευςθ υλικοφ μακιματοσ 

 Διαχείριςθ επικοινωνίασ: όλεσ οι επικοινωνίεσ μακθμάτων μεταξφ δαςκάλου-

μακθτι, μακθτι-μακθτι, δάςκαλου-δαςκάλου μποροφν να γίνουν μζςω του 

LMS. 

 Δθμιουργία και διαχείριςθ αξιολόγθςθσ 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ του μακθτι 

 Ρολλαπλζσ αναφορζσ διαχείριςθσ  

Υπάρχει μια ποικιλία λογιςμικοφ που διατίκεται ςτο LMS, από το πιο απλό ζωσ το πιο 

προθγμζνο και ςφνκετο, δωρεάν και επί πλθρωμι. Τα ακόλουκα είναι παραδείγματα 

λογιςμικοφ LMS: Moodle, LearnPress, TalentLMS, FormalLMS, ILIAS, Opigno, 

OpenOLAT, Sakai, Dokeos, κ.λπ. Τα περιςςότερα από αυτό το λογιςμικό ζχουν 

εφαρμογζσ για κινθτά τθλζφωνα και tablet. 

Εκτόσ από το LMS, μπορεί να χρειαςτείτε ζνα επαγγελματικό λογιςμικό μετάφραςθσ, 

ςε περίπτωςθ που κζλετε να παρζχετε πολφγλωςςθ εκπαίδευςθ.  
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Βιμα 3. Ανάπτυξθ περιεχομζνου 

 
Η ανάπτυξθ περιεχομζνου είναι μία από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ για τθ 

δθμιουργία ενόσ μακιματοσ eLearning. Ξεκινά με τθν επιλογι τθσ διδακτικισ 

μεκόδου, μετά τθ ςφνταξθ του ςκοποφ και των ςτόχων με τρόπο που απευκφνεται 

ςτον εκπαιδευόμενο, ακολουκεί θ ανάπτυξθ του περιεχομζνου κάκε μακιματοσ και 

ςτθ ςυνζχεια ζνασ τελικόσ ζλεγχοσ του ςυνολικοφ ςτυλ. Ασ ρίξουμε μια ματιά ςε 

κακζνα από αυτά. 

 

Επιλζξτε τθ μζκοδο διδαςκαλίασ 

 

Υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία τρόπων με τουσ οποίουσ το περιεχόμενο μπορεί να 

μεταδοκεί ςτον εκπαιδευόμενο, οι οποίοι ονομάηονται μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ κφριουσ τφπουσ: 

 

 Εκκετικζσ μζκοδοι: χρθςιμοποιοφνται για τθν απόκτθςθ πλθροφοριϊν. 

Ραραδείγματα αυτϊν είναι παρουςιάςεισ, μελζτεσ περιπτϊςεων, 

παραδείγματα, επιδείξεισ, αφιγθςθ κ.λπ. 

 Μζκοδοι εφαρμογισ: τονίηουν τισ ενεργζσ διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφν οι 

μακθτζσ για να εκτελοφν εργαςίεσ με βάςθ αρχζσ και διαδικαςίεσ. 

Ραραδείγματα αυτϊν είναι παιχνίδια ρόλων, προςομοιϊςεισ και ςοβαρά 

παιχνίδια, εργαςία ςε ζργα, βοθκιματα εργαςίασ, προςζγγιςθ βάςει ςεναρίων 

κ.λπ. 

 υνεργατικζσ μζκοδοι: ςυμμετοχι των μακθτϊν μοιράηοντασ γνϊςεισ και 

κάνοντασ εργαςίεσ ςυλλογικά. Ραραδείγματα αυτϊν είναι θ διαδικτυακι 

κακοδθγοφμενθ ςυηιτθςθ, θ ςυλλογικι εργαςία, θ διδαςκαλία από ομοτίμουσ 

κ.λπ. 

 

Ζνασ πάροχοσ εκπαίδευςθσ μπορεί να ςυνδυάςει αυτζσ τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ 

για να παρζχει τθν καλφτερθ εμπειρία κατάρτιςθσ ςτουσ μακθτζσ.  

 

Συγγραφι περιεχομζνου για το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ 

 

Από τθν αρχι του μακιματοσ, ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να ζχει μια πολφ 

ξεκάκαρθ ιδζα για τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ. Αυτό είναι ακόμθ πιο 
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ςθμαντικό ςτο πλαίςιο ενόσ μακιματοσ eLearning, κακϊσ το κίνθτρο του 

εκπαιδευόμενου είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επιτυχία τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Η ςφνταξθ τουσ είναι ςαν ςκάλα. Ο ςκοπόσ είναι το κορυφαίο βιμα που κζλετε να 

φτάςετε. Οι μακθςιακοί ςτόχοι είναι τα διαφορετικά βιματα που ςασ δίνουν τισ 

γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ για να φτάςετε ςτο κορυφαίο βιμα. Μπορείτε να 

επιςτρζψετε ςτο Βιμα 1 και να ελζγξετε τισ ςυςτάςεισ που δίνονται ςχετικά με τον 

οριςμό του ςκοποφ και των ςτόχων. 

