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Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και 
η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.



Σχετικά με το έργο
Το έργο T4T - Tools4Teaching in Digital Education 
Settings επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 
εκπαιδευτών ενηλίκων και των παροχών τυπικής, 
μη τυπικής και άτυπης κατάρτισης, ώστε να 
στραφούν αποτελεσματικά προς την ψηφιακή 
εκπαίδευση και να παρέχουν το ίδιο επίπεδο 
αλληλεπίδρασης και “ανθρώπινης” εμπειρίας 
στους εκπαιδευόμενους, όπως στο φυσικό 
περιβάλλον. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η 
ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών 
ενηλίκων και των επαγγελματιών κατάρτισης να 
δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματικές 
δυναμικές ομάδες, σε ψηφιακά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, ώστε να εμπλέκουν καλύτερα τους 
διαδικτυακούς εκπαιδευόμενους. 



Στόχοι ενότητας 

❖ να προσφέρει στους εκπαιδευτές 
γνώση, κατανόηση, έννοιες και μοντέλα 
μαθησιακών περιβάλλοντων, την ουσία 
τους, τυπολογίες και εφαρμογές

❖ να επιτρέψει στους εκπαιδευτές να 
διακρίνουν με καθαρότητα και να 
αναλύσουνε τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα, την ξαφνική εμφάνιση 
των μοντέλων συνδυασμένης 
μεθόδου διδασκαλίας, υβριδικής και 
δια ζώσης διδασκαλίας.

❖ να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές με 
στρατηγικές διδασκαλίες προς 
ποικιλόμορφα εκπαιδευτικά πλαίσια, 
λαμβάνοντας υπόψη τεκμηριωμένες 
πληροφορίες σχετικά με τα 
περιβάλλοντα εκμάθησης και τις 
ιδιαιτερότητες τους

❖ να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές 
στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
εκμάθησης που είναι κατάλληλα 
δημιουργημένος, ασφαλής και κατά 
πολύ πιο αποτελεσματικός, στο 
δεδομένο εκπαιδευτικό/διδακτικό 
πλαίσιο



Αποτελέσματα ενότητας  
(1)
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές θα: 

έχουν γνώση, κατανόηση, έννοιες και μοντέλα μαθησιακών περιβάλλοντων, την ουσία τους, 
τυπολογίες και εφαρμογές

θα είναι εξοπλισμένοι με στρατηγικές διδασκαλίες προς ποικιλόμορφα εκπαιδευτικά πλαίσια, 
λαμβάνοντας υπόψη τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα περιβάλλοντα εκμάθησης 
και τις ιδιαιτερότητες τους

θα είναι σε θέση να διακρίνουν με καθαρότητα και να αναλύσουνε τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα, την ξαφνική εμφάνιση των μοντέλων συνδυασμένης μεθόδου διδασκαλίας, 
υβριδικής και δια ζώσης διδασκαλίας

θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εκμάθησης που είναι κατάλληλα 
δημιουργημένο, ασφαλή και κατά πολύ πιο αποτελεσματικό, στο δεδομένο 
εκπαιδευτικό/διδακτικό πλαίσιο



Αποτελέσματα ενότητας 
(2)

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές θα:

είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαγγελματιών εκπαίδευσης και φορέων κατάρτισης στο 
πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία στο πως 
μπορούν να διατηρήσουν την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα διαδικτυακά 
περιβάλλοντα εκμάθησης, καθώς και σε αυτά που είναι δια ζώσης

Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει την προώθηση της διατομεακής και διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των 
χωρών-εταίρων και την ενεργή ανταλλαγή εμπειριών και πολύτιμων μαθημάτων μεταξύ των εκπαιδευτικών 
φορέων στους τομείς της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης

