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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στον σύγχρονο κόσμο μας όπου τα πάντα αλλάζουν γρήγορα, η ψηφιακή μεταμόρφωση έχει φέρει νέες προκλήσεις 

στο περιβάλλον εργασίας. Με τις τεχνολογικές αλλαγές να μεταμορφώνουν την καθημερινότητά μας, καλούμαστε 

να αναλογιστούμε την επίδραση της τεχνολογίας στον τρόπο που μαθαίνουμε κι εργαζόμαστε. Είτε μιλάμε για 

κάποιες απλές, νέες συνήθειες ή για μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας, η τεχνολογία έχει αλλάξει το πώς δουλεύουμε 

και το πώς αναζητάμε πληροφορίες για να ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας. Το πρόγραμμα TransIT καταπιάνεται 

με αυτές ακριβώς τις αλλαγές. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργασιακών προσόντων, απαραίτητων 

για τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός συνόλου εκπαιδευτικών εργαλείων με 

βάση την εργασία για τη μεσαία διευθυντική βαθμίδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τεχνικό υπόβαθρο, 

το οποίο να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαραίτητων εγκάρσιων δεξιοτήτων για τη διαχείριση της 

μετάβασης στη Βιομηχανία 4.0. Τα κύρια στοιχεία αυτής της εκπαίδευσης είναι η καινοτομία και η διαχείριση 

κινήτρου. Επικαλύπτουν περαιτέρω ενότητες/άλλα προσόντα. Κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τα «πακέτα» 

που αντιστοιχούν στις ανάγκες της. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και του κινήτρου, ως κλειδιά της 

επιτυχίας: μεγιστοποίηση της ικανότητες να εξάγουμε τα μέγιστα από το εργατικό δυναμικό, να δίνουμε έμπνευση 

για καινοτομία και για τη βελτιστοποίηση του δυναμικού των ανθρωπίνων πόρων. Ο οδηγός αυτός εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος TransIT και τιτλοφορείται «Μεθοδολογία». Στόχος του είναι να παρουσιάσει το 

θεωρητικό σκέλος των μαθησιακών μεθόδων, την κατανομή και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων γενεών, και να 

προτείνει τρόπους προσαρμογής της εκπαιδευτικής ύλης στα διάφορα στιλ μάθησης. 

ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΕΔΙΟΥ   

Στα πλαίσια του προγράμματος TransIT, έχουμε ήδη παραγάγει το «Ανάλυση Κομβικών Δεξιοτήτων για τη 

Διαχείριση Μετάβασης – Κατάλογος και Πίνακας Δεξιοτήτων», βασισμένο σε έρευνα τεκμηρίωσης και πεδίου, 

διαφοροποιημένης ανά τις γενιές Χ,Υ,Ζ.  

Μια ποιοτική ανάλυση πεδίου των προτεινόμενων διαχειριστικών προσόντων για την i4.0 εντόπισε τρεις κύριες 

κατηγορίες. Συνεπώς, τα προσόντα χωρίστηκαν σε τεχνικά, διαχειριστικά και προσωπικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Τεχνικά προσόντα: «όλες οι γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη δουλειά, π.χ. στα μέσα, στον 

προγραμματισμό, στη διαχείριση της γνώσης και στη στατιστική. Οι τεχνικές δεξιότητες αποκτούνται μέσω 

εξάσκησης και μαθητείας».  

Κριτική σκέψη 

Όσοι μπορούν να ερμηνεύουν διορατικά τις πληροφορίες θα είναι περιζήτητοι, λόγω της περιπλοκότητας και της 

διασύνδεσης διαφόρων κλάδων, όπως η επιστήμη υπολογιστών, η μηχανική και η βιολογία. 

Προσανατολισμός στις υπηρεσίες 

Όσοι συνειδητοποιούν τη σημασία της προσφοράς αξίας στον πελάτη υπό τη μορφή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης 

θα έχουν ζήτηση, καθώς οι επιχειρήσεις θέλουν να παρέχουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Προβλέπεται 

μια όλο και αυξανόμενη αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε ανθρώπους και ρομπότ/ρομποτικές διεργασίες, η οποία θα 

πρέπει να ενσωματώνεται στην εμπειρία του πελάτη 

Τεχνική επιχειρηματικότητα 

Συμπεριλαμβάνει δεξιότητες όπως λήψη ρίσκου, επιμονή, μάρκετινγκ, τεχνικές γνώσεις και προγραμματισμός.  
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Τεχνικές δεξιότητες 

Είναι οι απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Είναι πρακτικές και συχνά 

αφορούν σε εργασίες που έχουν να κάνουν με τη μηχανική, την τεχνολογία πληροφοριών, τα μαθηματικά ή τις 

επιστήμες. Παραδείγματα είναι η γνώση γλωσσών προγραμματισμού, χρήσης μηχανουργικού εξοπλισμού ή 

εργαλείων. 

Ασφάλεια ΙΤ 

Είναι η επίγνωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση των 

τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία και στην επικοινωνία 

με νέους τρόπους. Από την άλλη, όμως, είναι αυτή ακριβώς η φύση που οδηγεί σε νέες προκλήσεις κι ανησυχίες 

σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εθνικοί και διεθνείς ρυθμιστικοί φορείς αντιμετωπίζουν 

νέες απειλές για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στην 

τρέχουσα τάση των ψηφιακών δικτύων που βασίζονται στο Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP). Συμπεριλαμβάνονται 

τομείς όπως: 1. Μηχανική ασφαλείας 2. Κρυπτογράφηση 3. Εντοπισμός εισβολής και αντίδραση σε παραβίαση 4. 

Ανάπτυξη τείχους προστασίας 5. Ανάλυση τρωτότητας 6. Δοκιμασία διείσδυσης Ο1. Α1. Σελίδα 17 7. Πληροφορίες 

ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων 8 Κυβερνοασφάλεια: HTTPS, SSL και TLS 9. Εντοπισμός Απειλών Τελικού 

Σημείου και Αποτροπή Απώλειας Δεδομένων (DLP) 10. Αποτροπή Απώλειας Δεδομένων (DLP) 

Δεξιότητες συστημάτων 

Εξελιγμένα προσόντα κατανόησης, παρακολούθησης και βελτίωσης κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων. 

Δεξιότητες έρευνας 

Η ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, συγκέντρωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και αξιολόγησης πληροφοριών που 

σχετίζονται με το υπό μελέτη αντικείμενο. 

Γνωσιακή ανάλυση 

Κλάδος της αναλυτικής που προσπαθεί να μιμηθεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο εξάγοντας συμπεράσματα από 

διαθέσιμες πληροφορίες και γνωσιακές βάσεις, τα οποία εν συνεχεία επανεισάγονται στη γνωσιακή βάση για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων στο μέλλον – δηλαδή ένας κύκλος αυτόνομης μάθησης. 

Δεξιότητες περιεχομένου 

Οι δεξιότητες περιεχομένου, γνωστές και ως τεχνικές, εργασιακές ή επαγγελματικές δεξιόττηες, αφορούν 

συγκεκριμένα στο πεδίο απασχόλησης κάποιου. 

Ανάλυση δεδομένων 

Είναι η δεξιότητα να συλλέγουμε, να δομούμε και να αναλύουμε δεδομένα για τη υποστήριξη της λήψης 

αποφάσεων, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.   

Κίνητρο για μάθηση 

Το κίνητρο είναι η προθυμία να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και να διερύνουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

μας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Διαχειριστικά Προσόντα: «είναι όλες οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, όπως οι 

δεξιότητες ανάλυσης και έρευνας, επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων, η δημιουργικότητα. Η ικανότητα να 

λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις και να ηγούμαστε των υφισταμένων μας σε μία εταιρεία, τακτικές 

διαπραγμάτευσης και αντίδραση».  

Ευελιξία 

Γνωσιακή ευελιξιά: Είναι η ικανότητα να ελισσόμαστε ανάμεσα σε διάφορους τρόπους σκέψης και νοοτροπίες. Να 

εργαζόμαστε σε διάφορους κλάδους και να εξάγουμε έννοιες από διαφορετικά πεδία. Χρησιμοποιείται τόσο το 

αριστερό, όσο και το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. 

Εγγενής ευελιξία: Πολυλειτουργική κι αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, και συνεισφορά του υπαλλήλου 

στον πυρήνα της επιχείρησης, μέσω δημιουργικών κι αποτελεσματικών λύσεων και διατμηματικών καινοτομιών. 

Το ίδιο το πόστο/ρόλος μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες του υπαλλήλου. Μπορούν να 

επινοούνται και να δημιουργούνται νέες λειτουργίες, οι οποίες να διαφέρουν από τους υπάρχοντες ρόλους. Οι 

τακτικές αυτές αλλαγές αποτελούν οργανικό κομμάτι της δουλειάς. 

Αντοχή στην αβεβαιότητα 

Η ικανότητα να λειτουργούμε αποτελεσματικά σε περιβάλλον αβεβαιότητας. 

Προσαρμοστική σκέψη 

Το να επικοινωνούμε και να συντονιζόμαστε με την προβλεπόμενη αλλαγή, να είμαστε ανοικτοί στις αλλαγές, τόσο 

τις τεχνολογικές, όσο και τις διαφορετικές μεθοδολογίες. 

Βιώσιμη νοοτροπία 

Η προθυμία να υποστηρίζουμε καινοτομίες βιωσιμότητας. 

Επικαιροποιημένη γνώση και κατανόηση διαδικασιών  

Γνώση για το επίπεδο ανάπτυξης (συσκευής, διαδικασίας, διεργασίας, τεχνικής ή επιστήμης) στο οποίο 

βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή, συνήθως ως αποτέλεσμα σύγχρονων μεθόδων. Εις βάθος κατανόηση των 

διαδικασιών της εταιρείας, και της αλληλεπίδρασής αυτών. 

Πολυκλαδική εκπαίδευση, εγκάρσιες δεξιότητες 

Ποικίλες γνώσεις, όπως τεχνικές, επιχειρηματικές (το πώς παρουσιαζόμαστε), επικοινωνίας, διαχείρισης 

προγραμμάτων, προστασίας δεδομένων. Απαιτούν συνεχή εκπαίδευση, περιέργεια, προθυμία για μάθηση.  

Χτίσιμο καλής εικόνας 

Κάθε ηγέτης αποτελεί πρότυπο και θέτει τα πρότυπα επαγγελματισμού εντός του οργανισμού. Για τις νεότερες 

γενιές ένα θετικό πρότυπο είναι ακόμη πιο σημαντικό, αφού δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η ιεραρχία. Οι 

διευθυντές πρέπει να είναι πραγματικοί ηγέτες. Να εμπνέουν, να θέτουν τα πρότυπα (επαγγελματική 

συμπεριφορά, στάση, επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη, αντιλήψεις κλπ), να εκπροσωπούν τους στόχους 
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και την κουλτούρα του οργανισμού, να παραμένουν ακέραιοι ακόμη κι όταν δέχονται επικρίσεις και να 

επιδεικνύουν σιγουριά. 

Ακεραιότητα 

Η συμπεριφορά του ηγέτη αντανακλά τον οργανισμό. Πρέπει να διατηρεί την ακεραιότητά του, όποιες προκλήσεις 

κι αν προκύψουν. Το να μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας αποτελεί κομμάτι 

μιας ολολκηρωμένης προσωπικότητας, ακόμη και για τους διευθυντές. Η διαφάνεια είναι το κλειδί της 

ακεραιότητας.  

Οριζόντια και κατακόρυφη αντίληψη 

Τα συνεχώς μεταβαλλόμενα, πολυκλαδικά και πολυσύνθετα εργασιακά καθήκοντα απαιτούν γενική επίγνωση των 

κυρίως διεργασιών και των στόχων της εταιρείας. Απαιτείται τόσο συστηματική, όσο και συγκεκριμένη (τεχνική) 

επίγνωση. 

Πολύπλοκη σκέψη και επίλυση προβλημάτων 

Είναι η διανοητική ελαστικότητα που απαιτείται για την επίλυση απρόβλεπτων προβλημάτων και των συσχετισμό 

τους σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο πεδίο που γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Απαιτούνται αναλυτικές και 

δημιουργικές δεξιότητες. Η αναλυτική ή λογική σκέψη συμπεριλαμβάνει δεξιότητες όπως η σύγκριση, η 

αξιολόγηση και η επιλογή. Παρέχει ένα λογικό πλαίσιο για την επίλυση προβλημάτων. Ένας ηγέτης πρέπει να 

μπορεί να διακρίνει τα γεγονότα από τις αντιλήψεις, τις υποθέσεις και τις ερμηνείες.  

Ένα σύνολο αυτορυθμιζόμενων ψυχολογικών διεργασιών και δραστηριοτήτων το οποίο, σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον, είναι απαραίτητο για την επίτευξη στόχων που θα ήταν αδύνατη μέσω συνηθισμένων ενεργειών. Τα 

περίπλοκα προβλήματα συνήθως απαιτούν πολλές γνώσεις και συνεργασία ανάμεσα σε διάφορα τμήματα/άτομα. 

Επιχειρηματική σκέψη 

Μη παραδοσιακός, πειραματικός τρόπος σκέψης. 

Οι δεξιότητες της επιχειρηματικής σκέψης αφορούν στην αναγνώριση ευκαιριών στην αγορά και στον εντοπισμό 

των πλέον κατάλληλων μεθόδων και χρόνου για την εκμετάλλευσή τους. Είναι περισσότερο μια διανοητική 

κατάσταση που ανοίγει τα μάτια μας σε νέες ευκαιρίες. 

Ιεράρχιση προτεραιοτήτων 

Το να μπορούμε να εκτελούμε τις βασικές εργασίες έχοντας πάντα κατά νου τον στόχο μας, όσο περίπλοκη κι αν 

είναι η κατάσταση/εργασία, κάνοντας παράλληλα όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και αλλαγές. Οι διευθυντές 

πρέπει να σκέφτονται μακροπρόθεσμα, να εκπληρώουν τα σχετικά καθήκοντά τους, και ταυτόχρονα να ορίζουν και 

να διανέμουν εργασίες. Η δεξιότητα αυτή αποτελεί σημαντικό προσόν σε ένα τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενο και 

ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον. 

Νέοι τρόποι διαχείρισης ανθρώπων 

Τα παραδοσιακά διαχειριστικά πλαίσια και μέθοδοι σταδιακά καθίστανται αναποτελεσματικά και χρειάζονται 

ανανέωση. Απαιτείται ένα καινούργιο στιλ διαχείρισης (π.χ. μεταμορφωτική ηγεσία). Η αποτελεσματική 

επικοινωνία και η συνεργασία θα είναι δεξιότητες με τεράστια ζήτηση σε οποιαδήποτε βιομηχανία. 
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Δημιουργικότητα και καινοτομία 

Είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο υπό νέα πρίσματα, να εντοπίζουμε κρυφά μοτίβα, να 

συνδέουμε φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους φαινόμενα, και να παράγουμε λύσεις. Στις μέρες μας τα ρομπότ μάς 

βοηθούν πολύ, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Από την άλλη, η 

δημιουργικότητα είναι απαραίτητη, αν θέλουμε να αντλούμε τα οφέλη των αλλαγών. 

Ανάλυση δεδομένων 

Η Ανάλυση Δεδομένων είναι η διαδικασία συστηματικής εφαρμογής στατιστικών ή/και λογικών τεχνικών για την 

περιγραφή και απεικόνιση, συμπύκνωση και ανακεφαλαίωση, και αξιολόγηση δεδομένων. Απαραίτητη για την 

εξασφάλιση της πιστότητας των δεδομένων είναι η ακριβής και κατάλληλη ανάλυση των ευρημάτων ερευνών. Αυτή 

συμπεριλαμβάνει: 1. Εκκαθάριση και προετοιμασίας δεδομένων, 2. Ανάλυση και Εξερεύνηση δεδομένων, 3. 

Στατιστική Γνώση, 4. Οπτικοποίηση Δεδομένων, 5. Δημιουργία Πινάκων Ελέγχου ή/και Αναφορών, 6. Δεξιότητες 

Συγγραφής κι Επικοινωνίας, 7. Γνώσεις επί Τομέων (Domain), 8. Επίλυση Προβλημάτων. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Κοινωνικές δεξιότητες: «Οι κοινωνικές αξίες και κίνητρα των ατόμων, ικανότητα μετάδοσης γνώσης, ηγετικές 

δεξιότητες, ικανότητα εργασίας με ομάδα, ανάπτυξη σχέσεων για μελλοντική αλληλεπίδραση, ρεαλιστική αντίληψη 

της ίδιας μας της συμπεριφοράς». 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Προσόντα που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη, όπως η ενσυναίσθηση και η περιέργεια θα 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στο μέλλον, για την πρόσληψη διευθυντών. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία αυτογνωσίας, 

αυτοδιαχείρισης, εσωτερικού κινήτρου, ενσυναίσθησης και κοινωνικών δεξιοτήτων. Όπως οι IQ και CQ, έτσι και η 

EQ είναι πολύ σημαντική. Η ικανότητα ανάπτυξης και καλλιέργειας κοινωνιών σχέσεων εντός του οργανισμού 

καθώς και η διαχείριση συναισθηματικών αντιδράσεων με αποφασιστικό και κατάλληλο τρόπο, η ενίσχυση της 

συνεργασίας και της ομαδικότητας ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα και ηλικιακές ομάδες, παρά τις όποιες 

διαφορές λόγω διεθνικότητας.  

