
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2 3 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 2 
   
Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό Επιλογής / Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.ct.aegean.gr/propt-spoudes/test  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
x Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
x Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
x Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτήτριες –φοιτητές θα είναι ικανοί να: 
x Αναφέρουν και να επεξηγούν τις βασικές δυνατότητες των ΤΠΕ που επιδρούν στη 

διδασκαλία και τη μάθηση και να συγκρίνουν με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης 
της συμβατικής τάξης 

x Αναφέρουν και να επεξηγούν τον ρόλο των ΤΠΕ ως πλαίσιο συμφραζομένων το οποίο 
επιδρά καταλυτικά στην αλλαγή των ρόλων όλων των εμπλεκομένων στη διδασκαλία και 
τη μάθηση (μαθητής, εκπ/κός, δραστηριότητα) και να συγκρίνουν με τα παραδοσιακά 
περιβάλλοντα μάθησης της συμβατικής τάξης 

x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των κειμενογράφων και των προγραμμάτων 
παρουσιάσεων ως γνωστικών εργαλείων και να συγκρίνουν με τα παραδοσιακά 
περιβάλλοντα γραφής και παρουσίασης στη συμβατική τάξη 

x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο του Διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση 
x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των ψηφιακών εργαλείων οργάνωσης γνώσης ως 

εργαλείων μάθησης 



 

 
  

x Δημιουργούν μαθησιακές δραστηριότητες ποικίλων τύπων με τη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων οργάνωσης γνώσης 

x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των υπερμέσων-πολυμέσων στη διδασκαλία και τη 
μάθηση 

x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των γλωσσών προγραμματισμού ως γνωστικών 
εργαλείων 

x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των Βάσεων δεδομένων ως γνωστικών εργαλείων 
x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των προσομοιώσεων ως γνωστικών εργαλείων 
x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των εργαλείων Web 2.0 (Blogs, Wikis, Facebook, 

twitter) ως εργαλείων μάθησης 
x Δημιουργούν Blogs για τη διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών της αρεσκείας τους 
x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των ψηφιακών παιχνιδιών ως εργαλείων μάθησης 
x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και τη 

μάθηση 
x Αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής σε 

ψηφιακά εκπ/κά περιβάλλοντα. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
x Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
x Ομαδική εργασία 
x Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
x Λήψη αποφάσεων  
x Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
x Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
x Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
x Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό αφορά στη μελέτη και διδακτική αξιοποίηση μιας σειράς βασικών ψηφιακών 
εργαλείων στη μαθησιακή δραστηριότητα και στη διδακτική πράξη σύμφωνα με τις σύγχρονες 
θεωρίες για τη γνώση και τη μάθηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

1. Παρουσίαση Μαθήματος. 
2.  Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης. 
3.  Οι Η/Υ ως γνωστική τεχνολογία. 
4.  Η χρήση των Η/Υ ως γνωστικά εργαλεία από τη μεριά του μαθητή. 
5.  Λογισμικά γενικού σκοπού και διαδίκτυο ως γνωστικά εργαλεία. Ποιες είναι οι 

γνωστικές διαστάσεις του κειμενογράφου;  
6.   Διερεύνηση του λογισμικού υπολογιστών με σκοπό την επίδειξη πληροφοριών υπό 

μορφή διαφανειών. Οι Βάσεις δεδομένων ως γνωστικά εργαλεία 
7.  Τα πολυμέσα-υπερμέσα ως γνωστικά εργαλεία 
8.  Οι γλώσσες προγραμματισμού ως γνωστικά εργαλεία. 
9.  Τα Λογιστικά Φύλλα ως γνωστικά εργαλεία. 
10.  Προγράμματα ειδικού σκοπού ως εργαλεία μάθησης. 
11.  Τα εργαλεία Web 2.0 (e.g. Blogs) ως εργαλεία μάθησης.   
12.  Η ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία και τη μάθηση 
13.  Ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα ως εργαλεία μάθησης 
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (δια ζώσης διαλέξεις) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης για τις 
εργαστηριακές ασκήσεις. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  13 *2 ώρες =26 ώρες 
Μελέτη διαλέξεων  13*4 ώρες = 52 ώρες  
Εργαστηριακές ασκήσεις 13*1 = 13 ώρες 
Προετοιμασία 
εργαστηριακών ασκήσεων 
και εκπόνηση τελικής 
εργασίας   

55 ώρες  

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  146 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με τη μέθοδο της 
συνεχούς αξιολόγησης μέσω δύο (2) εργασιών του 
μαθήματος. Δεν υπάρχουν τελικές γραπτές εξετάσεις. 
 
Πραγματοποιούνται δύο (2) υποχρεωτικές εργασίες. Το 
βάρος κάθε εργασίας στον τελικό βαθμό του μαθήματος 
είναι 50% αντίστοιχα. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά κατά τη διάρκεια 
του πρώτου μαθήματος και είναι διατυπωμένα ξεκάθαρα 
στο υλικό που προσφέρεται στο e-class του μαθήματος.   
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

x Roblyer M. D. (2009). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία. Εκδόσεις:  Γ. Παρίκος & Σια 
ΕΕ, Αθήνα,  ISBN: 978-960-697-013-9. (αρ. Εύδοξος: 16384). 

x Christian Depover, Thierry Karsenti, Βασίλης Κόμης (2010). Διδασκαλία με χρήση της 
τεχνολογίας: προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Εκδόσεις: Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 
Αθήνα,  ISBN: 978-960-461-382-3. (αρ. Εύδοξος: 21480). 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
x International Review of Research in Open and Distributed Learning 
x Computers in Human Behavior  
x Computers & Education  
x International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 
x Int. J. of Educational Technology in Higher Education 
x International Journal on Interactive Learning Environments  
x International Journal of Emerging Technologies in Learning 
x Journal of Educational Technology & Society 



x Journal of Computer Assisted Learning 
x IEEE Transactions on Education 
x International Journal of Learning Technology 
x Journal of Interactive Learning Research 

 

 