 

Μποροφν να γραφτοφν με τρόπο που να απευκφνεται ςτον εκπαιδευόμενο, όπωσ 

φαίνεται ςτο παρακάτω παράδειγμα: 

 

 Για τθ ςυγγραφι του ςκοποφ:  

o Μετά την ολοκλήρωςη του μαθήματοσ, θα μπορείτε να 

χρηςιμοποιείτε επάρκεια τα κφρια εργαλεία του Microsoft Office. 

 

 Για τθ ςφνταξθ των ςτόχων μιασ ενότθτασ/ενότθτασ: 

o Στο τζλοσ αυτήσ τησ ενότητασ, θα μπορείτε να χρηςιμοποιείτε άρτια 

το Word 

 Στο τζλοσ αυτήσ τησ ενότητασ, θα μπορείτε να 

δημιουργήςετε ζνα απλό ζγγραφο του Word 

 Στο τζλοσ αυτήσ τησ ενότητασ, θα μπορείτε να κατανοήςετε 

και να αναγνωρίςετε τα βαςικά μζρη ενόσ εγγράφου του 

Word. 

 Στο τζλοσ αυτήσ τησ ενότητασ, θα μπορείτε να 

χρηςιμοποιήςετε προηγμζνεσ δυνατότητεσ ενόσ εγγράφου 

του Word 

 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ eLearning είναι χριςιμο να παρζχετε ςτον 

εκπαιδευόμενο υπενκυμίςεισ για το τι πρόκειται να μάκει ι/και πϊσ αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ πρόκειται να τον ωφελιςει. 

 

Περιεχόμενο μακιματοσ  

 

Το περιεχόμενο πρζπει να είναι εφπεπτο για τον μακθτι. Συνιςτάται να χωρίςετε το 

μάκθμά ςασ ςε μακιματα "μικροφ μεγζκουσ" που επιτρζπουν ςτον εκπαιδευόμενο 

να ςυλλζξει μικρά κομμάτια πλθροφοριϊν ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να μειϊςει τθν 

υπερφόρτωςθ περιεχομζνου και να δϊςει ςτον μακθτι τθν ικανότθτα να 
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απορροφιςει πραγματικά το μάκθμα. Οι ειδικοί ςυνιςτοφν ότι ζνα μόνο μάκθμα δεν 

πρζπει να διαρκεί περιςςότερο από 10-15 λεπτά χρόνου εκμάκθςθσ. 

 

Ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν ανάπτυξθ περιεχομζνου μακθμάτων είναι θ δθμιουργία 

ενόσ ςεναρίου. Το ςενάριο - storyboard είναι ζνα ζγγραφο που δείχνει τθ δομι του 

μακιματοσ και τισ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ κάκε μακιματοσ: κείμενο, ςχιματα, 

πίνακεσ, γραφικά, ιχοσ, βίντεο, infographics κ.λπ. Δεν είναι θ πραγματικι ανάπτυξθ 

του περιεχομζνου, αλλά είναι ςαν χάρτθσ που ςασ λζει πότε και τι ζρχονται όλεσ οι 

πλθροφορίεσ του μακιματοσ ςασ. Σασ βοθκά επίςθσ να ζχετε μια ιδζα για το 

ςυνολικό φόρτο εργαςίασ. 

 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι δθμιουργίασ ενόσ ςεναρίου. Μπορείτε να 

δθμιουργιςετε το δικό ςασ πρότυπο storyboard για το μάκθμά ςασ. Στθν ενότθτα 

«Ρρόςκετοι πόροι» ςτο τζλοσ αυτοφ του οδθγοφ, κα βρείτε ζναν ςφνδεςμο που κα 

ςασ οδθγιςει ςε δωρεάν πρότυπα ςεναρίου που είναι διακζςιμα ςτο διαδίκτυο. 

Ρροτείνουμε το ακόλουκο απλό αλλά εφχρθςτο πρότυπο: 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΑΞΚΕ ΓΚΑ ΔΚΕΤΙΤΝΣΕ ΧΟΛΕΚΩΝ ΚΑΚ ΔΑΚΑΛΟΤ ΠΟΤ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΚ ΜΕ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΕ ΜΕ 
ΜΕΣΑΝΑΣΚΚΟ ΤΠΟΒΑΙΡΟ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: *όνομα ενότθτασ ι κανζνα+ 

Αρικμόσ και τίτλοσ 
μακιματοσ 

φντομθ περιγραφι 
του περιεχομζνου του 

μακιματοσ 

Γραφικά, 
φωτογραφίεσ 

(όνομα αρχείου) 