Συνεργασία 

Οι οργανισμοί προσλαμβάνουν άτομα από διάφορες κουλτούρες σε διάφορες χώρες, περιοχές και ζώνες ωρών. 

Απαιτείται επίσης διακλαδική και διαγενεακή συνεργασία. Οι διευθυντές οφείλουν να δημιουργούν μια αίσθηση 

κοινότητας, να μπορούν να συνδέονται με τρίτους, να εμπνέουν αφοσίωση στον οργανισμό, ενεργή συμμετοχή και 

ένα νέο επίπεδο συνεργασίας. 

Διαχείριση διαφορετικότητας και συμπεριληψιμότητας 

Οι ετερογενείς ομάδες εργασίας είναι πολύτιμες για τους οργανισμούς. Οι ηγέτες πρέπει να διαισθάνονται τις 

δυναμικές στον χώρο εργασίας και να επιφέρουν θετικές αλλαγές. Πρέπει να ενώνουν ετερογενείς ομάδες, να 

επιλέγουν και να συντονίζουν τα προσόντα των μελών τους, καθώς και να ενθαρρύνουν ποικιλόμορφες 

προσεγγίσεις. 

Ανοιχτομυαλιά 
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Σημαίνει το να αποδεχόμαστε καινούργιες ιδέες, λύσεις, σκέψεις – κι ας διαφέρουν αρκετά από τις παλιές, κλασικές 

μεθόδους ή και τον ίδιο μας τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να μπορούμε να εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας με 

καινοτόμο, δημιουργικό, καινούργιο τρόπο. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον όπου κυριαρχεί 

η τεχνολογία ή σε τομείς που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία εργασιών και πιθανών λύσεων, απαιτείται η 

τακτική εφαρμογή καινούργιων λύσεων, εργαλείων και μεθόδων, καθώς και η συμμετοχή σε διαφορετικές και 

ετερογενείς ομάδες. 

Κοινωνική νοημοσύνη και μέσα 

Είναι η εφαρμογή κοινωνικής και μη επίσημης πλατφόρμας για ωφέλιμα αποτελέσματα. Το να μπορούμε να 

χρησιμοποιούμε και να εργαζόμαστε με έξυπνα μέσα. Πρέπει να βρίσκουμε την κατάλληλη περιοχή στον 

κατάλληλο χρόνο, και να διακρίνουμε την ανάγκη και τη χρήση τέτοιων πλατφορμών για διάφορους σκοπούς, αλλά 

και σαν εναλλακτικές λύσεις διασύνδεσης με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.  

Διαπροσωπικές δεξιότητες – «Οδηγός ευτυχίας» 

Ανεξαρτήτως του πόσες δουλειές αυτοματοποιούνται και του πόσο εξελίσσεται η ΑΙ, οι υπάλληλοι θα παραμένουν 

πάντα πολύτιμος πόρος. Είναι πιο δημιουργικοί, καταλαβαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλον και μπορούν να 

συνεισφέρουν σε ιδέες. Από την άλλη, οι άνθρωποι αρρωσταίνουν, αποκαρδιώνονται ή αποσπώνται. Είναι, λοιπόν, 

σημαντικό να γνωρίζουν οι μάνατζερ και οι αρχηγοί πώς να δίνουν κίνητρο στις ομάδες τους, να μεγιστοποιούν την 

παραγωγικότητα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Έτσι θα μπορούν να διανέμουν και να οργανώνουν τις 

εργασίες με βάση τους διαθέσιμους πόρους και σε συντονισμό με τις επιχειρηματικές ανάγκες. Συνυπολογίζεται 

επίσης η κατάλληλη χρήση των πόρων, η κάλυψη των αναγκών και των αιτημάτων τους, καθώς και η διατήρησή 

τους. 

Διαχείριση συγκρούσεων 

Η αποφυγή συγκρούσεων εντός ενός οργανισμού, η αναγνώρισή τους, εάν υπάρχουν, και η επίλυσή τους είναι 

βασική δεξιότητα για κάθε μάνατζερ. Απαιτεί συναισθηματική ωριμότητα, αυτοέλεγχο και ενσυναίσθηση. Δύναται 

να καλλιεργηθεί και να εξασκηθεί. 

Διαπολιτισμικές δεξιότητες 

Το να καταλαβαίνουμε τις διαφορετικές κουλτούρες, ειδικά σε σχέση με τις εργασιακές συνήθειες, όταν 

δουλεύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Γλωσσικές δεξιότητες 

Η ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να επικοινωνούμε με διεθνείς συνεργάτες και πελάτες. 

Δεξιότητες δικτύωσης 

Η ικανότητα να κάνουμε επαφές και να καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις. 

Διαχείριση άγχους 

Η ικανότητα να διαχειριζόμαστε την πίεση και το άγχος με θετικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης. 
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Από την ποσοτική έρευνα (συνεντεύξεις) που διεξάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TransIT, προέκυψε ότι τα 
προσόντα που αναζητούν μάνατζερ και υπάλληλοι για την ομαλή μετάβαση μιας εταιρείας στη Βιομηχανία 4.0 είναι 
τα εξής: 

• Επικοινωνία 

• Συνεργασία 

• Διαχείριση ομάδας 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Διαχείριση αλλαγής 

• Καινοτομία 

• Ευελιξία 

• Ενσυναίσθηση 

• Συνεργατική νοημοσύνη 

• Δημιουργικότητα 

• Κατανόηση 

• Ηγεσία 

• Μεταδοτικότητα 

• Διαπραγμάτευση 

• Λήψη πρωτοβουλίας 

• Επίλυση συγκρούσεων 

• Πειθώς 

• Ανοχή 

• Καθοδήγηση  

 

Σχετικά με τη διαφοροποίηση των γενεών, οι ακόλουθες δεξιότητες διαπιστώθηκε ότι είναι πιο δύσκολες για τις 

νεότερες, παρά για τις παλιότερες γενεές.  

• Επίλυση συγκρούσεων 

• Δεξιότητες επικοινωνίας 

• Ικανότητα μετάδοσης γνώσης 

• Ηγεσία 

• Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα 

Με το επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον να μεταβάλλεται τόσο γρήγορα, η ευέλικτη διαχείριση οφείλει 

να διαισθάνεται και να συνειδητοποιεί πότε οι επενδύσεις, η εμπειρία και οι γνώσεις της είναι πλέον «παλιές», και 

να επενδύει στην απόκτηση νέων πόρων. Υπάρχει το ρίσκο ότι «προκειμένου να διασωθεί η υπάρχουσα γνώση και 

επένδυση, ένας οργανισμός μπορεί να αγνοήσει νέες μεθόδους εργασίας ή νέες τεχνολογίες, πράγμα που μπορεί 

να επιφέρει μεγαλύτερη καταστροφή». 

Σύμφωνα με μελέτες και προγνώσεις, οι επαγγελματίες της i4.0 θα είναι άτομα με: 

• διεπιστημονική και ευέλικτη εκπαίδευση, 

• ειδίκευση σε νέα εργαλεία, 

• γνώση διαφόρων γλωσσών, 

• προηγμένες συναισθηματικές δεξιότητες, 

• ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα, 

• ικανότητα να αναλαμβάνουν ποικίλα εργασιακά καθήκοντα, 

• ικανότητα να προσεγγίζουν εργασίες και προβλήματα με καινοτομία, να βλέπουν τη γενική εικόνα, 

• αντοχές και διαχείριση του στρες, 

• αντιμετώπιση δυσκολιών ως κάτι το ουδέτερο, κομμάτι της καθημερινές ρουτίνας, ενδιαφέρον, που δίνει 

ευκαιρία μάθησης, 

• καλές κοινωνικές δεξιότητες για συνεργασία. 

Οι πιο σημαντικές υπαλληλικές δεξιότητες για την i4.0 θα είναι οι εξής:  



 

  

 

   11 

• ομαδικότητα, 

• μοίρασμα χώρου κι εργασιών με ρομπότ, 

• συνεργασία, 

• παρακολούθηση, 

• εντοπισμός λαθών, 

• λήψη αποφάσεων, 

• προληπτική συντήρηση, 

• ενσυναίσθηση, 

• θετικότητα, 

• διαμόρφωση  

• έμπνευση 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΓΕΝΕΩΝ  

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της οικονομίας υψηλής τεχνολογίας, ο καθοριστικός παράγοντας για 

βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η στρατηγική ανάπτυξη των υπαλλήλων, του μοναδικού αποκλειστικού 

πόρου οποιουδήποτε οργανισμού. Όμως, με τέσσερις γενιές να συνυπάρχουν στο εργατικό δυναμικό, και με την 

επικράτηση της διαδικτυακής μάθησης ως μέσο ανάπτυξης των υπαλλήλων, η εταιρική εκπαίδευση δεν συμβαδίζει 

με τον γενεαλογικά ποικίλο υπαλληλικό πληθυσμό του 21ου αιώνα. Καλούμαστε να δημιουργούμε εκπαιδευτικά 

προγράμματα για υπαλλήλους που ανήκουν σε τέσσερις γενιές, με διάφορους βαθμούς τεχνολογικών δεξιοτήτων 

και, πιθανά, ποικίλες προτιμήσεις όσον αφορά στις μεθόδους μάθησης. Προκειμένου να χτίζουμε προγράμματα 

σπουδών που να καλύπτουν τις διάφορες ανάγκες των μαθητών, πρέπει να κατανοούμε τις διαφορετικές 

προτιμήσεις τους όσον αφορά στις μεθόδους μάθησης από γενιά σε γενιά. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ  

ΓΕΝΙΑ  ΤΩΝ  ΜΠΕΪΜΠΙ ΜΠΟΥΜΕΡ :  

• Γεννημένοι ανάμεσα στα 1946-1964 

• Σήμερα αποτελούν το 48% του εθνικού εργατικού δυναμικού 

• Μορφωμένοι, ανεξάρτητοι, αισιόδοξοι, ελάχιστη ανοχή απέναντι στην εξουσία 

• Χαμηλού επιπέδου αφοσίωση, δέσμευση και ικανοποίηση από τη δουλειά (πάλεψαν να βρουν δουλειά) 

• Τους ταιριάζει η «αυτοβοήθεια», η αιώνια νιότη, οι ανέσεις και η προσωπική ικανοποίηση 

• Έμαθαν για την ομαδικότητα στο σχολείο και στο σπίτι (πολλοί έχουν μεγαλώσει σε μεγάλες οικογένειες) 

• Ανταμοιβές: χρήματα, τίτλοι, αναγνώριση 

Η προσωπικότητα των Μπέιμπι Μπούμερ:  

• Πρόθυμοι για το κάτι παραπάνω 

• Αισιόδοξοι 

• Θετικοί 

• Σχέση αγάπης/μίσους με την εξουσία 

• Ιδεαλιστές 

• Θέλουν να έχουν τα πάντα 

• Έχουν κίνητρο – και περιμένουν το ίδιο κι από τους άλλους 

ΓΕΝΙΑ Χ :  
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• Γεννημένοι ανάμεσα στα 1965-1980  

• Αποτελούν το 6% του εθνικού εργατικού δυναμικού σήμερα 

• Όχι πολύ πιστοί ή αφοσιωμένοι σε οργανισμούς, με πολλές τεχνολογικές γνώσεις, ανεξάρτητοι, 

εγωκεντρικοί, αποζητούν την προσοχή, μεγαλύτερη φυλετική ποικιλία – «δουλεύουν για να ζουν» 

• Σκεπτικιστές, αμφισβητούν τα πάντα 

• Προσαρμόσιμοι 

Προσωπικότητα της Γενιάς X: 

• Φανατικά ανεξάρτητοι 

• Επικεντρωμένοι στα αποτελέσματα 

• Σκεπτικιστές 

• Ισορροπία δουλειάς/ζωής 

• Αυτόνομοι 

• Πραγματιστές 

ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΜΙΛΕΝΙΑΛ :  

• Γεννημένοι ανάμεσα στα 1981-2000. 

• 3 φορές περισσότεροι απ’ τη Γενιά X. 

• Γι’ αυτούς το "Ctrl Alt Del" είναι στοιχειώδες όσο το "ΑΒΓ". Γι’ αυτό και αποκαλούνται «ψηφιακή γενιά». 

• Καταναλώνουν αμέσως όσα βγάζουν. 

• Πρέπει να τους σέβεσαι για να σε σεβαστούν. 

• Αμφισβητούν τα πάντα (γιατί;) 

Προσωπικότητα των Μιλένιαλ: 

• Ιδεαλιστές 

• Με υψηλή αυτοπεποίθηση 
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• Συλλογικοί 

• Κοινωνικοί και δραστήριοι 

• Επικεντρωμένοι στα επιτεύγματα 

• Δομημένοι 

ΓΕΝΙΑ  Z:  

• γεννημένοι ανάμεσα στα 1997 και 2012/15 

• 68 εκατομμύρια 

• υπερσυνδεδεμένοι – τα έξυπνα κινητά είναι η μέθοδος επικοινωνίας που προτιμούν 

• έχουν μια πιο οικονομικά συντηρητική προσέγγιση 

• εργατικοί, αποζητούν σταθερότητα 

• η Γενιά Ζ καταναλώνει με σκοπό 

Προσωπικότητα της Γενιάς Z: 

• Πραγματιστές 

• Ανταγωνιστικοί 

• Συνδεδεμένοι 

• Έχουν αίσθηση κοινωνικής ευθύνης 

• Ενημερωμένοι 

• Αυτάρκεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Οι υπάλληλοι πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν τις ικανότητές τους, ούτως ώστε να στηρίζουν τη στρατηγική 

του οργανισμού σε ταχύτατα μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Οι οργανισμοί πρέπει να συμβαδίζουν 

με τις ανάγκες που αλλάζουν έχοντας το βλέμμα στο μέλλον, ούτως ώστε να εντοπίζουν τις απαιτήσεις και να 

σχεδιάζουν αποτελεσματικές μαθησιακές παρεμβάσεις που να στηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους. 

Οι όροι «εκπαίδευση» και «μάθηση» χρησιμοποιούνται με την ευρεία τους έννοια και μερικές φορές 

εναλλάσσονται στα πλαίσια του επαγγέλματος, αλλά ένας ορισμός τους μπορεί να είναι ο εξής: 

"Η εκπαίδευση είναι μια παρέμβαση που καθοδηγείται από εκπαιδευτή και βασίζεται σε κάποια ύλη, σχεδιασμένη 

ούτως ώστε να αλλάξει δεξιότητες ή συμπεριφορές». 

Η ανάπτυξη είναι μια πιο μακροπρόθεσμη ή ευρεία διαδικασία – την απόκτηση δεξιοτήτων ή γνώσεων από ένα 

φάσμα διαφορετικών μέσων, όπως το κόουτσινγκ, η επίσημη/ανεπίσημη μάθηση, η εκπαίδευση, η βιωματική 

μάθηση. 
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Προκειμένου να είναι κατάλληλη και αποτελεσματική μια συγκεκριμένη μαθησιακή μέθοδος, πρέπει να 

συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του μαθητή και το είδος της μάθησης που υποτίθεται ότι θα επιφέρει. Είναι 

απαραίτητος ο σχεδιασμός και η επιλογή μαθησιακών μεθόδων που δεν επικεντρώνονται μόνο στο περιεχόμενο ή 

στη φύση του αντικειμένου, αλλά και στα χαρακτηριστικά των διαφόρων γενεών.  

Μια ευρεία κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων διδασκαλίας είναι αυτές που έχουν στο επίκεντρο τον δάσκαλο κι 

αυτές που έχουν στο επίκεντρο τον μαθητή (Κονστρουκτιβισμός). Στην πρώτη περίπτωση, οι δάσκαλοι έχουν τον 

πρώτο ρόλο. Οι μαθητές απλά αποδέχονται παθητικά τις πληροφορίες (μέσω διαλέξεων και οδηγιών), με τελικό 

στόχο την εξέταση και την αξιολόγηση. Ο βασικός στόχος των δασκάλων είναι να μεταδώσουν γνώσεις και 

πληροφορίες στους μαθητές τους. Στο μοντέλο αυτό, η διδασκαλία και η αξιολόγηση είναι δύο διαφορετικά 

πράγματα. Η μάθηση αποτιμάται μέσω βαθμολογιών σε εξετάσεις και αξιολογήσεις. Στη μάθηση που έχει στο 

επίκεντρο τον μαθητή, δάσκαλοι και μαθητές έχουν εξίσου ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία. Ρόλος του δασκάλου 

είναι να καθοδηγεί και να διευκολύνει τη μάθηση και την κατανόηση της ύλης από τον μαθητή. Η μάθηση 

αποτιμάται μέσω τυπικών και άτυπων μεθόδων αξιολόγησης, όπως ομαδικές εργασίες, δείγματα εργασιών και 

συμμετοχή στην τάξη. Η διδασκαλία και η αξιολόγηση διασυνδέονται. Η μάθηση αποτιμάται συνεχώς, κατά τη 

διδασκαλία. Κάποιες κοινές μέθοδοι διδασκαλίας είναι η συμμετοχή, η επίδειξη, η απαγγελία, η απομνημόνευση 

ή ένας συνδυασμός όλων αυτών. 