έχουν την κατάλληλη επάρκεια σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της δημιουργίας και διατήρησης 
των δυναμικών μιας αποτελεσματικής διαδικτυακής ομάδας, εξασφαλίζοντας υψηλής 
ποιότητας εμπειρία για τους εκπαιδευόμενους σε ψηφιακές τάξεις, μέσω της ανάπτυξης των 
Οδηγιών και της Βιβλιοθήκης Πηγών, στο συγκεκριμένο θέμα



Θέμα 1: Η Ουσία των 
Περιβάλλοντων 
Μάθησης και Ισχυρά 
Περιβάλλοντα 
Μάθησης



Τι είναι ένα 
Περιβάλλον 
Μάθησης;

● “ένα περιβάλλον μάθησης αποτελείται από το φυσικό και 
το ψηφιακό χώρο στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι 
επιτελούν τις δραστηριότητες τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων, των αρχείων, και 
άλλων δημιουργημάτων που ανακαλύπτουν στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον. Πέρα από το φυσικό και 
ψηφιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβάνεται και το 
κοινωνικοπολιτισμικό σε τέτοιες δραστηριότητες.” 
(Goodyear, 2001) 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://www.campusvirtualsp.org/en/course/tutoring-online-learning-environment-2019
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Λειτουργίες του Περιβάλλον 
Μάθησης 

ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΜΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΙ 
ΜΕ ΤΟ MICRO ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, 

ΣΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΜΠΟΡΕΙ, ΟΜΩΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ MESO 
ΕΠΙΠΕΔΟ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΙ Ο 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ 



A powerful learning environment



Θέμα 2: Τύποι 
περιβάλλοντων 
μάθησης



Τύποι

Παραδοσιακός και Ψηφιακός

Δια ζώσης, Διαδικτυακός και Υβριδικός

Με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, τη γνώση, την αξιολόγηση, 
ή/και την κοινότητα



Πρόσωπο με πρόσωπο/Δια 
ζώσης μάθηση - μια 

προσπάθεια απόδοσης 
ορισμού

Η δια ζώσης μάθηση είναι μια παραδοσιακή μορφή 
μάθησης που συμβαίνει κατ’ιδίαν. Αυτό σημαίνει ότι 

οι εργασίες, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται στην τάξη, υπό την 

καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC 
BY-NC-ND

https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/dbi1/cresource/q2/p05/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Ιδιαιτερότητες διαδικτυακών περιβάλλοντων 

Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ. 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ 
ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΑΞΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΣΤΙΓΜΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΑΛΛΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ Η Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ. ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, 
ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ  ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΝ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΣΩ EMAIL Η ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) ΑΝ 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟΙ ΣΤΟ ΝΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ. ΩΣΤΟΣΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝ Ο 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.



Ιδιαιτερότητας υβριδικών 
περιβάλλοντων

Δομή  

Ευέλικτη Εκπαιδευτική Συνεργασία
Αυτοδιδασκαλία

Αμφίδρομη Ανατροφοδότηση
Αυτοδιάθεση



Θέμα 3: Διαδικτυακά 
περιβάλλοντα 
μάθησης - μια βουτιά 
στα βαθιά



Τύποι διαδικτυακών περιβάλλοντων 
μάθησης

E-Learning, διαδικτυακή 
μάθηση & εικονικό 
περιβάλλον μάθησης

Τυπικό & μη τυπικό 
περιβάλλον μάθησης 

Προσωπικό & 
κοινωνικό περιβάλλον 

μάθησης



Θέμα 4: Δια ζώσης 
περιβάλλον μάθησης 
και συνδυασμένη 
μέθοδος διδασκαλίας



Δια ζώσης περιβάλλον μάθησης 

Η έννοια του δια ζώσης περιβάλλοντος μάθησης με σεβασμό στις φυσικές δομές 
σχετίζεται με τους χώρους, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία εντός του σχολείου.
Ο Lehtinen (1997, p. 21) προτείνει ότι η έννοια έχει εξελιχθεί σε ένα πιο σύνθετο 