Θχοι, βίντεο, άλλοι 
ςφνδεςμοι 

(ςφνδεςμοσ ι 
όνομα αρχείου) 

Τπεφκυνο(α) 
άτομο(α) για 
τθν ανάπτυξθ 
περιεχομζνου 

Προθγοφμενα 
μακιματα… 

    

Μάκθμα 5. Θζματα 
κοινωνικισ 
επικοινωνίασ μεταξφ 
ςχολείων και 
οικογενειϊν 

Τα κζματα κοινωνικισ 
επικοινωνίασ μεταξφ 
ςχολείων και 
οικογενειϊν είναι 
απαραίτθτα για τθν 
επιτυχία ςτθν 
εκπαίδευςθ των 
παιδιϊν. 
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Κανζνασ *Ονομα…+ 

Μάκθμα 6. Ρϊσ 
μποροφν τα ςχολεία 
να αντιμετωπίςουν 
ηθτιματα 
επικοινωνίασ και 
ζνταξθσ; 

Τα ςχολεία μποροφν να 
αντιμετωπίςουν 
ηθτιματα ζνταξθσ 
εγκακιςτϊντασ 
εξατομικευμζνθ 
επικοινωνία με τουσ 
γονείσ. 

Κανζνασ 

Σφνδεςμοσ για 
"Υπόβακρο 
μεταναςτϊν": 
*Σφνδεςμοσ+ 
 
Σφνδεςμοσ για 
"Ρεραιτζρω 
ανάγνωςθ": 
*Σφνδεςμοσ+ 
 

*Ονομα…+ 

Ακολουκοφν 
μακιματα… 
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Ακολουκϊντασ το προθγοφμενο παράδειγμα, αυτι είναι θ πραγματικι άποψθ του 

Μακιματοσ 5 ςτθν πλατφόρμα εκμάκθςθσ: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στισ ακόλουκεσ γραμμζσ δίνουμε ςφντομεσ οδθγίεσ για τον τρόπο επεξεργαςίασ των 

διαφορετικϊν ςτοιχείων ενόσ μακιματοσ: 

 

 Σο κείμενο πρζπει να είναι ςαφζσ, περιεκτικό και γραμμζνο με τρόπο που να 

δεςμεφει τον εκπαιδευόμενο. Εάν χρειάηεται να προςκζςετε ςθμαντικό όγκο 

κειμζνου, χρθςιμοποιιςτε ςφντομεσ παραγράφουσ: τα μάτια κολϊνουν όταν 

βλζπουν μεγάλα τμιματα κειμζνου, επομζνωσ προςπακιςτε να το κάνετε όςο 

το δυνατόν πιο ςφντομο. Δϊςτε παραδείγματα που είναι οικεία ςτον 

εκπαιδευόμενο και εφκολα κατανοθτά, επίςθσ και όςο πιο αλθκινά γίνεται. 

 

Μια ςυμβουλι για το γλωςςικό ςτυλ είναι να απευκφνεςτε ςτουσ μακθτζσ με 

το "εςείσ", κακϊσ ςυνδζει πολφ περιςςότερο τουσ μακθτζσ ςασ με το μάκθμα. 

Εάν οι μακθτζσ ςασ προζρχονται από πολυπολιτιςμικό υπόβακρο (π.χ. 



Ηλεκτρονικόσ εκπαιδευτικόσ οδθγόσ για τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ εικονικισ μάκθςθσ  

 

μετανάςτεσ), προςπακιςτε να αποφφγετε τισ δφςκολεσ λζξεισ ι ελλθνικζσ 

αργκό. 

 

 Γραφικά και φωτογραφίεσ. Το μάκθμα eLearning μπορεί να περιλαμβάνει μια 

ποικιλία ςτοιχείων οπτικοφ ςχεδιαςμοφ που προςελκφουν τον εκπαιδευόμενο 

και τον κρατοφν αιςκθτικά αφοςιωμζνο. Συμπεριλάβετε μόνο πλθροφορίεσ 

και γραφικά ςτοιχεία που είναι ςχετικά και απαραίτθτα, κακϊσ αυτό κα 

βοθκιςει τον εκπαιδευόμενο να παραμείνει ςυγκεντρωμζνοσ ςτθν εργαςία 

του (αντί να αποςπάται θ προςοχι από όλθ τθν εικονικι ακαταςταςία). 

 

Υπάρχουν πολλοί τφποι γραφικϊν: κινοφμενθ απεικόνιςθ, μιτρα, γραμμικά 

γραφιματα, γραφιματα ράβδων, γραφιματα πίτασ, διαγράμματα ροισ, απλά 

διαγράμματα, πίνακεσ κειμζνου, και ό,τι άλλο κζλετε να ςχεδιάςετε. Πςο 

μπορείτε, τοποκετιςτε τα κοντά ςτο κείμενο που αναφζρεται ςε αυτά για να 

μθν αποςπάτε τθν προςοχι του μακθτι. 