Ο κατάλογος μεθόδων και στρατηγικών του Khan1 (2001) εστιάζει σε 20 κύριους «φυσικούς τύπους» τους οποίους 

αναπτύσσει υπό την επικεφαλίδα «παιδαγωγικοί» στο οκταμερές μαθησιακό του πλαίσιο: 

• Παρουσίαση 
• Εκθέματα 
• Επίδειξη 
• Άσκηση και πρακτική 
• Εκπαιδευτικά βοηθήματα 
• Παιχνίδια 
• Αφήγηση ιστοριών 
• Εξομοιώσεις 
• Παιχνίδι ρόλων 
• Συζήτηση 

 

• Διευκόλυνση 
• Συνεργασία 
• Συζήτηση 
• Εκπαιδευτικές εκδρομές 
• Μαθητεία 
• Περιπτωσιολογικές μελέτες 
• Παραγωγική ανάπτυξη 
• Κίνητρο 
• Αλληλεπίδραση 
• Προτυποποίηση 

 

Στη δική μας προσέγγιση χρησιμοποιούμε τη θεωρία του Παγκόσμιου σχεδιασμού για τη μάθηση. 

Συμπεριλαμβάνεται η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη και τρόποι εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή. Το να 

βρίσκουμε τον κατάλληλο τρόπο παράδοσης της ύλης στους μαθητές μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο από την 

ίδια την ύλη. Ο λόγος είναι ότι κάθε εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων σε 

θεωρητικό επίπεδο, ώστε να επιλέγει ανάλογα με το μάθημα, τους μαθητές και το αντικείμενο. Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται μια ιστορική επισκόπηση διαφόρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε 

κίνητρο και να «κρατάμε» τους μαθητές μας, είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΜΕΘΟΔΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ  

                                                                 

1 Kahn, Badrul H. (2001) A Framework for Web-Based Learning - 

https://www.academia.edu/259746/A_Framework_for_Web_Based_Learning?auto=download 
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Σύμφωνα με τον συμπεριφορισμό, κάθε μαθητής αποτελεί «άγραφο πίνακα» που διαμορφώνεται από τα 

συναισθήματα. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα, αντιδράσεις, και σε θετική και αρνητική ενίσχυση. Ο 

πιο διάσημος υποστηρικτής αυτής της θεωρίας ήταν ο Ιβάν Παβλόφ, περισσότερο γνωστός για τα πειράματά τους 

με σκύλους. Χτυπούσε ένα καμπανάκι και οι σκύλοι ανταποκρίνονταν στο ερέθισμα. Μετά δοκίμασε την ιδέα τους 

σε ανθρώπους. Άλλοι γνωστοί θεωρητικοί της εκπαίδευσης που ανήκουν στο ίδιο κίνημα είναι οι Μ.Φ. Σκίνερ και 

Άλμπερτ Μπαντούρα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  

Η κοινωνικογνωστική θεωρία αναφέρεται κυρίως στην πρώτη παιδική ηλικία, καθώς αφορά κυρίως στην κριτική 

σκέψη, με σημαντικότερη έννοια να είναι αυτή του παιχνιδιού. Ο πρώτος και πιο διάσημος θεωρητικός του 

γνωστικισμού είναι ο Πιαζέ. Η θεωρία του περί γνωστικής ανάπτυξης, την οποία επινόησε το 1918, χωρίζεται σε 

τέσσερα στάδια. Κάθε στάδιο αντιστοιχεί στην ανάπτυξη του παιδιού, από τη βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία. 

Το πρώτο στάδιο λέγεται αισθησιοκινητικό και επικρατεί από τη γέννηση μέχρι τους 18 μήνες. Εντάσσεται στη 

γνωστική ανάπτυξη γιατί ο εγκέφαλος αναπτύσσεται μέσω εξερεύνησης, όπως όταν ζουλάνε κόρνες, όταν 

ανακαλύπτουν τους εαυτούς τους σε καθρέφτες, όταν τοποθετούν κομμάτια στις τρύπες του στρώματος δαπέδου 

τους, συνήθειες όπως να κοιμούνται με συγκεκριμένη κουβέρτα, αντανακλαστικά όπως να τρίβουν τα μάτια τους, 

όταν είναι κουρασμένα ή να πιπιλούν το δάχτυλο, και να καταλαβαίνουν τι σημαίνουν οι διάφοροι τόνοι της φωνής. 

Το δεύτερο στάδιο, το προσυλλογιστικό, επικρατεί στις ηλικίες 2 έως 7, οπότε τα νήπια αρχίζουν να κατανοούν και 

να συσχετίζουν σύμβολα, κάνουν πολλές ερωτήσεις και αρχίζουν να συντάσσουν προτάσεις και να συζητούν. Δεν 

έχουν, όμως, αναπτύξει προοπτική ακόμη, οπότε δεν έχουν ενσυναίσθηση. Τότε είναι που τα παιδιά τείνουν να 

λένε ό,τι τους κατέβει, συχνά φέροντας σε δύσκολη θέση τους γονιούς τους, γιατί δεν ξέρουν πώς να 

αυτολογοκρίνονται. Στις ηλικίες 7 έως 11 τα παιδιά αρχίζουν να λύνουν προβλήματα, να συζητούν για ό,τι τους 

ενδιαφέρει, αντιλαμβάνονται τη λογική και αναπτύσσουν ενσυναίσθηση. Το τελευταίο στάδιο, αυτό της 

αφαιρετικής σκέψης, εξ ορισμού διαρκεί μέχρι τα 16 έτη, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και μετά. Έχει να κάνει με 

βαθύτερες ή και πιο αφηρημένες σκέψεις, καθώς και απορίες, όχι μόνο για το τι είναι το ένα και το άλλο, αλλά και 

γιατί είναι έτσι. Πολλές φορές, όσοι μπαίνουν σε νέες φάσεις της ζωής τους, όπως είναι το λύκειο, το πανεπιστήμιο, 

η δουλειά, βιώνουν στοιχεία της θεωρίας του Πιαζέ. Γι’ αυτό και οι στρατηγικές που μπορούμε να εξαγάγουμε από 

αυτή τη θεωρία μπορούν να εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ  

Σύμφωνα με τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι έξυπνοι σε κάθε τομέα 

ούτως ώστε να βγαίνουν έξυπνοι στις εξετάσεις, αλλά ότι μπορούν να διαπρέπουν σε διάφορους τομείς, πράγμα 

που τους καθιστά εξαιρετικούς. Ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Χάουαρντ Γκάρντνερ εμπνεύστηκε το 1983 τη θεωρία 

ότι υπάρχουν οκτώ διαφορετικές νοημοσύνες (παρότι κατηγοριοποιήθηκαν δέκα, μόνο οι οκτώ αναγνωρίζονται 

επίσημα). Οι αρχικές οκτώ είναι οι μουσική, χωροταξική, γλωσσική, λογικομαθηματική, κιναισθητική, 

ενδοπροσωπική, διαπροσωπική και φυσιοκρατική νοημοσύνες. Οι περισσότεροι έχουν κάποια κυρίαρχη 

νοημοσύνη, με τις υπόλοιπες να έπονται. Αυτός που έχει κλίση στη μουσική, είτε παίζοντας ένα όργανο, 

τραγουδώντας, αναγνωρίζει τους τόνους, διαβάζει παρτιτούρες ή συνθέτει εύκολα μουσική, έχει μουσική 

νοημοσύνη. Το να φανταζόμαστε κάτι και να μπορούμε να του αλλάζουμε σχήμα και όψη θεωρείται χωροταξική 

νοημοσύνη. Όσοι έχουν ταλέντο στη γλώσσα, στη γραφή ή διαβάζουν πολύ έχουν γλωσσική νοημοσύνη. Η 

κιναισθητική νοημοσύνη αφορά στο να καταλαβαίνουμε το σώμα, ανατομικά ή αθλητικά, και η φυσιοκρατική 

νοημοσύνη στο να καταλαβαίνουμε τη φύση και τα στοιχεία του οικοσυστήματος. Οι δύο εναπομείναντες αφορούν 

σε προσωπικές αλληλεπιδράσεις. Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη έχει να κάνει με το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας 

και τα όριά μας, ενώ η διαπροσωπική, με το να διαχειριζόμαστε διάφορους άλλους ανθρώπους χωρίς συγκρούσεις, 

ή να ξέρουμε πώς να τις επιλύουμε, αν προκύψουν.  
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ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ  

Ο Κονστρουκτιβισμός είναι άλλη μια θεωρία του Πιαζέ η οποία χρησιμοποιείται ως θεμέλιο πολλών άλλων θεωριών 

και στρατηγικών για την εκπαίδευση, γιατί εστιάζει στο πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Σύμφωνα με τον Πιαζέ, οι 

άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες τους. Ο καλύτερος τρόπος μάθησης είναι ο ενεργητικός. Με το να 

συνδέουν τη νέα γνώση με όση κατέχουν ήδη, και να αφομοιώνουν τις πληροφορίες με τον δικό τους τρόπο. Χάρη 

στη θεωρία αυτή προέκυψε η ιδέα της εκπαίδευσης με επίκεντρο τον μαθητή, αντί τον δάσκαλο. 

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ  

Η τελευταία μέθοδος, ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση, έχει επανακαθορίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, 

αφότου επινοήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 από τον Ντέιβιντ. Χ. Ρόουζ. Η θεωρία επικεντρώνεται στον 

τρόπο που οι δάσκαλοι σχεδιάζουν το πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές τους. Βασίζεται στη νευροεπιστήμη 

και στο πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πληροφορίες, εκτελεί εργασίες και ενθουσιάζεται με την εκπαίδευση. Η 

θεωρία, γνωστή με το ακρωνύμιο UDL, προτείνει την παρουσίαση των πληροφοριών με πολλαπλούς τρόπους, 

ούτως ώστε να μπορούν μαθητές με διάφορα υπόβαθρα να τις καταλαβαίνουν. Επίσης, πολλές αξιολογήσεις ώστε 

να μπορούν να δείχνουν οι μαθητές τι έχουν μάθει, και την εκμετάλλευση των ενδιαφερόντων του ίδιου του 

μαθητή, ούτως ώστε να του δοθεί κίνητρο να μάθει. Η θεωρία αναφέρεται επίσης στην ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στην τάξη, και σε τρόπους εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΙΛ  

Τα μαθησιακά στιλ είναι οι τρόποι μέσω των οποίων μαθαίνουν καλύτερα οι μαθητές. Οι πιο δημοφιλείς τύποι 

είναι οι οπτικοί, οι ακουστικοί, οι κιναισθητικοί και οι ανάγνωσης/γραφής, με άλλους να συμπεριλαμβάνουν και 

τους καθολικούς στους τύπους μαθητών. Σε κάποιους θα φαντάζουν αυτονόητοι. Οι οπτικοί μαθαίνουν καλύτερα 

παρακολουθώντας τις οδηγίες ή βλέποντας μια επίδειξη. Οι ακουστικοί θέλουν να ακούνε το μάθημα. Οι 

κιναισθητικοί μαθαίνουν κάνοντας ή στην πράξη. Οι ανάγνωσης/γραφής προτιμούν να διαβάζουν βιβλία και να 

κρατάνε σημειώσεις. Και οι καθολικοί χρειάζονται ύλη που έχει πρακτική εφαρμογή στις ζωές τους. Υπάρχουν 

πολλές δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να βρουν σε ποιον τύπο ανήκουν. Συνήθως ξεχωρίζει ένας 

τύπος, με έναν δεύτερο να ακολουθεί καταπόδας. Έτσι μπορούν να μαθαίνουν μεν καλύτερα με έναν τρόπο, αλλά 

έχουν και μια εναλλακτική. Ένας εκπαιδευτής που γνωρίζει τους μαθητές του και τους τύπους τους, μπορεί να 

διαφοροποιεί τα μαθήματα και τις εργασίες, προσαρμόζοντάς τα σε αυτούς. 
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Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες και στρατηγικές. Αυτό, όμως, που παραμένει σταθερό είναι το να 

γνωρίζουμε τους μαθητές μας. Έτσι θα μπορούμε να σχεδιάζουμε μαθήματα πιο διασκεδαστικά, πιο ουσιώδη και 

πιο αποτελεσματικά, καθώς θα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών.  

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ  ΤΟΥ  BLOOM 

Η ταξινομία του Bloom είναι μια ιεραρχία διαφόρων γνωστικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη μάθηση. Με άλλα 

λόγια, πρόκειται για μαθησιακά επιτεύγματα στα οποία φτάνουμε με συγκεκριμένη σειρά, γιατί κάθε επίπεδο 

βασίζεται στα αμέσως προηγούμενα. Βοηθά πολύ μαθητές και δασκάλους και μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα 

πεδία της εκπαίδευσης: 

ΟΠΤΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΡΑΦΗΣ/ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

   ΜΑΘΗΤΕΣ 
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• σχεδιασμός μαθημάτων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πεδίο 

• δημιουργία αξιολόγησης μαθητών 

• σχεδιασμός προγράμματος σπουδών 

• μάθηση με βάση τη διεξαγωγή προγραμμάτων 

• αυτό-αξιολόγηση μαθητών 

Όπως φαίνεται από τη λίστα, η Ταξινομία του Bloom έχει ποικίλες χρήσεις, καθώς ενισχύει αρκετές γνωστικές 

συμπεριφορές των μαθητών. Βοηθά τους δασκάλους να αναπτύσσουν προγράμματα για μαθήματα και κύκλους 

σπουδών. Ακολουθούν τα επίπεδα της ταξινομίας: 

Η απομνημόνευση είναι το αποτέλεσμα της βασικής γνώσης, η οποία είναι το πρώτο στάδιο της μάθησης. Θα μας 

οδηγήσει σε ικανότητες που συνδέονται σε ανώτερες γνωστικές δεξιότητες. Είναι η διαδικασία ανάκλησης 

γεγονότων και βασικών εννοιών που έχουμε μάθει πρωτύτερα. 

Έχοντας μάθει βασικές έννοιες, οι μαθητές μπορούν να κατανοούν και να εξηγούν άλλα πράγματα και φαινόμενα. 

Μπορούν να αναγνωρίζουν παρόμοια πράγματα και συνεπώς να κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες. Αποκτούν την 

ικανότητα να περιγράφουν τις γνώσεις τους σε άλλους. 

Αν κατανοούν σε βάθος τις διάφορες πληροφορίες, μπορούν να τις εφαρμόζουν σε νέες καταστάσεις. Όπως όταν 

γνωρίζουμε έναν μαθηματικό τύπο, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να λύνουμε ασκήσεις. 

Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αναλύουν πληροφορίες και καταστάσεις. Πώς να εξετάζουν μία λύση και 

να δοκιμάζουν μια υπόθεση με βάση πρότερη γνώση. Διαχωρίζουν τα διάφορα τμήματα των πληροφοριών, τα 

λειτουργικά και ανεπαρκή αποτελέσματα, και τις αιτιακές σχέσεις. 

Κατά την αξιολόγηση μαθαίνουν να επιλέγουν και αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα. Προβλέπουν το 

αποτέλεσμα πράξεων, δικών τους ή άλλων, βάσει γνώσεων και των παρατηρήσεων που έχουν κάνει. 

Στην κορυφή της ταξινομίας βρίσκεται η δημιουργία. Με βάση τη γνώση και την εμπειρία τους, οι μαθητές αρχίζουν 

να δημιουργούν καινούργια πράγματα με πρωτότυπα σχέδια ή ακόμη και πειραματικές θεωρίες. 

Ακολουθούν διάφορες σύγχρονες μέθοδοι παράδοσης ύλης: 
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1. ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

Η παιχνιδοποίηση είναι ένας συναρπαστικός κι αποτελεσματικός τρόπος να προσελκύουμε την προσοχή των 

μαθητών μας. Καθιστά θετική τη μαθησιακή εμπειρία, πυροδοτώντας την παραγωγή ντοπαμίνης. Είναι 

αποτελεσματική γιατί ικανοποιεί κάποια βασικά ένστικτα του ανθρώπου, όπως: την αυτό-έκφραση, τον 

ανταγωνισμό με τον εαυτό μας και άλλους, τη συμμετοχή, το κίνητρο, την αφοσίωση, τη συνεργασία σε μια 

κοινωνική σφαίρα και την ατομική ή ομαδική επίλυση προβλημάτων. 

