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Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

• Η εισαγωγή στα βασικά ζητήματα του κλάδου της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

• Η εμβάθυνση στις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας στη διδασκαλία (π.χ. εικονική 

πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα). 

• Η κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και απόψεων για την επίδραση της τεχνολογίας στην 

διδασκαλία και μάθηση. 

• Η κατανόηση του ρόλου της τεχνολογίας στη βελτίωση της εκπαίδευσης υπό το πρίσμα μιας 

ολιστικής διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (π.χ. εκπαίδευση STEAM). 

 

Συγκεκριμένα, 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 και, 
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(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 στον τομέα της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας.   

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  

1. Nα κατανοήσουν τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και να επεξηγούν 

σύγχρονες εφαρμογές της στη διδασκαλία και μάθηση. 

2. Να είναι σε θέση να αξιολογούν και να επιλέγουν κατάλληλες τεχνολογίες για την 

αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών.  

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

τεχνολογίας.  

4. Να καταρτίσουν (βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο) στρατηγικό σχέδιο για τη 

συστημική και συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διοίκηση σχολείου και 

εισαγωγή καινοτομιών. 

5. Να συσχετίσουν εργαλεία, μεθόδους, δραστηριότητες με μαθησιακά αποτελέσματα.  

6. Να εξετάσουν κριτικά παραδείγματα ερευνών και εφαρμογών προγραμμάτων 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• Η εξέλιξη του κλάδου της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών του διαδικτύου. 

• Έρευνα και αξιολόγηση στην ηλεκτρονική μάθηση (DBR - 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. 
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Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διάλεξη, Παρακολούθηση μαθημάτων , Βιωματικά εργαστήρια, Διαδικτυακή συζήτηση, Ατομική 

καθοδήγηση, Ανάλυση μελετών περίπτωσης, Ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, 

Παρουσιάσεις φοιτητών. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση, Ατομική εργασία, Ομαδική εργασία – Παρουσίαση 
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