 

 Θχοσ και Βίντεο μπορεί να δθμιουργθκεί από τον πάροχο εκπαίδευςθσ ι 

επίςθσ μπορεί να λθφκεί από το Διαδίκτυο (φροντίηοντασ φυςικά τα 

πνευματικά δικαιϊματα). Τα περιςςότερα LMS επιτρζπουν τθν ενςωμάτωςθ 

ιχου ι βίντεο ςτο κφριο μζροσ του μακιματοσ, απλϊσ αντιγράφοντασ τον 

ςφνδεςμο. 

 

Ο ςχεδιαςμόσ πολυμζςων ακολουκεί τζςςερα χαρακτθριςτικά: 

 Απλό: επικεντρωκείτε ςε μία ιδζα τθ φορά 

 Σφντομο: διατθριςτε τα βίντεο διάρκειασ 3-4 λεπτϊν για να 

μεγιςτοποιιςετε τθν προςοχι  

 Ρραγματικό: χρθςιμοποιιςτε παραδείγματα από τθν πραγματικι ηωι 

 Καλό: διαςφάλιςθ τθσ καλισ ποιότθτασ των προϊόντων πολυμζςων. 

 

Ππωσ και με τα γραφικά, ο ιχοσ και το βίντεο κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

μόνο όταν το κζμα είναι ςχετικό και απαραίτθτο, γι’ αυτό αποφφγετε τθν 

προςκικθ βίντεο μόνο για να δείξετε ζναν δάςκαλο να μιλάει. Ο ιχοσ και το 

βίντεο πρζπει να είναι ςφντομο (ακόμα πιο ςφντομο ςτθν περίπτωςθ του 

ιχου!). Αποφφγετε τον περιττό ιχο (μόνο για τθν ανάγνωςθ του κειμζνου που 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ), εκτόσ εάν κζλετε να κάνετε το μάκθμά ςασ να 

ςυμπεριλθπτικό για άτομα με προβλιματα ακοισ. 
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Ελζγξτε το γενικό ςτυλ του μακιματοσ 

 

Συνικωσ υπάρχουν περιςςότερα από ζνα άτομα που εμπλζκονται ςτθ δθμιουργία 

του περιεχομζνου του μακιματοσ, και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε διαφορετικά ςτυλ 

διαφορετικϊν ενοτιτων, εισ βάροσ τθσ ςυνολικισ αρμονίασ και ςυνοχισ του. Για να 

αποφευχκεί αυτό, ο ςυντονιςτισ μπορεί να παρζχει ζνα πρότυπο για τθν ανάπτυξθ 

των μακθμάτων, εκτόσ από ςφντομεσ οδθγίεσ για το ςτυλ γραφισ, τθ διάρκεια του 

μακιματοσ, τον τφπο των γραφθμάτων ι γραφικϊν κ.λπ. 

 

Αφοφ αναπτυχκεί το περιεχόμενο από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, ζνα άτομο κα 

πρζπει να είναι υπεφκυνο για τθν ομογενοποίθςθ του περιεχομζνου. Μπορεί να είναι 

ο Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςτισ, ζνασ από τουσ Ειδικοφσ κ.λπ. Σθμειϊςτε ότι το 

περιεχόμενο ςε αυτό το ςτάδιο μπορεί να γραφτεί με επεξεργαςτι κειμζνου, 

πρόγραμμα παρουςίαςθσ ι άλλο παρόμοιο εργαλείο. 

 

Βιμα 4. Προςκζςτε αξιολογιςεισ και ελζγχουσ 

γνώςεων 

 
Είναι ςθμαντικό να διαςφαλιςτεί ότι τα τεςτ αξιολόγθςθσ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ 

και αξιολόγθςθ του ίδιου τφπου απόδοςθσ και μακθςιακοφ περιεχομζνου που 

αποτυπϊνεται ςτουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Οι ερωτιςεισ βοθκοφν τουσ μακθτζσ να 

διατθριςουν τθν προςοχι τουσ ςτο μάκθμα. 

 

Υπάρχουν πολλοί τφποι διαδικτυακϊν δοκιμϊν, οι οποίοι ςυνικωσ είναι 

ενςωματωμζνοι ςε πλατφόρμεσ LMS. Ραρακάτω υπάρχει μια λίςτα με τουσ πιο 

ςυνθκιςμζνουσ τφπουσ διαδικτυακϊν ερωτιςεων: 

 

 Ερωτιςεισ με Σωςτό/λάκοσ  

 Ερωτιςεισ μίασ επιλογισ 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 Οπτικι επιλογι 

 Αντιςτοίχιςθ λζξεων ι φράςεων 

 Συμπλιρωςθ προτάςεων 

 Συμπλθρϊςτε το κενό 

 Ταξινόμθςθ με ςειρά και κατάταξθ 
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Ακολουκοφν μερικζσ ςυμβουλζσ για το ςχεδιαςμό κουίη για μακιματα eLearning: 

 

 Οι ερωτιςεισ πρζπει να ελζγχουν τθν επίτευξθ των δθλωμζνων μακθςιακϊν 

ςτόχων για τθν ενότθτα/τμιμα/μάκθμα που καλφπτουν. 