Η ψυχολογία που στηρίζει την Παιχνιδοποίηση είναι ότι το παιχνίδι προκαλεί ευεργετικό στρες. Ο παίκτης 

παραμένει στη ροή, ενώ εφαρμόζεται το κουτί του Σκίνερ σε μορφή παιχνιδιού. Το παιχνίδι ενεργοποιεί τις βασικές 

ορμές. 

Μάλιστα πάνω από το 80% των μαθητών δηλώνουν ότι η παιχνιδοποίηση στη δουλειά βελτιώνει την 

παραγωγικότητα, την ενεργό συμμετοχή και την ευτυχία. 

Ως παιχνιδοποίηση ορίζεται η εφαρμογή στοιχείων και αρχών παιχνιδιού σε πλαίσια εκτός παιχνιδιού. Μπορεί να 

οριστεί επίσης ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων και διεργασιών για την επίλυση προβλημάτων μέσω της χρήσης ή 

εφαρμογής στοιχείων παιχνιδιών.  

"Σκοπός της παιχνιδοποίησης είναι να παίρνουμε κάτι που δεν είναι παιχνίδι και να εφαρμόζουμε μηχανισμούς 

παιχνιδιού σε αυτό ούτως ώστε να αυξήσουμε τον βαθμό συμμετοχής, τη χαρά και την αφοσίωση!» 

Με άλλα λόγια, η παιχνιδοποίηση παίρνει στοιχεία σχεδιασμού παιχνιδιών και γενικές αρχές και θεωρίες που 

κατευθύνουν το παιχνίδι, και τα εφαρμόζουν σε άλλα πλαίσια.  

Δεύτερον, η παιχνιδοποίηση κανονικά εφαρμόζεται για την επίλυση προβλημάτων. Από τη συμμετοχή στον χώρο 

εργασίας μέχρι την αδιαφορία των ψηφοφόρων. Με αυτό κατά νου, ας δούμε κάποια προβλήματα που μπορεί να 

βοηθήσει να λυθούν η παιχνιδοποίηση: επιδόσεις πωλητών, διεκπεραίωση αγγαρειών και βαρετών εργασιών, 

προσπάθεια στο γυμναστήριο, οργανωσιακή παραγωγικότητα, ικανότητα να μπαίνουμε στη «ροή», διατήρηση 

γνώσεων, πληθοπορισμός, προσλήψεις, διατήρηση πελατών… 

Είναι σημαντική η ευθυγράμμιση των ατομικών και των οργανωσιακών στόχων. Με άλλα λόγια, είναι σημαντικό 

«να γίνονται τα δύσκολα, πιο βατά». 

Λέγοντας αυτό εννοούμε ότι οι μηχανισμοί των παιχνιδιών – οι πόντοι, τα επίπεδα, τα βραβεία – κάνουν τις βαρετές 

εργασίες πιο διασκεδαστικές. Η παιχνιδοποίηση βασίζεται στις επιθυμίες μας για κύρος, επιτεύγματα, 

ανταγωνισμό, συμπερίληψη σε μία αποκλειστική κοινωνική ομάδα, για να ενισχύσει τη συμμετοχή μας. 

Πολλά μοντέλα παιχνιδοποίησης ανταμείβουν τον χρήστη, αν εκπληρώσει κάποιο καθήκον. Ένας βαθμολογικός 

πίνακας τον ωθεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε μία πλατφόρμα παιχνιδοποίησης με 

υψηλό επίπεδο συμμετοχής. Η παιχνιδοποίηση προσελκύει το ενδιαφέρον των χρηστών, αλλάζει συμπεριφορές 

και επηρεάζει σημαντικά συνήθειες. 

Δύο είναι οι θεμέλιοι λίθοι της παιχνιδοποίησης: οι δυναμικές και οι μηχανισμοί. Κάνοντας μια αντιπαραβολή με 

τα επιτραπέζια παιχνίδια, οι δυναμικές αντιστοιχούν στο βιβλίο κανόνων, ενώ οι μηχανισμοί στα πιόνια, τα ζάρια 

κλπ που χρησιμοποιούμε για να παίζουμε το παιχνίδι. 
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Οι μηχανισμοί είναι τυπικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον. Κάποιοι στοιχειώδεις μηχανισμοί είναι: πόντοι, επίπεδα, παράσημα, επιτεύγματα, βαθμολογικοί 

πίνακες, δοκιμασίες, εικονικά χρήματα.2 

Ο ψυχολόγος Μιχάι Τσίκζεντμιχαϊ 3  υπέθσε την ύπαρξη συγκεκριμένου τύπου ευτυχίας, τον οποίο ονόμασε 

εμπειρία Ροής.  

 

 

 

 

 

Συναισθήματα: αδιαφορία, ανησυχία, άγχος, 
ενθουσιασμός, ροή, έλεγχος, άνια, χαλάρωση  

 

Δείκτης: έντονη συμμετοχή, αισιοδοξία, απώλεια 
αίσθησης χρόνου, υψηλή συγκέντρωση. 

 

Ο κορυφαίος ειδικός της παιχνιδοποίησης, Γιου-Κάι Τσου4 δημιούργησε το 2003 την Οκτάλυση, το πρώτο πλαίσιο 

περιγραφής των βασικών αρχών της παιχνιδοποίησης. 

• Επικό Νόημα & Κάλεσμα – Επική ιστορία και ανώτερος σκοπός 

• Ανάπτυξη & Επίτευξη – Πόντοι, Παράσημα, Βαθμολογικοί Πίνακες, Μπάρες Προόδου, Μπόνους, 

Δοκιμασίες και Αποστολές 

• Ενδυνάμωση της Δημιουργικότητας & Ανατροφοδότηση – Προσωποποίηση των Άβαταρ, δημιουργικός 

πειραματισμός, έξωθεν ανατροφοδότηση 

• Ιδιοκτησία & Απόκτηση – Παράσημα και Εικονικά Αγαθά 

• Κοινωνική Επιρροή & Συσχέτιση – Ομαδικές Αποστολές, Ομαδική Επίλυση Προβλημάτων, Σχετικισμός 

• Σπανιότητα & Ανυπομονησία – Περιορισμός Χρόνου ή Πόρων, Αποστολές με Χρονικά Όρια, Προσφορές 

Περιορισμένου Χρόνου, Ημερήσιες Δοκιμασίες 

• Αβεβαιότητα – Εξαγωγές, λοταρίες, διαγωνισμοί με βραβεία 

• Απώλεια & Αποφυγή- Διαγωνισμοί, Αποστολές, Επίπεδα και οποιαδήποτε δυναμική έχει να κάνει με την 

απώλεια  

 

                                                                 

2 Tretola, Giancarlo & Sorice, Francesco & Gatta, Valerio. (2015). A Gamification approach to promote positive behaviours in Urban Logistics. 
https://www.researchgate.net/publication/282609851_A_Gamification_approach_to_promote_positive_behaviours_in_Urban_Logistics 

3 Roungas, Bill. (2016). A Model-driven Framework for Educational Game Design. International Journal of Serious Games. 3. 
10.17083/ijsg.v3i3.126. 

4 "Yu-kai Chou - Actionable gamification : beyond points, badges, and leaderboards 2015. ISBN 978-1-5117-4404-1. 
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2. ΒΙΝΤΕΟ  

Μια επίδειξη με βίντεο είναι πολύ ενδιαφέρον μέσο μετάδοσης πληροφοριών. Πέρα από την ψυχαγωγική της αξία, 

η σύγχρονη αυτή μέθοδος παράδοσης της ύλης έχει αποδείξιμα οφέλη. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις εικόνες 60.000 φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με το κείμενο, 

αντιλαμβανόμαστε ότι το βίντεο και άλλη ύλη υπό μορφή εικόνων είναι ιδανικά για την απορρόφηση της γνώσης. 

Ένα βίντεο μπορεί να ενσωματώνεται σε παραδοσιακά μαθήματα, παρέχει κίνητρο σε πολλά μικτά μαθήματα, και 

συχνά μπορεί να αποτελεί τον κυρίως μηχανισμό παράδοσης των πληροφοριών. Αρκετές μετα-αναλύσεις έχουν 

δείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, ενώ πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ειδικά το βίντεο μπορεί 

να είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Προκειμένου, όμως, να εξυπηρετεί το βίντεο ως 

παραγωγικό κομμάτι της μαθησιακής εμπειρίας, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τρία στοιχεία σχεδιασμού 

και υλοποίησής του.5: 

 

 

Μία από τις κύριες έγνοιες, όταν δομούμε εκπαιδευτικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου του 

βίντεο είναι το γνωστικό φορτίο. 

Μη-γνωστικά στοιχεία που έχουν αντίκτυπο στη συμμετοχή (ανεπίσημο στιλ, μιλάμε σχετικά 

γρήγορα και με ενθουσιασμό, φροντίζουμε ώστε το υλικό να ταιριάζει στους μαθητές της 

συγκεκριμένης τάξης, στη συμπεριφορά τους)   

Χαρακτηριστικά που προωθούν την ενεργητική μάθηση (χρήση καθοδηγητικών ερωτήσεων, 

χρήση διαδραστικών χαρακτηριστικών που δίνουν τον έλεγχο στους μαθητές, συμπερίληψη 

ερωτήσεων στο βίντεο, συμπερίληψη του βίντεο στις εργασίες για το σπίτι). 

 

Ας αναλογιστούμε την περίπτωση των TED Talks. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μέσω 

εφαρμογών, το σχετικά νέο αυτό πολιτισμικό και εκπαιδευτικό φαινόμενο έχει εκμεταλλευτεί 

την όλο και αυξανόμενη ζήτηση του κοινού για μάθηση μέσω βίντεο, δίνοντας τον έλεγχο του αντικειμένου, του 

χρόνου και του τόπου που θα διεξαχθεί η μάθηση στα χέρια του χρήστη. 

Μια συλλογή καταγραφών και εκπαιδευτικών παρουσιάσεων μέσα από τηλεοράσεις, οθόνες ή υπολογιστές, μέσα 

από τις οποίες ο εκπαιδευόμενος καταλαβαίνει την ιδέα και τον σκοπό της εκπαίδευσης, βλέποντάς τον μπροστά 

του στην πράξη. 

3. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν την εκπαίδευση, ειδικά δεδομένου 

ότι οι νεότερες γενιές που τώρα μπαίνουν στο εργατικό δυναμικό μεγάλωσαν χρησιμοποιώντας τα. 

 

                                                                 

5 https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/effective-educational-videos/ 
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Προκειμένου να προσεγγίζουν τους μιλένιαλς, οι οργανισμοί προσπαθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να ενισχύουν την εκπαίδευση, να χτίζουν μαθησιακές κοινότητες και να ενθαρρύνουν συζητήσεις 

και συνεργασίες στο διαδίκτυο. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούν την αυτό-καθοδηγούμενη μάθηση, η οποία προετοιμάζει τους μαθητές 

να αναζητούν απαντήσεις και να παίρνουν αποφάσεις ανεξάρτητα. Αν ενισχύονται στην τάξη, οι δεξιότητες αυτές 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να κατευθύνονται και να βελτιώνονται για καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα και κριτική επίγνωση. Η ενσωμάτωση των ΜΚΔ σε ένα πιο παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον 

μπορεί να διευρύνει τη δημιουργική ελευθερία των μαθητών και να τους ενθαρρύνει να δουλεύουν πιο σκληρά 

και να συμμετέχουν περισσότερο. Φυσικά, με το τοπίο των ΜΚΔ να μεταβάλλεται συνεχώς, αλλά τα ίδια να έχουν 

ήδη αντίκτυπο στον τρόπο που μαθαίνουμε και αλληλεπιδρούμε εκτός τάξης, η συμπερίληψή τους στις τάξεις 

πιθανά θα αυξηθεί. 

4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Η χρήση animation και πολυμέσων στη μάθηση διευρύνεται χάρη 

στην ύπαρξη ολόκληρων Μαθησιακών Περιβαλλόντων Εικονικής 

Πραγματικότητας. Παρατηρείται μια μετάβαση στη διαδικτυακή 

μάθηση, από τα συμβατικά πολυμέσα σε ένα πιο συναρπαστικό 

περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, με μεγαλύτερη 

εμβάπτιση και αλληλεπίδραση. Αυτό γίνεται με τη χρήση 

τρισδιάστατων μοντέλων που προωθούν την αλληλεπίδραση, την 

εμβάπτιση, και πυροδοτούν τη φαντασία του μαθητή.6 

Τα τρισδιάστατα μοντέλα ενθαρρύνουν το συνεργατικό παιχνίδι 

και το χτίσιμο ομάδας. Οι μαθητές μπορούν να συναρμολογούν 

εικονικό εξοπλισμό, όπως θα έκαναν στην πραγματικότητα. Μπορούν να μάθουν τους κινδύνους του χώρου 

εργασίας, χωρίς να υφίστανται τις πραγματικές συνέπειες των λαθών τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους 

διασώστες. Για πυροσβέστες ή πιλότους, η εικονική πραγματικότητα παρέχει ένα εικονικό, αλλά ρεαλιστικό 

περιβάλλον, ώστε να είναι εκπαιδευμένοι, πριν βγουν στον πραγματικό κίνδυνο. Η εκπαίδευση εξομοίωσης συχνά 

παρέχεται μέσω υπολογιστή ή συσκευή εικονικής πραγματικότητας. Παρά τα αρχικά κόστη παραγωγής του 

λογισμικού ή της τεχνολογίας, η εκπαίδευση σε εξομοιωτή ενδέχεται να είναι απαραίτητη επιλογή για υπαλλήλους 

πιο επικίνδυνων κλάδων.  

Αυτού του είδους η εκπαίδευση είναι επίσης πολύ αποτελεσματική και αξιόπιστη, επιτρέποντας στους υπαλλήλους 

να προοδεύουν σταθερά, με τον δικό τους ρυθμό. 

Οι σύγχρονες μέθοδοι παράδοσης της ύλης, όπως η παιχνιδοποίηση, τα βίντεο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 

εικονική πραγματικότητα και τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο που εκπαιδεύουν 

τους υπαλλήλους τους οι επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη μαθησιακή εμπειρία και τη συμμετοχή για μέγιστη 

διατήρηση της ύλης και, γιατί όχι, και για διασκέδαση. 

5. ΚΟΟΥΤΣ  ΚΑΙ  ΜΕΝΤΟΡΕΣ  

                                                                 

6 Hsiu-Mei Huang, Ulrich Rauch, Shu-Sheng Liaw, Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a 
constructivist approach, Computers & Education, Volume 55, Issue 3, 2010 
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Η χρήση κόουτς ή μέντορα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την πρακτική εκπαίδευση, μόνο που εδώ στο 

επίκεντρο βρίσκεται η σχέση του υπαλλήλου με έναν πιο έμπειρο επαγγελματία, όπως τον προϊστάμενο, έναν 

κόουτς ή έναν έμπειρο υπάλληλο. 

Η σχέση του υπαλλήλου με τον μέντορά του ξεπερνάει τα όρια της εκπαίδευσης. Ο υπάλληλος μπορεί να κάνει 

ερωτήσεις τις οποίες δεν θα ένιωθε άνετα να κάνει σε μία τάξη. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται δια ζώσης 

ή εικονικά, μέσω διαδικτυακών συνεδριών. 

Παρότι ωφέλιμη, η χρήση μεντόρων απαιτεί πολλές εργατοώρες και πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση ούτως ώστε 

να περιορίζονται αυτά τα κόστη. Το κόουτσινγκ είναι λιγότερο χρονοβόρο, αλλά δεν αναπτύσσεται η σχέση, όπως 

στην περίπτωση του μέντορα. 

6. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ  

Όπως και με τις ομαδικές συζητήσεις, με τα παιχνίδια ρόλων οι υπάλληλοι επεξεργάζονται κάποιες πλευρές της 

δουλειάς τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Τους ζητείται να αναλογιστούν διαφορετικές οπτικές γωνίες και να 

σκέφτονται γρήγορα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Όπως άλλες ομαδικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά, αλλά δεν είναι 

πάντα απαραίτητα για απλά και ξεκάθαρα θέματα. Επίσης, απαιτείται περισσότερος χρόνος, σε βαθμό που να 

επηρεάζεται ολόκληρο τμήμα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.7 

7. ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ  

Η αφήγηση ιστοριών είναι μια προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης που βασίζεται στις πραγματικές εμπειρίες 

δασκάλων και μαθητών. Εδώ κι αιώνες, η αφήγηση ιστοριών αποτελεί πολύ ισχυρό επικοινωνιακό όχημα. Είναι 

επίσης χρήσιμη στην εκπαίδευση για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, τη 

διαμόρφωση συμπεριφορών, και την πολιτισμική ευαισθησία και δεξιότητες επικοινωνίας.  