οικοδόμημα που περιλαμβάνει εξοπλισμό διδασκαλίας, πηγές πληροφόρησης και 
γεγονότα εκτός παιδαγωγικού περιβάλλοντος, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

συμμετάσχουν στην διαδικασία μάθησης τόσο απευθείας όσο και εικονικά. 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://technofaq.org/posts/2019/02/9-content-mistakes-that-can-hurt-your-seo-rank/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Συνδυασμένη μέθοδος διδασκαλίας
Μια μέθοδος μάθησης που συνδυάζει την κατ’ιδίαν/πρόσωπο με 
πρόσωπο και την διαδικτυακή μαθησιακή εμπειρία. Ιδανικά, η κάθε μια 
(τόσο η διαδικτυακή όσο και η δια ζώσης) θα συμπληρωθούν μεταξύ 
τους, χρησιμοποιώντας τα δυνατά τους σημεία.

Στην πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, συνδυάζει 
κάποιες μορφές εκπαίδευσης που βασίζονται στην 
τεχνολογία πληροφοριών (IT).

Πιο ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες των μαθητών και 
παροτρύνει την ενεργοποίηση της μάθησης δίχως 
χωροχρονική εξάρτηση.

Έχει επιπτώσεις για τους φορείς: απαιτεί όραμα, 
επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, και καλή 
υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς.



Υβριδική μάθηση

● Η υβριδική μάθηση είναι μια μέθοδος διδασκαλίας όπου οι 
εκπαιδευτές διδάσκουν μαθητές δια ζώσης και εξ 
αποστάσεις την ίδια στιγμή. Στα υβριδικά μοντέλα μάθησης, 
μέθοδο ασύγχρονης εκπαίδευσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά της σύγχρονης, 
πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλίας.

This Photo by 
Unknown Author is 
licensed under CC 
BY-SA

https://thebluediamondgallery.com/tablet-dictionary/c/content.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Πρακτική Άσκηση (1)
Υπάρχει η εξής συνθήκη: σας έχει ανατεθεί να είστε ο εκπαιδευτής μιας ομάδας 
αποτελούμενης από 20 εκπαιδευόμενους. Τα μισά άτομα της ομάδας θα μπορέσουν 
να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια ζώσης, και τα υπόλοιπα μισά 
εξ αποστάσεως. Η διάρκεια αυτού είναι 24 ώρες εκπαίδευσης. Τώρα, καλείστε να 
πάρετε τις εξής αποφάσεις:

Ποιο/α κανάλι/α επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσετε;

Πώς θα παρακινήσετε την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων που 

βρίσκονται στο χώρο και σε αυτούς που συμμετέχουν διαδικτυακά;

Πώς θα καταφέρετε να δημιουργήσετε μια ροή μάθησης; Γιατί; 

Τι πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της συνδυασμένης και υβριδικής μεθόδου 

εκμάθησης θα χρειαστεί να λάβετε υπόψη; Γιατί;



Πρακτική Άσκηση(2)

Αν χρησιμοποιούσατε τις ανεστραμμένες τάξεις ως στρατηγική, πώς θα το 

υλοποιούσατε; Γιατία; 

Με ποιον τρόπο θα σχεδιάσετε το περιβάλλον της δια ζώσης μάθησης;

Τι ρόλους θα αναλάβετε ως εκπαιδευτής σε διαφορετικά πλαίσια (με τους 

εκπαιδευόμενους σε δια ζώσης και εξ αποστάσεις συνθήκες); Γιατί;

Πώς θα δημιουργήσετε ένα ισχυρό μαθησιακό περιβάλλον; Γιατί πιστεύετε πως 

αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματική στρατηγική;

Το μαθησιακό περιβάλλον που θα δημιουργήσετε θα είναι εστιασμένο στον 

εκπαιδευόμενο, τη γνώση, την αξιολόγηση ή την κοινότητα; Γιατί;



Ευχαριστούμε!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