 Η διατφπωςθ των ερωτιςεων πρζπει να αποφεφγει τισ διπλζσ αρνιςεισ. 

 Οι απαιτιςεισ για το τεςτ κα πρζπει να αναφζρονται ξεκάκαρα (π.χ. εάν 

βακμολογείται, πόςεσ φορζσ μπορείτε να το κάνετε κ.λπ.) 

 Τα κουίη μποροφν να τοποκετθκοφν μετά από κάκε μάκθμα, ι ενότθτα ι  

ακόμα και μία μόνο αξιολόγθςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ. Πςο περιςςότερα 

τα κουίη, τόςο περιςςότερο εμπλζκεται ο εκπαιδευόμενοσ, αλλά μθν 

υπερβάλλετε! 

 Συνιςτάται να παρζχεται θ ευκαιρία επανάλθψθσ. 

 Πταν είναι δυνατόν, δϊςτε επεξθγθματικι ανατροφοδότθςθ μετά το κουίη ι 

τθν αξιολόγθςθ. 

 

Βιμα 5. Ανεβάςτε περιεχόμενο μακθμάτων ςτθν 

πλατφόρμα eLearning 

 
Αφοφ αναπτυχκεί και οριςτικοποιθκεί το ςυνολικό περιεχόμενο του μακιματοσ, και 

αφοφ γίνει ζνασ λεπτομερισ ορκογραφικόσ ζλεγχοσ και ζλεγχοσ ςτυλ, το επόμενο 

βιμα είναι να το ανεβάςετε ςτθν πλατφόρμα eLearning ι ςτο LMS (βλ. Βιμα 2 

ςχετικά με τθν τεχνολογία). Ανάλογα με τθν πλατφόρμα, μπορεί απλϊσ να είναι μια 

εργαςία αντιγραφισ-επικόλλθςθσ από τον επεξεργαςτι κειμζνου/πρόγραμμα 

παρουςίαςθσ ςτο LearnPress, παραδείγματοσ χάριν. 

 

Σε αυτό το βιμα, είναι ςθμαντικό να ελζγξετε τθν λειτουργικότθτα, τθν χρθςτικότθτα 

και τθν ευκολία εκμάκθςθσ τθσ πλατφόρμασ. Από αυτι τθν άποψθ, ςυνιςτάται 

ιδιαίτερα μια ομάδα ςυμμετεχόντων που αντιπροςωπεφουν το κοινό-ςτόχο να 

παρακολουκιςει το μάκθμα για επικφρωςθ. 

 

Ενϊ μπορεί να περάςουν το μάκθμα, ο ςκοπόσ δεν είναι απλϊσ να αξιολογιςουν τθ 

μάκθςι τουσ, αλλά τθ ςυνολικι ποιότθτα του μακιματοσ, δθλαδι, εάν είναι εφκολο 

να κατανοθκεί, εάν πλθροί τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, εάν ο τρόποσ που 

παρουςιάηεται είναι ςαφισ , κ.λπ. Επίςθσ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν επικφρωςθ να δϊςουν πρόςκετθ ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν μακθςιακι 

τουσ εμπειρία, ςυνικωσ με μια μορφι δομθμζνου ερωτθματολογίου.  
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Λάβετε υπόψθ ότι, ςτο μζτρο του δυνατοφ, θ δομι των μακθμάτων και ο τφποσ των 

κουίη κα πρζπει να υπολογίηουν τισ δυνατότθτεσ και τθ δομι μακθμάτων που είναι 

διακζςιμεσ ςτθν επιλεγμζνθ πλατφόρμα LMS ι θλεκτρονικισ μάκθςθσ, όταν αυτι 

λειτουργεί μόνο μζςω προτφπων. Κάνοντασ αυτό από τθν αρχι κα είναι πιο εφκολο 

να ενςωματωκεί όλο το περιεχόμενο ςτθν πλατφόρμα. 

 

Βιμα 6. Παράδοςθ και αξιολόγθςθ μακθμάτων 

 

Επιτζλουσ ζρχεται θ ζναρξθ του μακιματοσ!  

 

Σε αυτό το βιμα μιλάμε για τρόπουσ παροχισ μακθμάτων eLearning, εργαλεία 

επικοινωνίασ που είναι πιο κατάλλθλα για κακζνα από αυτά και αξιολόγθςθ 

μακθμάτων ςχετικά με τισ αντιδράςεισ, τθ μάκθςθ, τθ ςυμπεριφορά και τα 

πραγματικά αποτελζςματα των μακθτϊν.  