Η αφήγηση ιστοριών είναι από τις καλύτερες μαθησιακές στρατηγικές γιατί εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς 

ταυτόχρονα στην ίδια τάξη, π.χ. παροχή κινήτρου για τη μάθηση, έλεγχος προβλημάτων συμπεριφοράς των 

μαθητών, της αντίστασης και του άγχους τους, και για το δέσιμο μαθητών και δασκάλων (Melanie, 2004). Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις και συγκεκριμένα η σύνδεση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT) με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, καθιστούν ακόμη πιο αποτελεσματική αυτή τη μέθοδο. Οι δάσκαλοι μπορούν να 

χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τα εργαλεία της ICT. 

Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να φτιάχνουν πολυμέσα χρησιμοποιώντας λογισμικά επεξεργασίας βίντεο για να 

συνδυάζουν ήχους με εικόνες (Daniel Meadows, Πανεπιστήμιο Cardiff, 2008). Ο Gere (2002) ορίζει την αφήγηση 

ιστοριών ως «τη χρήση γλώσσας και χειρονομιών με γλαφυρό τρόπο για τη δημιουργία μίας σειράς από σκηνές». 

Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης ιστοριών (DST) αντανακλά και τις εκπαιδευτικές γνώσεις των δασκάλων. 

(Krauskopf, Zahn, & Hesse, 2011) Η DST χρησιμοποιείται επίσης για ψυχαγωγία και ως κίνητρο, ώστε να διατηρείται 

η προσοχή των μαθητών. (Hobbs, 2006) Η αφήγηση ιστοριών δεν είναι μόνο εργαλείο μάθησης, αλλά και παροχής 

κινήτρου για την πλήρη συμμετοχή των μαθητών. (Mello, 2001) Η DST είναι μια τεχνική επικοινωνίας ιδεών κι 

εμπειριών, με σκοπό να προστίθεται αξία στη μάθηση. Το εργαλείο αυτό, πέρα από διδακτικό, βοηθά επίσης τους 

                                                                 

7 https://blogs.shu.ac.uk/shutel/2014/07/04/role-play-an-approach-to-teaching-and-learning/ 
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δασκάλους να μεταδίδουν αξίες και συμπεριφορές διαφορετικών κουλτουρών και κοινωνιών, ούτως ώστε να είναι 

ανταγωνιστικοί οι μαθητές τους στον κόσμο.8 

Μπορούν να χρησιμοποιούνται πολυμέσα για να πούμε μια προσωπική ή ψυχαγωγική ιστορία. Πέρα από την 

ψυχαγωγία, όμως, μια καλή ιστορία μπορεί να κερδίσει την προσοχή μας, δίνοντάς μας σημαντικά μαθήματα ζωής. 

Η αφήγηση ιστοριών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη σύγχρονη εκπαίδευση, καθώς ενισχύει την ανάπτυξη 

συναισθηματικής νοημοσύνης, πολιτισμικής επίγνωσης και καλύτερης κατανόησης των άλλων και της κοινωνικής 

συμπερίληψης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στο να δένεται ο αφηγητής κι ο ακροατής, συχνά συναισθηματικά. 

Μια καλή αφήγηση μπορεί να σπάσει τα ηλικιακά και πολιτισμικά φράγματα, και να αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον 

των ακροατών. Συνεπώς, τις ιστορίες τις θυμόμαστε ακόμη κι αφού έχουμε ξεχάσει άλλα πράγματα. Η αφήγηση 

ιστοριών είναι ένα απλό διδακτικό εργαλείο με πολύ μικρό κόστος (μηδενικό, αν την κάνετε οι ίδιοι), και είναι 

ευχάριστη και διασκεδαστική. Είναι επίσης το ιδανικό εργαλείο για να χτίσετε σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές 

σας. Το ένα πράγμα που η αφήγηση ιστοριών κάνει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο διδακτικό εργαλείο είναι ότι 

δημιουργεί μια πολύ σημαντική (και διαρκή) αίσθηση του ανήκειν στον ακροατή.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΣ  

Έχουμε πρόσβαση σε άπειρες πληροφορίες. Το καλοσχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φέρνει δομή σε όλο 

αυτό το χάος. Η δομή αυτή επικεντρώνεται στο πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Παραδοσιακά, αυτό γινόταν μέσω 

μακροσκοπικών μεθόδων μάθησης, όπως οι τάξεις, τα πτυχία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε τάξεις. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την εμφάνιση δύο καινοτομιών: της Μικρομάθησης και της 

Εξατομικευμένης Μάθησης. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν τους ηγέτες της εκπαίδευσης και τους επαγγελματίες της 

Μάθησης και Ανάπτυξης που θέλουν να εξοπλίσουν τους υπαλλήλους τους με τις πιο σχετικές πληροφορίες, 

περιορίζοντας παράλληλα το κόστος σε χρόνο και χρήμα για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα, 

οι υπάλληλοι αναζητούν τρόπους ασύγχρονης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένους στο επίπεδό τους με στόχο την 

πλήρη ειδίκευση. 

Τα διαδραστικά μαθήματα παρέχουν στους μαθητές πρόσβαση σε πληροφορίες κι εργαλεία μέσω των οποίων 

μπορούν να γεφυρώνουν τις επιθυμητές πληροφορίες με τις δικές τους γνωστικές δομές. Επεξεργάζονται την ύλη 

μέσω μιας διαδικασίας πλοήγησης. Τα ίχνη της μαθησιακής οδού που έχουν επιλέξει είναι ορατά, καθώς διασχίζουν 

το διαδραστικό περιβάλλον. Όλοι οι μαθητές έχουν μοναδικές γνωστικές δομές, βασισμένες στις εμπειρίες και στα 

προσόντα τους. Συνεπώς, οι τρόποι που επιλέγουν να επεξεργάζονται και να αλληλεπιδρούν με τα διαδραστικά 

μαθήματα ποικίλλουν. «Οι μελέτες των μαθησιακών οδών μας βοηθούν να εξερευνούμε και να εξηγούμε την 

ανθρώπινη συμπεριφορά στα πλαίσια της μάθησης» (Jih 1996). 

Βασική για τον σύγχρονο σχεδιαστή εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η μετάβαση από την παραδοσιακή 

προσέγγιση του τύπου «όλοι στο ίδιο καζάνι», όπου οι μαθητές καταναλώνουν την ίδια ύλη, με την ίδια σειρά, 

γραμμικά, σε μία προσέγγιση όπου η ύλη οργανώνεται σε ευέλικτα κι εξατομικευμένα «Μαθησιακά Μονοπάτια». 

Στους ανθρώπους αρέσει να βλέπουν τον δρόμο που τους οδηγεί στην πρόοδο. Ανεξαρτήτως συνθηκών. Ακόμη κι 

αν προοδεύουν στην καριέρα τους, πιθανά θέλουν να εξελίξουν κι ένα χόμπι ή ταλέντο. Στη σύγχρονη εκπαίδευση, 

οι μαθησιακές οδοί μάς βοηθούν να πετυχαίνουμε αυτήν την πρόοδο. Σύμφωνα με τον Rughinis (2013), οι 

                                                                 

8 Bulletin of Education and Research June 2015, Vol. 37, No. 1 pp. 1-26 Use of Digital Storytelling as a Teaching Tool at National University of 
Science and Technology Ayesha Nazuk* , Farah Khan** , Javeria Munir** , Sarita Anwar**, Syeda Masooma Raza** and Umaima Azhar 
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μαθησιακές οδοί παρέχουν τόσο ίχνη, όσο και τερματισμό στον μαθητή. Με άλλο λόγια, βοηθούν τους μαθητές να 

βλέπουν από πού ξεκίνησαν και πού αναμένεται να τους οδηγήσει το μαθησιακό μονοπάτι τους. 

Στον χώρο εργασίας, το ιδανικό μαθησιακό μονοπάτι επικεντρώνεται στις τρέχουσες ανάγκες του μαθητή, στο πώς 

θέλει να εξελιχθεί η καριέρα του και στις δεξιότητες που χρειάζεται η εταιρεία του να έχει. Η δημιουργία 

αποτελεσματικής μαθησιακής οδού απαιτεί να ανατίθεται κάποιο ποσοστό ελέγχου στον μαθητή. Αυτός πρέπει να 

θέτει στόχους και να διαλέγει ανάμεσα σε διάφορες επιλογές, προκειμένου να τους πετύχει. 

Η φράση «κύκλος ζωής της μάθησης» θυμίζει τον αντίστοιχο ενός βατράχου ή μιας πεταλούδας. Αποτελείται από 

τρία στάδια – την προ-εκπαίδευση, την εκπαίδευση και τη μετα-εκπαίδευση. Υπάρχουν διάφοροι όροι στη 

βιβλιογραφία για τις ίδιες έννοιες. Π.χ. στη μικρομάθηση αναφέρονται ως Ετοιμότητα, Ανακάλυψη κι Ενίσχυση. 

Κύρια Χαρακτηριστικά Μαθησιακής Οδού: 

1. Οι οδικοί χάρτες είναι ευέλικτοι γιατί κάθε υπάλληλος που θέλει να αναπτυχθεί επαγγελματικά μπορεί να 

επιλέξει το δικό του μονοπάτι. 

2. Είναι πολυκλαδικές γιατί έτσι είναι κι οι δουλειές, οπότε οι άνθρωποι πρέπει να διαθέτουν προσόντα σε 

πάνω από μία περιοχές. 

3. Είναι ολιστικές και πλήρεις. Συνεπώς, οι μαθητές θέλουν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν μια 

οδό, από ό,τι μία ξεχωριστή ενότητα. 

4. Τέλος, έχουν αυξανόμενη περιπλοκότητα κι είναι εξατομικευμένες, ούτως ώστε ο μαθητής να γίνεται από 

αρχάριος, εξπέρ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ  

ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗ  

Παρότι δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της μικρομάθησης, όλες οι σχετικές εκπαιδεύσεις έχουν το ίδιο βασικό 

χαρακτηριστικό: τη βραχύτητα. Μπορεί να είναι μικρές μαθησιακές ενότητες ή βραχύχρονες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

Στη μικροεκπαίδευση, οι μαθητές λαμβάνουν μικρά τμήματα ύλης, την οποία μελετούν κατά το δοκούν. Η ύλη αυτή 

μπορεί να έχει πολλές μορφές, από κείμενο μέχρι διαδραστικά πολυμέσα, αλλά πρέπει πάντα να είναι λίγη. 

Τα μικροστοιχεία επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέγουν τι είναι πιο χρήσιμο για τη δουλειά τους και για την 

εμπειρία τους – δημιουργώντας εν τέλει μια εξατομικευμένη εμπειρία. 

Ακολουθούν παραδείγματα ύλης μικρομάθησης: 

• Κείμενο (φράσεις, μικρές παράγραφοι) 

• Εικόνες (φωτογραφίες, απεικονίσεις) 

• Βίντεο (σύντομα) 

• Ήχος (μικρά αποσπάσματα ομιλιών ή μουσικής) 

• Τεστ και Κουίζ 

• Παιχνίδια (π.χ. απλές δοκιμασίες της μίας οθόνης) 

Τρία στοιχεία 

καθορίζουν τη 

μικρομάθηση 

1. 

Επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένο στόχο 

απόδοσης 

2. 

Συμπεριλαμβάνει 

στοχευμένη 

μαθησιακή 

δραστηριότητα 

3. 

Συνήθως αποτελεί 

τμήμα ευρύτερης 

στρατηγικής 
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Με κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις, αυτά είναι τα τρία κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη δημιουργία 

εκπαίδευσης με σημαντικό αντίκτυπο. 

Το χαρακτηριστικό της μικρομάθησης που συνήθως θεωρείται πιο σημαντικό – η βραχύτητα – απορρέει από τα 

δύο πρώτα στοιχεία. Αν θέλετε το μάθημά σας να εστιάζει στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, τότε θα 

δημιουργήσετε κάτι πιο σύντομο απ’ την παραδοσιακή εκπαίδευση. 

Η μικρομάθηση είναι πιο ευέλικτη, αλλά η δημιουργία καλής στοχευμένης ύλης μπορεί να απαιτεί ίδιο ή και 

περισσότερο χρόνο, από ό,τι η πιο μακροπρόθεσμη, αλλά ευρύτερη εκπαίδευση. 

Καθώς οι μαθητές προχωρούν από την ετοιμότητα, στην ανακάλυψη και στην ενίσχυση, η μικρομάθηση μπορεί να 

τους βοηθήσει σημαντικά. Μπορείτε να τους «προθερμάνετε» μέσω ενός βίντεο ή ενός παιχνιδιού, πριν καν 

ξεκινήσει το μάθημα. Μπορεί να σας βοηθήσει να εξηγήσετε τον σκοπό του μαθήματος, να τους ωθήσετε να 

συμμετέχουν, να παρέχετε χρήσιμα εφόδια για το πρόγραμμα στο σύνολό του ή όλα τα προαναφερθέντα. 

Στη φάση της ανακάλυψης, μπορείτε να τους βοηθήσετε να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που 

πρέπει να αλλάξουν ή σε πληροφορίες που πρέπει να μάθουν. Τα εφόδια αυτά από μόνα τους μπορούν να σας 

βοηθήσουν να πετύχετε την αλλαγή. Τέλος, η μικρομάθηση σχετίζεται κυρίως με την ενίσχυση, και όχι άδικα. 

Αυξάνοντας τη συχνότητα των μικρών εκπαιδευτικών ενισχύσεων, οι μαθητές σας θα διατηρούν τις πληροφορίες 

και τις καλές συνήθειες για πολύ περισσότερο. 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κάθε εκπαίδευσης είναι να πείσετε τους μαθητές σας για το «γιατί». Δεν 

μπορούμε να υπαγορεύουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Πρέπει να έχουν οι ίδιοι το κίνητρο να 

αναζητούν νέες γνώσεις, να τις μαθαίνουν και να τις εφαρμόζουν. Πρέπει να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και να 

θέτουν μία βάση πάνω στην οποία θα βελτιωθούν, καθώς και καθορίζουν γνωστικούς στόχους. Έτσι θα κατανοούν 

ποια οφέλη θα καρπωθούν μέσω της εκπαίδευσης. 

Με τη μικρομάθηση, προσεγγίζετε τους μαθητές πριν καν ξεκινήσει το μάθημα. Δεν λέτε απλά στους υπαλλήλους 

τι θα μάθουν. Τους δίνετε κίνητρο, ώστε να θέλουν να εκπαιδευτούν. Η προ-εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει μέσω 

βίντεο, διαγνωστικών κουίζ, πληροφοριακών γραφημάτων και άλλου μικρο-περιεχομένου που προετοιμάζει τον 

μαθητή. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ  

Δεν έχει νόημα να πετάτε απλά πληροφορίες στα κεφάλια των μαθητών σας. Η εκπαίδευση πρέπει να τους δίνει 

κίνητρο και να έχει εφαρμογή στη δουλειά τους. Να μπορούν να ασκούν τις νέες τους δεξιότητες. Το περιβάλλον 

πρέπει να είναι οργανικό, να επιτρέπει την ανταλλαγή εποικοδομητικών παρατηρήσεων. Ο μαθητής πρέπει να 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Motivational video 

Diagnostic quizzes 

Infographics 

Flipped pre-work 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 

Παιχνιδοποίηση 

Λήψεις αποφάσεων 

Βίντεο-συνεντεύξεις 

Επιδείξεις με οδηγίες 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Επαγγελματικά βοηθήματα 

Οδηγοί στοχοθέτησης 

Εργαλεία αναφοράς 
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συνδέει ακαριαία αυτά που έμαθε σήμερα με το πώς θα τα εφαρμόσει αύριο. Η ανακάλυψη και μεγιστοποίηση 

νέων δεξιοτήτων βοηθάει να επιτυγχάνεται αυτό. 

Στην ανακάλυψη, η μικρομάθηση παρέχει σύντομη ύλη που επικεντρώνεται σε έναν στόχο απόδοσης. Έτσι 

επιτυγχάνεται η στοχευμένη αλλαγή συμπεριφοράς, όπου αυτή χρειάζεται.  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  

Οφείλετε στους μαθητές σας να τους βοηθήσετε να διατηρήσουν τις νέες τους δεξιότητες. Πολλές εκπαιδεύσεις 

δεν συνυπολογίζουν το μετά, οπότε συχνά ο μαθητής ξεχνά το «γιατί». Αν μπορεί να μεταφέρει τις νέες του 

δεξιότητες στη δουλειά του, τότε θα ξέρει και το «γιατί».  

