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Στόχοι του µαθήµατος
Το µάθηµα οδηγεί, από τη µια, στη βαθιά κατανόηση του επιστηµολογικού υπόβαθρου της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, των ερευνητικών προσεγγίσεων που εφαρµόζονται σήµερα στη 
µελέτη θεµάτων-προβληµάτων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και µαθησιακού σχεδιασµού. Η 
έµφαση θα είναι στα ακόλουθα: (α) συµβολή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και τη µελέτη 
σύγχρονων  εφαρµογών της στη διδασκαλία και µάθηση (β) Αξιολόγηση και επιλογή 
τεχνολογιών για την αντιµετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών και προκλήσεων (γ) Κατάρτιση 
στρατηγικού σχεδίου για τη συστηµική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην προώθηση 
καινοτοµιών στην εκπαίδευση. Αναφορικά µε τις ερευνητικές προσεγγίσεις θα αναλυθούν 
θετικές και φαινοµενολογικές στρατηγικές έρευνας, όπως αυτές εφαρµόζονται στην 
εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία: 

• Nα κατανοήσουν τη συµβολή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και να επεξηγούν
σύγχρονες  εφαρµογές της στη διδασκαλία και µάθηση. 

• Να είναι σε θέση να αξιολογούν και να επιλέγουν κατάλληλες τεχνολογίες για την
αντιµετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών. 

• Να προτείνουν λύσεις σε εκπαιδευτικά και διοικητικά προβλήµατα µε τη βοήθεια της
τεχνολογίας. 

• Να καταρτίσουν (βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο) στρατηγικό σχέδιο για τη
συστηµική και συστηµατική αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διοίκηση σχολείου και
εισαγωγή καινοτοµιών.

• Να συσχετίσουν εργαλεία, µεθόδους, δραστηριότητες µε µαθησιακά αποτελέσµατα.
• Να εξετάσουν κριτικά παραδείγµατα ερευνών και εφαρµογών προγραµµάτων

εκπαιδευτικής τεχνολογίας.



Περιεχόµενου του µαθήµατος 
• Η εξέλιξη του κλάδου της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών του 

διαδικτύου. 
• Έρευνα και αξιολόγηση στην ηλεκτρονική µάθηση (Design Based Research). 
• Αποτελεσµατικότητα των εφαρµογών της τεχνολογίας και επίδραση στη µάθηση. 
• Παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη της τεχνολογίας στην διδασκαλία. 
• Ενσωµάτωση της τεχνολογίας στην διδασκαλία της γλώσσας. 
• Εκπαιδευτικά βίντεο-παιχνίδια και εικονικά περιβάλλοντα µάθησης. 
• Μαθησιακός σχεδιασµός (learning design) και τεχνολογίες. 
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονική µάθηση. 
• Κοινωνικά δίκτυα και κοινότητες µάθησης. 
• Αξιολόγηση και επιλογή τεχνολογικών συστηµάτων για εφαρµογή τους στην 

εκπαίδευση. 
• Στρατηγικός σχεδιασµός (βραχυπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος) και τεχνολογία. 
• Εφαρµογές της τεχνολογίας στη βελτίωση σχολείου, την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση του σχολικού έργου. 
 

  
 

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι 
 Ατοµική και οµαδική εργασία, Ατοµική καθοδήγηση, Ανάλυση µελετών περίπτωσης, 
∆ιαδικτυακή µάθηση και συζητήσεις. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης 
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική εξέταση. 
 
Λεπτοµέρειες για τις εργασίες και µελέτες θα δοθούν στην τάξη. 
 

Υποχρεωτική βιβλιογραφία 
Σηµειώσεις µαθήµατος. 
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