 

Παράδοςθ μακιματοσ 

 

Είναι ςθμαντικό να ζχετε κατά νου ότι θ θλεκτρονικι μάκθςθ ςυνεπάγεται αλλαγζσ 

ςτουσ ρόλουσ των μακθτϊν και των δαςκάλων. Οι δάςκαλοι γίνονται διευκολυντζσ 

μάκθςθσ, προπονθτζσ, μζντορεσ, δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ περιςςότερεσ επιλογζσ και 

ευκφνεσ για τθ δικι τουσ μάκθςθ. Από τθν πλευρά τουσ, οι μακθτζσ ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, παράγουν και μοιράηονται γνϊςεισ, 

ςυμμετζχοντασ μερικζσ φορζσ ωσ ειδικοί και μακαίνουν ςε ςυνεργαςία με άλλουσ. 

 

Η παράδοςθ του μακιματοσ μπορεί να ξεκινιςει με μια εναρκτιρια εκδιλωςθ ςτθν 

οποία, μζςω βιντεοδιάςκεψθσ/θχθτικοφ ςυνομιλθτι ι ενόσ ςυνόλου email, ο 

ςυντονιςτισ παρουςιάηει τουσ ςτόχουσ και τθν ατηζντα του μακιματοσ. Μπορεί 

επίςθσ να οργανωκεί μια διαδραςτικι μακθςιακι δραςτθριότθτα για να βοθκιςει 

τουσ μακθτζσ να γνωρίςουν και να ςυςχετιςτοφν μεταξφ τουσ, κακϊσ και να 

εξοικειωκοφν με τθν πλατφόρμα εκμάκθςθσ. Ανάλογα με τισ προτιμιςεισ του 

δαςκάλου ι του ςυντονιςτι, αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να παραλειφκοφν 

(εμφανίηονται με πράςινο χρϊμα ςτθν Εικόνα 4). 

 

Μετά από αυτζσ τισ δφο δραςτθριότθτεσ ξεκινά ο κφκλοσ μάκθςθσ, ο οποίοσ είναι 

ςυνικωσ ςε κακθμερινι ι εβδομαδιαία βάςθ. Μετά από αυτό, ανάλογα με τθ δομι 

του μακιματοσ, ςτο τζλοσ κάκε μακιματοσ/ενότθτασ/ενότθτασ μπορεί να υπάρχει 
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ζνα ςφντομο κουίη. Τα περιςςότερα μακιματα ζχουν επίςθσ μια τελικι αξιολόγθςθ 

ςτο τζλοσ του μακιματοσ. Συνιςτάται ιδιαίτερα να οργανωκεί μια τελευταία ςυνεδρία 

ανατροφοδότθςθσ και ςυμπεραςμάτων με τουσ μακθτζσ. Αυτό επιτρζπει ςτουσ 

ςχεδιαςτζσ να βελτιϊςουν το μάκθμα. 

 

 

 

 
ΕΚΚΟΝΑ 4. ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΚ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΜΑΙΗΜΑΣΟ 

 

 
 Ρθγι: ςυγγραφζασ 

 

Η παράδοςθ του μακιματοσ μπορεί να παρζχεται με ςφγχρονο ι αςφγχρονο τρόπο ι 

ςυνδυαςμό και των δφο: 

 

 φγχρονθ θλεκτρονικι μάκθςθ: λαμβάνει χϊρα ςε πραγματικό χρόνο. 

παράδειγμα εργαλείων ςφγχρονθσ επικοινωνίασ για τθν θλεκτρονικι μάκθςθ 

είναι θ ςυνομιλία και θ ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων (IM), θ διάςκεψθ 

βίντεο ι ιχου, θ ηωντανι μετάδοςθ μζςω web, ο πίνακασ και θ κοινι χριςθ 

οκόνθσ, τα εργαλεία, θ ψθφοφορία κ.λπ. Αυτά τα είδθ εργαλείων παρζχουν 

υψθλότερο επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ και άμεςθσ ανατροφοδότθςθσ μεταξφ 

εκπαιδευόμενων ι/και ςυντονιςτι μακθμάτων. 

 

 Αςφγχρονθ θλεκτρονικι μάκθςθ: είναι ανεξάρτθτθ από το χρόνο. 

Ραραδείγματα εργαλείων αςφγχρονθσ επικοινωνίασ για τθν θλεκτρονικι 

μάκθςθ είναι το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα φόρουμ ςυηιτθςθσ, το blog, το 

wiki, θ διαδικτυακι μετάδοςθ, κ.λπ. Αυτά τα είδθ εργαλείων είναι πιο 
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κατάλλθλα για εργαςίεσ που απαιτοφν προβλθματιςμό και περιςςότερο χρόνο 

για να ολοκλθρωκοφν από τθν πλευρά του μακθτι. 