Με τη μικρομάθηση, οι εκπαιδευτές μπορούν να εξατομικεύουν και να επιθεωρούν τη μάθηση, να παρέχουν 

εργαλεία αναφοράς ή να φτιάχνουν πίνακες επιδόσεων. Χωρίς ενίσχυση, οι πληροφορίες ξεχνιούνται εύκολα, αλλά 

οι μαθητές δεν θέλουν να ξαναπαρακολουθήσουν ένα μεγαλύτερο μάθημα, μόνο για να πάρουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Εδώ είναι που έρχεται η μικρομάθηση. Τα απλά της εργαλεία καθιστούν το πρόγραμμα πιο εκλεκτικό. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗΣ  

Τα παρακάτω τέσσερα βήματα θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μια στρατηγική μικρομάθησης. 

 

ΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗΣ  

1. Ταχύτερη παράδοση 

2. Πιο οικονομική 

3. Ευέλικτη 

4. Πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές 



 

  

 

   28 

5. Ενισχύει τη διατήρηση της γνώσης 

6. Δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στους μαθητές 

ΤΑ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗΣ  

Δεν μπορούμε να πούμε έτσι απλά ότι η μικρομάθηση είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη συμβατική ηλεκτρονική 

μάθηση. Αυτό εξαρτάται απ’ το αντικείμενο. Γενικά, όμως: 

1. Δεν είναι ιδανική για περίπλοκες έννοιες 

2. Δεν ταιριάζει σε εκπαίδευση εις βάθος 

Αν το αντικείμενό σας απαιτεί εμβάθυνση, τότε η μικρομάθηση ίσως να μην είναι η ιδανική προσέγγιση. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να μάθετε να λέτε πέντε κουβέντες στα Γερμανικά, αλλά όχι και 

για να μελετήσετε τη γερμανική λογοτεχνία. Και πάλι όμως, σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στην επαγγελματική 

εκπαίδευση, ένα σύντομο, αυτόνομο μάθημα μπορεί να είναι ιδανικό. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΣΗ  (E-LEARNING) 

Ως E-learning ορίζεται η χρήση τεχνολογίας υπολογιστών και διαδικτύου για τη μάθηση και τη βελτίωση της 

απόδοσης. Το E-learning είναι από τις πιο επαναστατικές αλλαγές που έφερε το διαδίκτυο. Επιτρέπει στον χρήστη 

να αποκτά γνώση κι εκπαίδευση μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων, ώστε να καλύψει την ανάγκη του να 

διαθέτει επίκαιρη τεχνογνωσία. 

Οι μαθητές από εταιρείες έχουν κάποιες διαφορές με τους αποκλειστικούς μαθητές, οι οποίες επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα: 

• πρέπει να γνωρίζουν τα προνόμια της μάθησης (γιατί πρέπει να μάθουν κάτι) 

• τους αρέσει η βιωματική μάθηση 

• προσεγγίζουν τη μάθηση σαν επίλυση προβλημάτων 

• μαθαίνουν καλύτερα, όταν βλέπουν την άμεση αξία και εφαρμογή της ύλης, και 

• προτιμούν να μελετούν σε ώρες, χώρους και ρυθμούς που τους βολεύουν. 

Η ανάπτυξη του e-learning είναι πιο ακριβή από την προετοιμασία ύλης για μια τάξη και την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών αν χρησιμοποιούνται πολυμέσα ή υψηλά διαδραστικές μέθοδοι. Από την άλλη, όμως, τα κόστη του 

e-learning (διακομιστές, τεχνική υποστήριξη) είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά για κτηριακές εγκαταστάσεις, 

τον χρόνο του εκπαιδευτή, τον χρόνο που χάνουν οι συμμετέχοντες από τη δουλειά τους για να πάνε στην τάξη. 

Επιπλέον, το e-learning προσεγγίζει ευρύτερο κοινό, γιατί απευθύνεται και σε μαθητές που δυσκολεύονται να 

παραβρεθούν σε δια ζώσης μαθήματα γιατί: 

• μένουν μακριά και δεν διαθέτουν χρόνο ή/και χρήματα για να ταξιδεύουν, 

• έχουν πολλές επαγγελματικές ή οικογενειακές δεσμεύσεις που δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθούν 

μαθήματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με καθορισμένο πρόγραμμα, 

• ζουν σε περιοχές όπου διεξάγονται ή διεξάγονταν πολεμικές συγκρούσεις και οι κινήσεις τους 

περιορίζονται για λόγους ασφαλείας, 

• πολιτισμικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις περιορίζουν τη συμμετοχή τους στην τάξη, 

• τους δυσκολεύει η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (π.χ. είναι μαθητές ξένης γλώσσας ή πολύ 

ντροπαλοί). 
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Το E-learning προσφέρει αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως την εξάσκηση με ανατροφοδότηση, 

συνδυασμό ομαδικών δραστηριοτήτων με αυτορυθμιζόμενη μελέτη, εξατομίκευση μαθησιακών οδών με βάση τις 

ανάγκες των μαθητών, και χρήση εξομοιώσεων και παιχνιδιών. 

Επιπλέον, όλοι οι μαθητές λαμβάνουν ίδιας ποιότητας εκπαίδευση, καθώς δεν εξαρτώνται από έναν συγκεκριμένο 

εκπαιδευτή. 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να στοχεύει στην ανάπτυξη διαφόρων ειδών δεξιοτήτων: 

1. γνωστικές δεξιότητες, όπως γνώση και κατανόηση (π.χ. κατανόηση επιστημονικών εννοιών), εκτέλεση 

οδηγιών (διαδικαστικές δεξιότητες), καθώς και εφαρμογή μεθόδων σε νέες καταστάσεις για την επίλυση 

προβλημάτων (δεξιότητες σκέψης ή διανόησης), 

2. διαπροσωπικές δεξιότητες (π.χ. ενεργητική ακρόαση, παρουσίαση, διαπραγμάτευση κλπ), καθώς και, 

3. ψυχοκινητικές δεξιότητες, όπως σωματική αυτογνωσία και κινήσεις (π.χ. άθλημα, οδήγηση). 

Δεδομένου ότι το e-learning δεν είναι ιδανικό για τα πάντα, είναι μάλλον απίθανο να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου 

τα μαθήματα σε τάξη, σε έναν οργανισμό. Η πιο αποδοτική υλοποίηση του e-learning είναι ως συμπλήρωμα της 

συμβατικής εκπαίδευσης, προκειμένου να προσεγγίζονται όσο πιο πολλοί μαθητές γίνεται. 

Δύο είναι οι γενικές προσεγγίσεις του e-learning: αυτόνομο και υποβοηθούμενο/καθοδηγούμενο. 

Στην πρώτη περίπτωση, ο μαθητής είναι τελείως ανεξάρτητος. Στη δεύτερη, έχει υποστήριξη σε διάφορους 

βαθμούς από δασκάλους κι εκπαιδευτές, και συνεργάζεται με άλλους μαθητές. 

Οι προσεγγίσεις του e-learning συνδυάζουν διάφορες συνιστώσες, όπως: 

(α) ύλη του e-learning: αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει απλούς μαθησιακούς πόρους, 

διαδραστικά ηλεκτρονικά μαθήματα, 

ηλεκτρονικές εξομοιώσεις και επαγγελματικά 

βοηθήματα. 

(β) ο ηλεκτρονικός κόουτς ή μέντορας παρέχει 

ατομική στήριξη και εποικοδομητικά σχόλια 

στον μαθητή μέσω διαδικτυακών εργαλείων και 

τεχνικών διευκόλυνσης. 

(γ) συνεργατική μάθηση: από συζητήσεις και 

ανταλλαγή γνώσεων μέχρι συνεργασία σε μια 

κοινή εργασία. Χρησιμοποιούνται κοινωνικά 

λογισμικά, όπως τσατ, φόρουμ και μπλογκ. 

(δ) εικονική τάξη. Μέθοδος εφάμιλλη της 

παραδοσιακής τάξης, καθώς οδηγείται 

εξολοκλήρου από τον εκπαιδευτή. 

Οι δραστηριότητες του e-learning μπορούν να είναι σύγχρονες ή ασύγχρονες. Οι σύγχρονες λαμβάνουν χώρα σε 

πραγματικό χρόνο. Απαιτείται να είναι παρόντα όλα τα άτομα σε προκαθορισμένο χρόνο. Παραδείγματα 

σύγχρονης επικοινωνίας είναι οι συνομιλίες με γραπτά μηνύματα και οι βιντεοδιασκέψεις. 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ   

E-LEARNING  

ύλη του  

e-learning 

 

ηλεκτρονικός 

κόουτς, 

υποστηρικτής, 

μέντορας 

εικονική τάξη 
συνεργατική 

μάθηση 

α. 

β. 

γ. 

δ. 
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Οι ασύγχρονες συνεδρίες είναι χρονικά ανεξάρτητες. Παράδειγμα, ένα μάθημα που παρακολουθούμε με τον 

ρυθμό που επιλέγουμε, όποτε το επιθυμούμε. Τα e-mails ή τα φόρουμ είναι παραδείγματα εργαλείων ασύγχρονης 

επικοινωνίας. 

Η ποιότητα ενός μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης ενισχύεται ως εξής: 

  

ΥΛΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  

ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 

Τα προγράμματα ηλεκτρονικών σπουδών πρέπει να είναι σχετικά με τις 

επαγγελματικές ανάγκες, ρόλους και καθήκοντα του μαθητή. Οι 

παρεχόμενες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να έχουν αυτόν τον σκοπό. 

 

Η ύλη πρέπει να καταμερίζεται ούτως ώστε να ενισχύεται η αφομοίωση 

της νέας γνώσης και να παρέχεται ευελιξία στον χρόνο μάθησης. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι πρέπει να είναι δημιουργικές, 

ώστε να αναπτύσσεται μια συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία. 

 

Απαιτείται συχνή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές, προκειμένου 

να διατηρείται η προσοχή τους και να προωθείται η γνώση. 

 

Τα αυτόνομα μαθήματα πρέπει να προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα 

και στις ανάγκες του μαθητή. Αν υπάρχει εκπαιδευτής, θα πρέπει να 

παρακολουθείται η πρόοδος του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 
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ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ  

Η μικτή μάθηση συνδυάζει διάφορα εκπαιδευτικά μέσα (π.χ. τεχνολογία, δραστηριότητες) για τη δημιουργία ενός 

βέλτιστου εκπαιδευτικού προγράμματος για το εκάστοτε κοινό. Ο όρος «μικτό» σημαίνει ότι η παραδοσιακή 

μάθηση με δάσκαλο συμπληρώνεται με ηλεκτρονικές μορφές.9 

1. Πρότυπο ροής προγράμματος: Οι μαθησιακές δραστηριότητες ακολουθούν γραμμική σειρά και 

οι μαθητές έχουν προθεσμίες για τις διάφορες εργασίες. Παρόμοιο με την παραδοσιακή 

εκπαίδευση, αλλά κάποιες δραστηριότητες διεξάγονται διαδικτυακά. 

2. Πρότυπο πυρήνα-και-ακτίνων: Διεξάγεται ένα κυρίως μάθημα (ηλεκτρονικά ή δια ζώσης), 

ενισχυόμενο από σύνολο συμπληρωματικών υλικών. Τα υλικά είναι προαιρετικά και εκτός 

προγράμματος. 

Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού ηλεκτρονικών μαθημάτων, τα σχετικά υλικά δύναται να προσαρμόζονται 

και να επαναχρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές σε μαθήματα και εργαστήρια. Μέσα όπως εικονογραφήσεις 

και διαγράμματα, καθώς και κείμενα, μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παρουσιάσεων και 

υλικού για τους μαθητές. 

Παράδειγμα μικτής μάθησης:      

Ο καλός σχεδιασμός και οργάνωση είναι κρίσιμα για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά ακόμη περισσότερο για 

το e-learning. Στην παραδοσιακή μάθηση προέχει η παράδοση. Στο e-learning προέχει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

δομημένης ύλης, η οποία πρέπει να είναι αυτόνομη και επαναχρησιμοποιήσιμη χωρίς την ανάγκη συνεχώς 

προσαρμογών. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  

Η παραδοσιακή μάθηση λαμβάνει χώρα σε μια τάξη. Ο εκπαιδευτής συντονίζει και ρυθμίζει τη ροή των 

πληροφοριών και της γνώσης. Εν συνεχεία αναθέτει στους υπαλλήλους γραπτές ασκήσεις για να εμβαθύνουν τις 

γνώσεις τους. Στις μέρες μας η τεχνολογία ενσωματώνεται όλο και πιο πολύ στην τάξη. Σε δια ζώσης καταστάσεις, 

όμως, ο εκπαιδευτής παραμένει η κύρια πηγή πληροφοριών. 

Η δια ζώσης μάθηση βοηθά τους μαθητές και τους δασκάλους να γνωρίζονται καλύτερα. Οι δάσκαλοι γνωρίζουν 

τους μαθητές κι αξιολογούν καλύτερα τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους, ενεργούν ως μέντορες και 

καθοδηγούν τους μαθητές στις προοπτικές καριέρας τους. 

                                                                 

9 Bersin J. (2004). The Blended Learning Book. San Francisco: Pfeiffer. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(1 εβδομάδα) 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(2/3 εβδομάδες) 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(3 εβδομάδες) 

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(2 εβδομάδες) 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΜΕΝΤΟΡΑΣ 

(3 μήνες) 

 



 

  

 

   32 

Στην παραδοσιακή τάξη, οι μαθητές μπορούν να εκφράζουν απόψεις και απορίες κατευθείαν στον δάσκαλο, 

λαμβάνοντας άμεσες απαντήσεις. Υπάρχουν περιορισμοί, όπως προκαθορισμένη διάρκεια και συγκεκριμένη 

τοποθεσία όπου πρέπει να βρίσκονται οι μαθητές για να ακούσουν τη διάλεξη. Πρέπει να συμμετέχουν στις 

συζητήσεις, να εκφράζουν τις γνώμες τους και να συμμετέχουν σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες. Έτσι γίνονται 

πιο κοινωνικοί, παίρνουν πρωτοβουλίες, και επίσης, αν τους επιβλέπει ο δάσκαλος, η όλη διαδικασία λαμβάνει 

χώρα σε ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Συνοπτικά, για την παραδοσιακή μάθηση ισχύουν τα εξής: 

1. Τυπικές αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε υλική τοποθεσία. 

2. Οι μαθητές μαθαίνουν κατά κύριο λόγο από τον εκπαιδευτή ή/και από πηγές όπως βιβλία, περιοδικά, 

ηχητικά αποσπάσματα και βίντεο. 

3. Δίνονται διαλέξεις, όπου οι δάσκαλοι παρέχουν οδηγίες στους μαθητές. 

4. Η μάθηση διευθύνεται από τον δάσκαλο, με αλληλεπίδραση πρόσωπο – με – πρόσωπο.  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΜΑΘΗΣΗΣ  

Ο πιο απλός τρόπος να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαδικτυακής μάθησης και της 

παραδοσιακής μάθησης είναι να τις συγκρίνουμε:  

Διαδικτυακή μάθηση Παραδοσιακή μάθηση 

Λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο Λαμβάνει χώρα εκτός διαδικτύου 

Οποτεδήποτε, οπουδήποτε Σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο 

Ευέλικτος ρυθμός Επιβαλλόμενος ρυθμός 

Μόνος Με συμμαθητές 

Υποστηρίζει ανεξάρτητο στιλ μάθησης Μαθαίνουμε από και με τους άλλους 

Η κύρια πηγή πληροφοριών είναι το διαδίκτυο Κύρια πηγή πληροφοριών είναι ο εκπαιδευτής 

Περιορισμένη αλληλεπίδραση 
Εκτεταμένη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτές 
και μαθητές 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ 
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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ TRANSIT 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν σε βάθος τις τεχνολογικές κι επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρέχει η χρήση της 

αναλυτικής μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, της Βιομηχανίας 4.0, της ψηφιακής ασφάλειας, της 

ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων, της καινοτομίας, και της επικοινωνίας και ανάπτυξης με επίκεντρο τον 

άνθρωπο. 

Ενώ προετοιμαζόταν το εκπαιδευτικό υλικό, έλαβαν χώρα αλλαγές τα τελευταία 2 χρόνια που άλλαξαν ριζικά τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητες. Η πανδημία του COVID έφερε στο προσκήνιο το διαδικτυακό περιβάλλον.  

Ο τρόπος διδασκαλίας στο διαδίκτυο διαφέρει σε πολλά σημεία από τους παραδοσιακούς τρόπους. 

Προκειμένου να ταιριάζει το εκπαιδευτικό υλικό και στα δύο περιβάλλοντα (online και offline), συγκεντρώσαμε τις 

πιο σημαντικές τεχνικές που πρέπει να εφαρμόζονται στο διαδίκτυο. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

Τα διαδικτυακά μαθήματα ή σεμινάρια επωφελούνται της χρήσης τεχνικών διευκόλυνσης και μπορούν να σας 

βοηθήσουν να προσθέσετε αξία στο προϊόν σας, στην αγορά διαδικτυακών μαθημάτων. Πρόκειται για 

ανταγωνιστική αγορά, οπότε ο προσεκτικός σχεδιασμός και η υποστήριξη μπορούν να σας βοηθήσουν να 

ξεχωρίσετε! 