 

Αξιολόγθςθ μακιματοσ 

 

Η αξιολόγθςθ του μακιματοσ ςυνίςταται ςτον ζλεγχο του κατά πόςο το περιεχόμενο 

του μακιματοσ και θ εκπαιδευτικι ςτρατθγικι ιταν κατάλλθλα για τθν επίτευξθ του 

ςκοποφ και των ςτόχων του μακιματοσ. Υπάρχουν πολλζσ πτυχζσ που μποροφν να 

αξιολογθκοφν και εξαρτάται από τον ςχεδιαςτι του μακιματοσ να επιλζξει ποιεσ 

είναι αυτζσ που ενδιαφζρουν περιςςότερο. 

 

Εδϊ κα αναφζρουμε τζςςερα κφρια ςτοιχεία που μποροφν να αξιολογθκοφν. Τα δφο 

πρϊτα μποροφν να γίνουν γνωςτά κατά τθν παράδοςθ του μακιματοσ και τα δφο 

τελευταία μποροφν να γίνουν γνωςτά πλιρωσ μόνο μετά από κάποιο χρονικό 

διάςτθμα μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

 

 Επίπεδο μάκθςθσ των μακθτϊν. Συνίςταται ςτθν αξιολόγθςθ του κατά πόςον 

οι μακθτζσ πζτυχαν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που προτάκθκαν ςτθν αρχι 

του μακιματοσ, ςε ποιο βακμό και, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ, ποιεσ είναι οι 

αιτίεσ τθσ. Για να αξιολογιςετε το επίπεδο μάκθςθσ, είναι ςθμαντικό να 

λάβετε υπόψθ τισ ακόλουκεσ πτυχζσ: 

o Τεςτ αξιολόγθςθσ: τα πιο κοινά εργαλεία για τθν αξιολόγθςθ του 

επιπζδου μάκθςθσ των μακθτϊν είναι τα κουίη και τα τεςτ αξιολόγθςθσ 

κατά τθ διάρκεια και ςτο τζλοσ του μακιματοσ. 

o Ρροαπαιτοφμενα τεςτ: αυτά τα τεςτ χρθςιμοποιοφνται για να 

επαλθκευτεί εάν οι μακθτζσ ζχουν τισ ελάχιςτεσ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ 

για να ςυμμετάςχουν και να κατανοιςουν ςωςτά το μάκθμα. Αυτοφ 

του είδουσ οι εξετάςεισ είναι λιγότερο ςυχνζσ. 

 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ επίτευξθσ μακθςιακϊν ςτόχων, ο ςχεδιαςτισ του 

μακιματοσ πρζπει να εξετάςει εάν: 

o Οι μακθτζσ είχαν αρχικά τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ι 

δεξιότθτεσ για να ςυμμετάςχουν ςτο μάκθμα.  

o Το περιεχόμενο του μακιματοσ δεν ιταν κατάλλθλο. 

o Η εκπαιδευτικι ςτρατθγικι δεν ιταν κατάλλθλθ, για παράδειγμα για να 

διατθριςει το επίπεδο κινιτρων των μακθτϊν ψθλά. 

o Και τα λοιπά. 
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 Αντιδράςεισ μακθτϊν ςτο μάκθμα eLearning. Συνίςταται ςτθν κατανόθςθ του 

τρόπου με τον οποίο αντζδραςαν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, 

για παράδειγμα εάν είχαν ενεργι ςυμμετοχι κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, 

εάν υπιρχε θ αναμενόμενθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτι-μακθτι και 

μακθτι-δαςκάλου, τθν ικανοποίθςι τουσ, ςε ποιο βακμό εκπλθρϊκθκαν οι 

προςδοκίεσ τουσ κ.λπ. Για να το μάκετε αυτό, μπορείτε να κάνετε 

ερωτθματολόγια, ζρευνεσ και ομάδεσ εςτίαςθσ. 

 

 Η ςυμπεριφορά των μακθτϊν. Ανάλογα με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, 

οριςμζνα μακιματα μπορεί να ςυνεπάγονται αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά των 

μακθτϊν που προκφπτει από τθν εφαρμογι του περιεχομζνου του μακιματοσ 

ςτθν εργαςία ι τθν κακθμερινι τουσ ηωι. Αυτό μπορεί να γίνει γνωςτό εάν 

ζρκετε ςε επαφι μαηί τουσ μετά το μάκθμα 

 

 Επίπτωςθ. Συνίςταται ςτον αντίκτυπο που προκαλείται ςτθν εργαςία, τθν 

προςωπικι ηωι ι το ςτενό περιβάλλον των μακθτϊν λόγω τθσ αλλαγισ 

ςυμπεριφοράσ τουσ. Για παράδειγμα: αυξθμζνθ ποιότθτα τθσ δουλειάσ τουσ, 

καλφτερο εργαςιακό/οικογενειακό περιβάλλον, καλφτερθ αυτοεκτίμθςθ κ.λπ. 