Η παράδοση μαθημάτων σε απομακρυσμένη ομάδα πιθανά συμπεριλαμβάνει πολλή ασύγχρονη μάθηση και χρήση 

εργαλείων συνεργασίας. Κάποια διαδικτυακά μαθήματα παραδίδονται εξολοκλήρου κατά παραγγελία, με 

προκατασκευασμένη ύλη και εκπαιδευτικό λογισμικό. Ακόμη κι αν γνωρίζετε τι χρειάζεται το κοινό σας, έχει πάντα 

αξία να τους εξηγείτε τις διάφορες έννοιες σε πραγματικό χρόνο ή να κάνετε συμπληρωματικές συνεδρίες πρόσωπο 

με πρόσωπο. 

Είναι σημαντικό να έχουν καλό σχεδιασμό και υποστήριξη τα εκπαιδευτικά σας σεμινάρια. Ο χρόνος άμεσης 

επικοινωνίας είναι περιορισμένος, οπότε κάθε ευκαιρία σύνδεσης μετρά, και μπορεί να καθορίσει την επιτυχία του 

σεμιναρίου.  

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ;   

Η απομακρυσμένη εργασία έχει πάντα τις δυσκολίες της. Οι εικονικές ομάδες εφαρμόζουν πάντα ένα σύνολο 

βέλτιστων πρακτικών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παραδείγματα είναι η χρήση εργαλείων συνεργασίας 

ή καλοσχεδιασμένες διαδικασίες εργασίας. 

Τα εργαστήρια απαιτούν συνεργασία και τη χρήση ποικίλων τεχνικών και διαδικασιών, ούτως ώστε να είναι 

αποτελεσματικά. Πώς λειτουργούν όμως αυτά στο διαδίκτυο ή απομακρυσμένα; Aς δούμε ποιες δυσκολίες θα 

πρέπει να έχετε κατά νου, όταν σχεδιάζετε εικονικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

Κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού εργαστηρίου ή τηλεδιάσκεψης, κάποιοι θα δυσκολεύονται να συνδεθούν ή 

θα αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα. Χαμηλής ποιότητας οπτικοακουστικός εξοπλισμός, κακή σύνδεση στο 

διαδίκτυο ή φασαρία στον χώρο εργασίας μπορεί να ρίξουν την ποιότητα του εργαστηρίου σας. 



 

  

 

   34 

Τα προβλήματα αυτά δεν γίνεται να εξαλειφθούν 100%, αλλά μπορείτε να λάβετε μέτρα για να περιορίσετε τον 

αντίκτυπό τους στο εργαστήριό σας. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες για τι θα χρειαστούν, και μάλιστα αρκετά 

νωρίτερα, ώστε να βρουν ένα μέρος με γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Αν σκοπεύετε να κάνετε συχνά τηλεδιασκέψεις με συναδέλφους, ζητήστε από την εταιρεία να παρέχει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό σε όσους εργάζονται απομακρυσμένα. Η βελτίωση της ποιότητας του ήχου και ο περιορισμός 

των εξωτερικών θορύβων μπορεί να βοηθήσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διάσκεψης. 

Καλό θα ήταν να αναφέρατε επίσης τυχόν επιπρόσθετες προϋποθέσεις – λογισμικό, συνδέσμους κλπ – με σαφήνεια 

και πολύ πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Αν πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν ένα εργαλείο ή να γραφτούν 

σε κάποια εφαρμογή τηλεδιασκέψεων, φροντίστε να το έχουν κάνει από πριν. Αξίζει να αφιερώσετε 15 λεπτά στην 

αρχή για να συνδεθούν όλοι, ώστε να μην καταστραφεί ο προγραμματισμός ή η ροή του εργαστηρίου.  

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Οι σχολικοί πίνακες και τα διαγράμματα για την απεικόνιση βασικών εννοιών και συμπερασμάτων, οι μικρές 

σημειώσεις και η υποστήριξη μιας ομάδας ώστε να δημιουργεί δικούς της πόρους ή πρωτότυπα είναι όλα 

σημαντικά εργαλεία ενός ζωντανού εργαστηρίου. Συχνά ανατρέχουμε ξανά σε αυτούς τους πόρους σε επόμενες 

ασκήσεις ή όταν κάνουμε απολογισμό. 

Οι μόνοι περιορισμοί για τη χρήση αυτών των εργαλείων ζωντανά είναι ο χώρος και οι πόροι – το να μπορείτε να 

μετακινείστε από το ένα σύνολο περιεχομένου στο άλλο βοηθά τρομερά. Στο διαδίκτυο, οι διευκολυντές πρέπει 

να έχουν πολύ μεγαλύτερη συναίσθηση του πώς να χρησιμοποιούν τον διαθέσιμο χώρο και τι πόρους να 

παρέχουν. Δεν είναι παραγωγικό να ζητάμε από έναν συμμετέχοντα να παρακολουθεί μια κοινή οθόνη, να 

διαβάζει ένα έγγραφο και να γράφει σε κοινόχρηστο πίνακα. 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία για τη δημιουργία κοινών χώρων για τα διαδικτυακά εργαστήριά σας, αλλά να έχετε 

πάντα κατά νου την πιθανότητα οπτικής υπερφόρτωσης που μπορούν να προκαλέσουν.  

ΑΡΓΗ  ΡΟΗ  ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ  

Ακόμη και στα πιο καλά δομημένα διαδικτυακά εργαστήρια μπορεί να αποδειχτεί δύσκολο να διατηρηθεί μια 

καλή ροή της συζήτησης. 

Στο διαδίκτυο δεν φαίνονται τα μη προφορικά σημάδια που δίνουμε και παίρνουμε στην πραγματική ζωή, τα 

οποία μας βοηθούν να καταλαβαίνουμε πότε και πώς να απαντάμε σε μία συζήτηση. Επιπλέον, τα τεχνικά 

προβλήματα, οι μεγάλες ομάδες ή η κακή ποιότητα ήχου μπορούν να επιβραδύνουν την επικοινωνία σε ένα 

εργαστήριο.  

Οι δυσκολίες αυτές δεν είναι αδύνατο να ξεπεραστούν. Ο περιορισμός των συζητήσεων σε κάποιες ενότητες, το 

να δίνεται σε όλους η δυνατότητα να μιλήσουν για περιορισμένο χρόνο ή να πληκτρολογούν τις ερωτήσεις τους, 

και ο διευκολυντής να επιλέγει σε ποιες να απαντήσει, μπορεί να είναι αποτελεσματικό. 

Το μέγεθος της ομάδας, η μορφή του εργαστηρίου και η τεχνική σταθερότητα μπορούν να καθορίσουν τη 

βέλτιστη προσέγγιση για την επίλυση αυτού του θέματος. 

Στο στάδιο του σχεδιασμού, προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μεθόδους που απαιτούν λιγότερες ζωντανές 

συνομιλίες και περισσότερη ατομική σκέψη και δουλειά σε μικρές ομάδες, ή να χρησιμοποιείτε πρακτικές 

δραστηριότητες, όπως ψηφοφορίες για τον περιορισμό των άσχετων συζητήσεων. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ο βαθμός συμμετοχής των παραβρισκόμενων είναι καθοριστικός για την επιτυχία ενός εργαστηρίου. Εκεί είναι 

που δείχνει την αξία του ο διευκολυντής. Πρέπει να σχεδιάζει διαδικασίες και να χρησιμοποιεί τεχνικές που 

προσελκύουν το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων. 

Στις εικονικές διασκέψεις ή στα απομακρυσμένα εργαστήρια, η συμμετοχή είναι δύσκολη υπόθεση. Αν έχετε 

οργανώσει ένα εργαστήριο στο πόδι, με ώρες ολόκληρες παρουσιάσεων χωρίς δραστηριότητες και προσεκτικό 

σχεδιασμό, οι συμμετέχοντες θα βαρεθούν ή θα αποσπαστεί η προσοχή τους. 

Όσοι συμμετέχουν από μακριά μπορεί να αποσπαστούν από την άλλη τους οθόνη ή τον φυσικό τους περίγυρο. 

Συνεπώς, είναι σημαντικό να τεθούν κανόνες που να εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση των παραβρισκόμενων, όπως 

θα γινόταν σε δια ζώσης συνάντησης, άλλωστε. 

Το κλειδί για την εξασφάλιση της συμμετοχής σε ένα απομακρυσμένο εργαστήριο είναι ο σχεδιασμός μιας 

διαδικασίας διαδραστικής, ποικίλης και προσαρμοσμένης στις ομάδες. Χρησιμοποιείτε εργασίες και τεχνικές που 

απαιτούν τόσο δημιουργικές, όσο και κριτικές προσεγγίσεις, όπως θα κάνατε σε ένα δια ζώσης εργαστήριο.  

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ  ΜΕ  ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

Η σωστή νοοτροπία, όταν σχεδιάζουμε ένα απομακρυσμένο εργαστήριο, είναι να αναπαράγουμε τη δια ζώσης 

εμπειρία όσο πιο πολύ γίνεται.  

Η δυνατότητα να επικοινωνούμε με ομάδες διαφόρων μεγεθών είναι καθοριστική για την επιτυχία του 

εργαστηρίου, ειδικά αν αυτό έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε η ποικιλία ευνοεί την ομάδα. Αυτό είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί σε απομακρυσμένο εργαστήριο, αλλά θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη από νωρίς κατά τον 

σχεδιασμό του.  

Μην ξεχνάτε ότι τα απομακρυσμένα εργαστήρια δεν επιτρέπουν τον ίδιο βαθμό μη-προφορικής επικοινωνίας, 

όπως τα δια ζώσης: το να διαβάζουμε τη γλώσσα του σώματος, για παράδειγμα, είναι από δύσκολο έως αδύνατο 

στο διαδίκτυο. Δύσκολο είναι επίσης το να κάνουμε κουβεντούλα στο διάλειμμα ή να χωριζόμαστε σε μικρότερες 

ομάδες. 

Η δυσκολία εδώ είναι το πώς θα δημιουργήσουμε χώρο για τέτοιες μικρές ομάδες και πώς θα τις εφαρμόσουμε 

στην πράξη. 

Το Zoom για παράδειγμα υποστηρίζει υποομάδες. Μια εναλλακτική είναι να ανοίγουμε πολλές μικρές αίθουσες 

διασκέψεων στο λογισμικό τηλεδιασκέψεων. Αυτό όμως μπορεί να είναι κουραστικό και υπάρχει και το 

προφανές πρόβλημα της μετάβασης από τις μικρότερες ομάδες, στην ενιαία.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΣΤΟΧΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

Κάθε εργαστήριο έχει κάποιους στόχους. Αυτοί πρέπει να συζητούνται έχοντας κατά νου τις δυσκολίες και τα 

οφέλη της απομακρυσμένης συνεργασίας. Άλλο η συνάντηση ευθυγράμμισης και άλλο ένα εργαστήριο επίλυσης 

προβλημάτων. Παρότι όλα τους γίνονται απομακρυσμένα, η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων μπορεί να 

απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις ή να χρειάζεται προσαρμογή.  

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  
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Συχνά η διευκόλυνση απαιτεί τη συμπερίληψη ασκήσεων ή δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική 

διεκπεραίωση και την ενίσχυση της καινοτόμου ή δημιουργικής σκέψης. Καλές οι ασκήσεις και τα παιχνίδια, αλλά 

μην ξεχνάτε πως ό,τι λειτουργεί καλά στο δια ζώσης εργαστήριο, ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά στο διαδίκτυο. 

Προφανώς, δεν μπορείτε να παίξετε παιχνίδια για μεγάλες ομάδες που απαιτούν να κινούνται όλοι τριγύρω. 

Κάποιες άλλες ασκήσεις όμως είναι πιο προσαρμόσιμες. 

Οι συζητήσεις σε μεγάλες ομάδες και οι υποομάδες είναι δύσκολο να συντονίζονται από έναν διευκολυντή. Οι 

ατομικές εργασίες με σύντομες παρουσιάσεις και σχολιασμό από την ομάδα μπορεί να είναι πολύ 

αποτελεσματικές. Είναι δύσκολο, αλλά και κρίσιμο να βρίσκουμε τις κατάλληλες ασκήσεις για απομακρυσμένα 

εργαστήρια. Αρκεί να είναι επιλεγμένες προσεκτικά, και προσαρμοσμένες για απομακρυσμένες ομάδες. 

Μην ξεχνάτε ότι συχνά οι εργασίες σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο παίρνουν περισσότερη ώρα. Το να δίνουμε 

οδηγίες είναι επίσης πιο δύσκολο. Δοκιμάστε να εξηγείται μέσω απλών και ευνόητων δραστηριοτήτων και 

ασκήσεων. Αν η άσκηση απαιτεί ζωγραφική ή χαρτί και στυλό, φροντίστε να έχετε ενημερώσει εγκαίρως.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Οι τηλεδιασκέψεις συχνά κουράζουν. Το να καθόμαστε μπροστά από μια οθόνη για ώρες μπορεί να εξαντλήσει 

τον ενθουσιασμό για το εργαστήριο. Βάλτε πολλά διαλείμματα στο πρόγραμμα, και εργασίες που θα ανανεώνουν 

το ενδιαφέρον των παραβρισκόμενων. 

Δώστε τους δυνατότητες να σηκώνονται από τον υπολογιστή. Εντοπίστε τα κύρια σημεία του εργαστηρίου και 

μην πλατειάζετε. Πολλοί διευκολυντές συμφωνούν ότι τα διαδικτυακά εργαστήρια πρέπει να κρατάνε λιγότερο 

από τα δια ζώσης. Συνεπώς, ίσως χρειαστεί να τα σπάσετε σε τμήματα, για να μην εξουθενωθούν οι 

συμμετέχοντες.  

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ  ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  ΤΙΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΛΕΥΡΕΣ  

Πιθανά θα προκύψουν τεχνικά προβλήματα. Για να μην καταβάλουν τη συνεδρία σας, αξίζει να τα έχετε 

προβλέψει. 

Στείλτε προκαταβολικά τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαστηρίου στους συμμετέχοντες. Στείλτε υπενθυμίσεις 

την ημέρα διεξαγωγής, αλλά υπολογίστε και λίγα λεπτά καθυστέρησης. Να έχετε εφεδρικές λύσεις για τεχνικά 

απαιτητικές ασκήσεις ή πιο εύκολες εναλλακτικές. 

Αν κάνετε υβριδικές συναντήσεις και έχετε πολλές ζωντανές ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες, ίσως θα έπρεπε 

να βρείτε βοηθό για τα τεχνικά ζητήματα, ώστε οι ίδιοι να μπορέσετε να επικεντρωθείτε στη διευκόλυνση. 

Ελέγξτε τον εξοπλισμό και τα λογισμικά σας πριν το εργαστήριο. Φανταστείτε να τελειώσει η μπαταρία του 

ασύρματου μικροφώνου σας ή να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό σας στη μέση της διάσκεψης. 

Συνυπολογίζοντας τις τεχνικές πλευρές στο στάδιο του σχεδιασμού, θα αποφύγετε τα προβλήματα αργότερα. 

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΑ  

Τα πάντα είναι λίγο πιο δύσκολα στο απομακρυσμένο εργαστήριο. Η διευκόλυνση των συζητήσεων, ο 

συντονισμός των ασκήσεων, παιχνιδιών ή συστάσεων, η περιγραφή ενός νέου προϊόντος ή εργαλείου.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ   

ΚΑΝΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ  

Το να κοιτάμε μια οθόνη είναι πιο κουραστικό απ’ το να συμμετέχουμε δια ζώσης. Μπορούμε επίσης να χάσουμε 

την αίσθηση του χρόνου και να κολλήσουμε στην οθόνη για ώρες. Συμπεριλάβετε διαλείμματα στο πρόγραμμα 

και μην μπείτε στον πειρασμό να τα αφαιρέσετε. Δώστε 

ανάσες στην ομάδα για να έχει αποτέλεσμα το 

εργαστήριο. Στα δια ζώσης εργαστήρια κάνουν 

διαλείμματα κάθε δύο με τρεις ώρες. Στο απομακρυσμένο 

πρέπει να κάνετε πιο συχνά. Επίσης, πείτε στον κόσμο ότι 

μπορούν να κάνουν διάλειμμα, αν κουραστούν! 

Η χρήση δραστηριοτήτων αναζωογόνησης και μίγμα 

ομαδικών συζητήσεων και ατομικών δραστηριοτήτων 

μπορεί επίσης να ξεκουράσει τον κόσμο. 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να απομακρύνονται απ’ 

τις οθόνες στα διαλείμματα. Να βγουν έξω, να 

διαλογιστούν, να φάνε κάτι. Οτιδήποτε, αρκεί να 

ξεκουραστεί λίγο ο εγκέφαλος. Κρίσιμο για να πάει καλά 

το εργαστήριο και να συμμετέχουν όλοι στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους.  

ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ  

Δεν αρκούν τα λόγια για την αποτελεσματική επικοινωνία. Η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις, μια 

καταπραϋντική φωνή είναι όλα παράγοντες που καθορίζουν αν μια συζήτηση θα είναι παραγωγική.  

Το να βλέπετε ο ένας τον άλλον είναι πολύ καλό για την αύξηση του βαθμού συμμετοχής και για να συνδέονται οι 

άνθρωποι σε ένα απομακρυσμένο εργαστήριο. 

Για να το υποστηρίξετε, πρέπει να ενημερώνετε τους συμμετέχοντες ότι το περιμένετε αυτό από εκείνους, και να 

είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να τους κάνετε να νιώθουν άνετα. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιπλήξετε κάποιον επειδή μπήκε στο δωμάτιο το παιδί ή το κατοικίδιό του, αλλά θα 

τους δώσετε συμβουλές για να είναι πιο παραγωγικό το εργαστήριο. 

Σε κάθε δουλειά συμβαίνουν απρόοπτα. Σε εξαιρετικές ή καινούργιες συνθήκες, είναι επίσης σημαντικό να 

δείχνουμε κατανόηση και ενσυναίσθηση. 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ  

Μιας και το αναφέραμε, αξίζει να σημειωθεί ότι τα διαδικτυακά εργαστήρια και η απομακρυσμένη εργασία είναι 

κάτι καινούργιο για πολλούς ανθρώπους. Η παραδοσιακή εργασία έχει τους δικούς τις κανόνες συμπεριφοράς. Η 

μετάβαση στην εργασία από το σπίτι και στις τηλεδιασκέψεις μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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Να είστε καλοί, ευγενικοί κι υπομονετικοί. Χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστεί κάποιος σε διαδικτυακά 

εργαστήρια. Το να παρέχετε τα κατάλληλα εργαλεία και να περιγράφετε τις προσδοκίες σας είναι πολύ καλή 

αφετηρία, αλλά μην ξεχνάτε να δείχνετε κατανόηση. 

Να δίνετε το καλό παράδειγμα, να αναγνωρίζετε τη δυσκολία του άγνωστου και να προχωράτε μαζί. Αφού 

βγάλετε την άκρη, η απομακρυσμένη εργασία και οι τηλεδιασκέψεις θα βοηθούν τους πάντες. Στη νηπιακή 

περίοδο, όμως, χρειάζεται καλοσύνη και συμπόνοια. 

ΜΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ ,  ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ  

Φροντίστε να έχει κάθε συμμετέχων τη δική του συσκευή, αν αυτό είναι εφικτό. Έτσι θα μπορούν να συμμετέχουν 

και να κάνουν ερωτήσεις στο τσατ, να βλέπουν καθαρά τα υλικά και τις εικόνες, και να κλείνουν τον ήχο, αν 

χρειαστεί. 

Έτσι θα μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε πιο εύκολα κάθε αποδέκτη, καθώς θα είναι πιο σαφές σε ποιον 

απευθύνεστε. Αν το εργαστήριο συμπεριλαμβάνει ατομικές εργασίες, αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΧΟΥ  

Τα περισσότερα εργαλεία τηλεδιασκέψεων επιτρέπουν στον διαχειριστή να ελέγχει τον ήχο του κάθε 

συμμετέχοντα. Καλό είναι να πείτε στους συμμετέχοντες να το αναλάβουν οι ίδιοι: να κλείνουν τα μικρόφωνα, όταν 

δεν μιλάνε και να μη μιλάνε μεταξύ τους. Είναι εύλογο όμως να έχετε οι ίδιοι τον έλεγχο του ήχου στην αίθουσα. 

Σωστή υποστήριξη σημαίνει διευκόλυνση της επικοινωνίας. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό γρήγορα κι 

αποτελεσματικά, τότε εξασφαλίζετε την επιτυχία του εργαστηρίου. 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ  ΤΟΥΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  

Τα εργαστήρια είναι ομαδικές διαδικασίες και πρέπει να σχεδιάζονται έχοντας κατά νου τη συμπερίληψη και τη 

συμμετοχή όλων των παραβρισκόμενων. Σχεδόν σίγουρα οι συμμετέχοντες θα απευθυνθούν στην ομάδα. Πρέπει 

να αναλογιστείτε πώς θέλετε να γίνεται αυτό. 

Δεν γίνεται να μιλάνε όλοι μαζί. Μπορείτε να τους πείτε να γράφουν τις ερωτήσεις στο τσατ και να αναθέσετε σε 

έναν συντονιστή να προκρίνει τις πιο σχετικές. Σε συζητήσεις που πρέπει να μιλήσουν όλοι, θέστε χρονικά όρια και 

φροντίστε να υπάρχει δομή.  

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΑΘΑΡΑ  

Κάθε εργαστήριο έχει ασκήσεις και δραστηριότητες. Αυτές βοηθούν να διατηρείται η ενέργεια και το ενδιαφέρον 

των συμμετεχόντων, στα απομακρυσμένα εργαστήρια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΟΝ  ΧΡΟΝΟ .  ΘΕΣΤΕ  ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  

Είναι σημαντικό να μην υπερβαίνουμε τα χρονικά όρια, παρότι οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες συνήθως 

διαρκούν περισσότερο στο διαδίκτυο. Αν δεν έχει οριστεί κάποια υποδομή, τότε μπορεί να κυλήσουμε σε αδόμητες 

συζητήσεις που θα εμποδίσουν την πρόοδο της ομάδας. 
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Θέστε χρονικά όρια στις δραστηριότητες και στις συζητήσεις για να παραμένουν όλοι συγκεντρωμένοι. Θέστε 

κανόνες για τις ζωντανές συζητήσεις. Χρησιμοποιήστε γραπτά μηνύματα ή σύντομα σχόλια, ούτως ώστε και να 

έχουν όλοι λόγο, αλλά και να προχωράει το εργαστήριο.  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΑΝΩΝΥΜΕΣ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ  

Τα δημοψηφίσματα είναι πολύ αποτελεσματικά για να λαμβάνετε γρήγορα τις παρατηρήσεις που χρειάζεστε. Η 

απομακρυσμένη διευκόλυνση συχνά απαιτεί να «απλοποιείτε» την παρουσία σας, για να είστε πιο 

αποτελεσματικοί. 

Τα διαδικτυακά εργαστήρια έχουν κάποια κοινά στοιχεία με τα δια ζώσης, αλλά κάποια πράγματα χρειάζονται πολύ 

χρόνο ή αλλαγές για να προσαρμοστούν στο διαδίκτυο. 

Το κόλπο είναι να διευκολύνετε τη συνεισφορά και τη συνεργασία των συμμετεχόντων χωρίς να πνίγεστε. Τα 

διαδικτυακά εργαλεία, όπως η ψηφοφορία, θα σας βοηθήσουν να κάνετε πιο αποτελεσματική τη διαδικασία. Αν 

διστάζουν να μιλήσουν, εφαρμόστε ανώνυμη ψηφοφορία.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  TRANSIT  

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από πολυμέσα και ψηφιακή εκπαίδευση και αποτελείται από τρεις κύριες Ενότητες: 

1. Ενότητα 1: Καινοτομία 

2. Ενότητα 2: Κίνητρο 

3. Ενότητα 3: Τεχνική συνεργασία 

Ακολουθούν κάποιες από τις προσεγγίσεις που προτείνονται στους μαθητές: 

1. Σύντομες εκπαιδευτικές ενότητες των 10-15 λεπτών – συστήνεται για καθημερινή χρήση (Μικρομάθηση) 

2. Ενότητες 1 – 2 ωρών – για εβδομαδιαία χρήση (e-learning) 

3. Παραδοσιακή εκπαίδευση με διαδικτυακή πλατφόρμα σε «μικτή» μάθηση (παραδοσιακή εκπαίδευση) 

Ανάλογα με τον χρόνο, τη διαθεσιμότητα, το στιλ μάθησης, τη γενιά του μαθητή κλπ, βασικά από οτιδήποτε έχουμε 

δει ως τώρα, ο μαθητής επιλέγει τη δικό του/της μονοπάτι.  

Η κοινοπραξία του προγράμματος TransIT προτείνει μια νέα εκπαιδευτική λύση που επιτρέπει την επιλογή ρυθμού 

μάθησης, παρέχοντας φιλική προς τον χρήστη επιφάνεια, ώστε να προσαρμόζει αυτός/η την εκπαίδευσή του/της 

στις δυνατότητες, τις συνήθειες και τις ανάγκες του/της. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Καινοτομία 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Κίνητρο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Τεχνική 

συνεργασία 
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Ακολουθώντας την πρακτική προσέγγιση αυτού του οδηγού, η πλατφόρμα έχει οργανωθεί σε τρεις διαφορετικές 

μαθησιακές οδούς: Μικρομάθηση, E-learning και Παραδοσιακή Μάθηση.  

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη χρήση της πλατφόρμας του TransIT. 

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ TRANSIT 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

Στην αρχή πρέπει να ανοίξετε 

λογαριασμό, ώστε να έχετε πρόσβαση 

στην πλατφόρμα. Πατήστε στο κουμπί 

Register στην πάνω αριστερή γωνία, 

δίπλα στο Language. Δώστε 

διεύθυνση e-mail και κωδικό, και 

αποδεχτείτε τους όρους του GDPR 

τικάροντας το σχετικό κουτί. 

 

Πατώντας στο Guide, θα επανακατευθυνθείτε σε αυτόν τον 

επίσημο οδηγό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας TransIT, για να 

σας βοηθήσει με την πλοήγηση στην πλατφόρμα.  

Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας, μπορείτε να τον ανακτήσετε 

πατώντας εκεί που λέει Forgot your password? στην περιοχή 

εισόδου. 

Αφού γραφτείτε πατήστε Log In και μπείτε στην πλατφόρμα με 

τα διαπιστευτήρια που μόλις δώσατε. 

Οι παρακάτω πληροφορίες δεν είναι υποχρεωτικές, 

αλλά μπορείτε να τις παρέχετε κατά την εγγραφή σας: 

 Όνομα 

 Ημερομηνία γέννησης 

 Φύλο 
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ  

Αφού μπείτε στην πλατφόρμα, μπορείτε να επιλέξετε κάποιες από τις τρεις μαθησιακές οδούς στη μέση της οθόνης 

ή να δείτε το αρχείο, πατώντας στο μοβ εικονίδιο που λέει The Archives στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 

Μπορείτε να βγείτε πατώντας στο κουμπί Log out στην πάνω αριστερή γωνία. 

ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗ  

Αυτή η οδός προσφέρει μια σειρά σύντομων animations που επεξηγούν την εκπαιδευτική ύλη του TransIT. Τα 

animations είναι μικρής διάρκειας (1-2 λεπτά), απλά και περιορίζονται στην ουσία του κάθε κεφαλαίου. Κάθε 

animation περιλαμβάνεται σε μία ΣΦΑΙΡΑ, μια ψηφιακή κάψουλα που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης. Το κύριο 

αντικείμενο του animation που περιέχεται σε κάθε ΣΦΑΙΡΑ φαίνεται κάτω από τις κάψουλες. Πατώντας πάνω τους 

εμφανίζεται ένα εναρκτήριο μενού, το οποίο περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες πληροφορίες, πριν δείτε το 

animation. 
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Πατήστε Start για να ξεκινήσει το βίντεο. Πατήστε Exit για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.  

  

Να τι βλέπετε, αφού ανοίξετε μια ΣΦΑΙΡΑ.  
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E-LEARNING 

Στη δομοστοιχειωτή αυτή προσέγγιση, οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε τρία κύρια αντικείμενα (καινοτομία, 

κίνητρο, τεχνική συνεργασία) και ανακαλύπτουν τα περιεχόμενά τους μέσα από μια σειρά μαθημάτων. 

Συμπεριλαμβάνονται επίσης εργαλεία αυτό-αξιολόγησης, ούτως ώστε να λαμβάνουν την απαραίτητη 

ανατροφοδότηση οι μαθητές, αφού ολοκληρώσουν μια ενότητα.  

 

 

 

 

Πατήστε σε οποιονδήποτε τίτλο κεφαλαίου στην αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης, 

ώστε να δείτε τα υποκεφάλαια.  

Πατήστε Exit για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής οδού.  

  

Τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης είναι διαθέσιμα 

ανά πάσα στιγμή. Παρόλα αυτά, συστήνεται να 

μελετήσετε τα κεφάλαια, πριν επιχειρήσετε να 

συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια, καθώς έτσι θα σας 

φανούν πολύ πιο εύκολα. 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  

Για όσους προτιμούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας, η ατομική οδός τούς παρέχει 

ολόκληρη την εκπαιδευτική ύλη του TransIT, χωρίς να τους κρατά από το χέρι. Δίνεται πρόσβαση σε ολόκληρα τα 

τρία κυρίως κεφάλαια, στα εργαλεία αυτοαξιολόγησης και στο συνοδευτικό υλικό, για μια πλήρη μαθησιακή 

εμπειρία.  

Τα ακόλουθα μενού είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Πατήστε σε μία από τις τρεις εικόνες για να μπείτε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο. Το μενού που ακολουθεί έχει τρία κουμπιά δράσης. Αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

  
I. II. III. 



 

  

 

   45 

Το πρώτο κουμπί δράσης σάς δίνει πρόσβαση στο επιλεγμένο κεφάλαιο, το οποίο ανοίγει σε μορφή PDF αφού 

πατήσετε στο εικονίδιο. Με τον ίδιο τρόπο ανοίγετε και τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης και τα συνοδευτικά υλικά. 

Πατήστε Exit όποτε θελήσετε να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής οδού. Πατήστε στο Return για να επιστρέψετε 

στο μενού επιλογής κεφαλαίου. 
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ΑΡΧΕΙΑ  

Με το που μπει στην πλατφόρμα ο επισκέπτης, τον υποδέχεται ένα επεισόδιο της ιστορίας του σύμπαντος του 

TransIT. Η ιστορία αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς στην πλατφόρμα υπάρχουν διασκορπισμένα διάφορα κεφάλαια 

που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κάθε ιστορία που βρίσκετε αποθηκεύεται σε έναν μοβ φάκελο στο Αρχείο. 

Πατήστε στο κουμπί The Archives που φαίνεται πάνω δεξιά στην οθόνη επιλογής κεφαλαίου για να πάτε στο Αρχείο. 
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Θα εμφανιστεί μήνυμα που θα ειδοποιεί τον χρήστη ότι βρήκε κι άλλο κομμάτι του «μύθου». Πηγαίνετε στο Αρχείο 

για να δείτε το κεφάλαιο που ξεκλειδώσατε. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος προετοιμάσαμε ενδιαφέροντα υλικά που μπορούν να αρχειοθετούνται μέσα 

από μία καινοτόμα και φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα.  

Η πλατφόρμα προσφέρει τρεις διαφορετικές μαθησιακές οδούς:  

1. Μικρομάθηση 

2. E-learning 

3. Παραδοσιακή μάθηση 

Η πλατφόρμα και τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Κάθε δάσκαλος ή μαθητής 

μπορεί να επιλέξει πώς και ποια οδό θα ακολουθήσει για να μάθει κάτι καινούργιο. Ακολουθούν παραδείγματα 

παιδαγωγικό μεθοδολογιών:  

Ημερήσια δομή (15 λεπτά) – διαδικτυακή ατομική μελέτη 

• Μικρομάθηση (π.χ. βίντεο, ενημερωτικά γραφήματα),  

• Παιχνιδοποίηση 

• Συζήτηση επί εικόνων (photo-language) 

• Άσκηση ενσυνειδητότητας 

Εβδομαδιαία δομή (2 ώρες) – διαδικτυακή ατομική μελέτη 

• Μάθηση με βάση ένα σενάριο 

• Παιχνιδοποίηση 

Μηνιαία δομή (1 ημέρα) – μικτή μάθηση 

• Μάθηση με βάση ένα σενάριο 

• Μάθηση υποβοηθούμενη από τεχνολογία 

• Μάθηση με βάση το παιχνίδι 

• Μάθηση με βάση τα προβλήματα  

• Καλές πρακτικές 

• Παιδαγωγικές, ψυχολογικές συμβουλές  

Τα εκπαιδευτικά υλικά έχουν προετοιμαστεί για τη διαδικτυακή πλατφόρμα στα πλαίσια της οριζόντιας 

μεθοδολογικής προσέγγισης των παραπάνω παιδαγωγικών προσεγγίσεων.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

TranIT GUIDE - Technical collaboration   

TranIT Manual - Motivation Management 

TranIT Manual - Innovation Thinking 

TranIT Desk research 

TranIT Field research 
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Το πρόγραμμα αυτό έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Η παρούσα έκδοση αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε 

ευθύνη για τη χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών. 
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