 

Συμπεράςματα 
 
Ο κλάδοσ του Διαδικτυακοφ Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ αντιπροςωπεφει μια 

αναπτυςςόμενθ πραγματικότθτα ςτθν οποία θ αναπθρία δεν μπορεί να αποτελεί 

εμπόδιο, αλλά ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ τα άτομα 

με αναπθρία ζχουν άμεςθ προςωπικι γνϊςθ και εμπειρία ςχετικά με τα εμπόδια και 

τισ ανάγκεσ. Αυτόσ ο οδθγόσ είναι ζνα εργαλείο που απευκφνεται ςε όλουσ όςουσ 

κζλουν να γίνουν μζροσ αυτοφ του κλάδου δθμιουργϊντασ και παραδίδοντασ 

μακιματα eLearning για τον Ρροςβάςιμο Τουριςμό χρθςιμοποιϊντασ μια καινοτόμο 

προςζγγιςθ ςχεδιαςμζνθ και προςαρμοςμζνθ για αυτό το πεδίο. 
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Γλωςςάριο 

 Αςφγχρονθ θλεκτρονικι μάκθςθ είναι μια δραςτθριότθτα eLearning που 
πραγματοποιείται ανεξάρτθτα από το χρόνο. Ραραδείγματα: email, φόρουμ 
ςυηιτθςθσ, ιςτολόγιο, wiki, διαδικτυακι μετάδοςθ κ.λπ. 

 Εργαλείο ςυγγραφισ (authorware) είναι ζνα λογιςμικό που χρθςιμοποιείται 
για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν μακθμάτων.  

 Μικτι μάκθςθ ςυνδυάηει διαφορετικά μζςα εκπαίδευςθσ (π.χ. τεχνολογίεσ, 
δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ) για να δθμιουργιςει ζνα βζλτιςτο 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για ζνα ςυγκεκριμζνο κοινό. 

 Μακιματα είναι το διαδικτυακό υλικό μακθμάτων που αναπτφχκθκε 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα εργαλείο ςυγγραφισ. 

 eLearning αναφζρεται ςτθ διαδικτυακι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτι και 
δαςκάλου, ακόμα κι αν βρίςκονται ςτο ίδιο κτίριο. 

 φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ (LMS) είναι μια εφαρμογι λογιςμικοφ που 
ςτεγάηεται ςε ζναν κεντρικό διακομιςτι που αυτοματοποιεί τθν παράδοςθ 
διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ και διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ.  

 Διαδικτυακι μάκθςθ αναφζρεται ςτθν ιδζα τθσ χριςθσ διαδικτυακϊν 
εργαλείων για μάκθςθ. Υπονοεί μια απόςταςθ ανάμεςα ςε εςάσ και τουσ 
δαςκάλουσ ςασ. 

 Πρωτότυπο είναι ζνα δείγμα διαδικτυακοφ μοντζλου εργαςίασ του μακιματοσ 
για ςκοποφσ ζγκριςθσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ πριν από τθν πλιρθ 
ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ.  

 Storyboard είναι ζνα ζγγραφο που δείχνει τθ δομι του μακιματοσ και τισ 
αναλυτικζσ πλθροφορίεσ κάκε μακιματοσ: κείμενο, ςχιματα, πίνακεσ, 
γραφικά, ιχοσ, βίντεο, infographics κ.λπ. 

 φγχρονθ θλεκτρονικι μάκθςθείναι μια δραςτθριότθτα eLearning που 
λαμβάνει χϊρα ςε πραγματικό χρόνο. Ραραδείγματα: ςυνομιλία, διάςκεψθ 
βίντεο ι ιχου, ηωντανι μετάδοςθ μζςω web, λευκόσ πίνακασ κ.λπ. 
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Επιπρόςκετοι πόροι 
 
χετικά με το eLearning γενικά 

https://elearningindustry.com/ 

https://elearningindustry.com/the-ultimate-elearning-course-design-checklist 

https://www.researchgate.net/publication/332706028_A_proposed_model_for_desig

ning_E-learning_courses 

http://www.ijeeee.org/Papers/218-ET048.pdf 

 

χετικά με τον τρόπο ςφνταξθσ ςτόχων και ςτόχων για μακιματα eLearning 

https://elearningindustry.com/how-to-write-aims-and-objectives-for-elearning-

courses 

 

Πρότυπα Storyboard για eLearning 

https://elearningindustry.com/free-storyboard-templates-for-elearning 

 

φγκριςθ μεταξφ διαφόρων υςτθμάτων Διαχείριςθσ Μάκθςθσ (LMS) 

https://www.goodfirms.co/blog/best-free-open-source-LMS-Software-solutions 

 

χετικά με τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ για πολυμζςα 

https://wiki.ubc.ca/Documentation:Design_Principles_for_Multimedia 
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