
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Συμεών Ρετάλης, καθηγητής Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email, fax) 

retal@unipi.gr, 6945416299 

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Πρακτικές Οδηγίες για Τηλε-Εκπαίδευση 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 
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Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 1 μήνας 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 20 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Εκπαιδευτικούς ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
δομών(φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ξένων 
γλωσσών, κέντρα μελέτης, νηπιαγωγεία) 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

Καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η 
τηλε-εκπαίδευση αποδοτικά και 
αποτελεσματικότητα; 
 

διάρκεια 2 ώρες.  

2. Οδηγίες για τα εργαλεία σύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης:  π.χ. WebEx, 
Zoom,  HangOut 
 

διάρκεια 2 ώρες. 

3. Οδηγίες για τα εργαλεία 
ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, π.χ. 
Google Classroom, Learning 
Management Systems 
 

διάρκεια 2 ώρες. 

4. Εκπαιδευτικά Εργαλεία για την 
τηλε-εκπαίδευση: εργαλεία αυτο-
αξιολόγησης και παρακολούθησης 
προόδου μαθητών, εννοιολογικών 
χαρτών ψηφιακών collage, κ.α.  
 

διάρκεια 2 ώρες. 



5. Οδηγίες οργάνωσης ψηφιακής 
τηλε-τάξης: επικοινωνία με γονείς, 
οργάνωση προγράμματος, 
παρακολούθηση πορείας μαθητών 
 

διάρκεια 2 ώρες. 

6. Πρακτική άσκηση 
 

διάρκεια 10 ώρες. 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
 
Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι με απλό και πρακτικό τρόπο τα 
βήματα που πρέπει να κάνουν για να οργανώσουν 
συνεδρίες τηλε-εκπαίδευσης. 
Θα κατανοήσουν πώς να συνδυάσουν τη σύγχρονη 
και ασύγχρονη διδασκαλία. 
Θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία που θα 
τους επιτρέψουν να πραγματοποιούν λειτουργίες 
όπως: επικοινωνία, προβολή και διαμοιρασμό 
εκπαιδευτικού υλικού, ζωντανές δημοσκοπήσεις, 
καθορισμό δραστηριοτήτων & εργασιών για 
ηλεκτρονική υποβολή, αυτο-αξιολόγηση, κ.α. 
Θα γίνουν περισσότερο ικανοί να καθορίζουν τους 
στόχους της τηλε-εκπαίδευσης και να τους 
επικοινωνούν στους γονείς και μαθητές. 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)                                     

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης και 
ανάλυσης δεδομένων μέσα από 

παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 
ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 

σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 
θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί, σε διάφορες καταστάσεις 
και εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα 
χρήσης των ερεθισμάτων τα οποία 

εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να 

αναλάβω, να επιλέξω, να περιγράψω 
κάτι)  

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: Η κατανόηση των βασικών 
μορφών τηλε-εκπαίδευσης, η κατάκτηση της γνώσης 
των ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύγκρισης των μορφών 
τους, η γνωριμία με τις τρέχουσες τεχνολογικές 
εξελίξεις, η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων 
διδασκαλίας και την διαχείριση ψηφιακών τάξεων. 
 
Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: Η ικανότητα 
σχεδιασμού, οργάνωσης δραστηριοτήτων τηλε-
εκπαίδευσης και αυτο-αξιολόγησης της πορείας των 
μαθητών. Ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής 
αποτελεσματικών μορφών τηλε-εκπαίδευσης προς 
όφελος των μαθητών. Τεχνολογικές δεξιότητες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της τηλε-εκπαίδευσης με τα 
κατάλληλα μοντέρνα εκπαιδευτικά εργαλεία. 
 
Γ) Σε επίπεδο αξιών: Η υιοθέτηση κουλτούρας 
πρόσβασης στη μάθηση μέσω τηλε-εκπαίδευσης. Η 
διαμόρφωση νοοτροπίας για το πώς και πότε να 
αξιοποιηθεί η τηλε-εκπαίδευση. 
 



Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θε
ωρ
ία 

Πρακτική 
Δια ζώσης 
διδασκαλία 
στην τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-learning) 

1. Πώς μπορεί να 
λειτουργήσει η τηλε-
εκπαίδευση 
αποδοτικά και 
αποτελεσματικότητα 

   Χ Ιδιαιτερότητες της 
τηλε-εκπαίδευσης 
Τηλε-εκπαίδευση: 
Είδη και διαφορές 
τους 

Μετά το πέρας της 
ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι περισσότερο 
ικανοί να: 
Διατυπώνουν τις 
ιδιαιτερότητες της 
τηλε-εκπαίδευσης 
Να διακρίνουν τα 
διαφορετικά είδη 
τηλε-εκπαίδευσης 
Να απαριθμούν τις 
βασικές διαφορές για 
τα διαφορετικά είδη 
τηλε-εκπαίδευσης 
Εξηγήσουν 
την έννοια της 
ασύγχρονης τηλε-
εκπαίδευση και τις 
διαφορές από την 
σύγχρονη τηλε-
εκπαίδευση 
 

2. Εργαλεία 
σύγχρονης τηλε-
εκπαίδευσης 

   Χ Ιδιαιτερότητες και 
αξία της χρήσης 
εργαλείων σύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης 
Οδηγίες για εργαλεία 
σύγχρονης τηλε-
εκπαίδευσης:  όπως 
WebEx, Zoom,  
HangOut 
 

Μετά το πέρας της 
ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι περισσότερο 
ικανοί να: 
 
- Να διατυπώνουν τα 
ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και 
την προστιθέμενη 
αξία της σύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης  
 
- Να γνωρίζουν τις 
λειτουργίες που 
υποστηρίζουν τα 
εργαλεία σύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης  
όπως WebEx, Zoom,  
HangOut 
 

3. Εργαλεία 
ασύγχρονης τηλε-
εκπαίδευσης 

   Χ Η έννοια της 
ασύγχρονης 
διδασκαλίας 
Διαδικασίες που ο/η 
μαθητής/τρια πρέπει 

 Μετά το πέρας της 
ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι περισσότερο 
ικανοί να:  



από μόνος/η του/της 
να ακολουθήσει στο 
δικό του/της χρόνο 
και ρυθμό 
Πλατφόρμες 
υποστήριξης 
ασύγχρονης τηλε-
εκπαίδευσης 
 

 
- Παρουσιάσουν τα 
ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα και την 
αξία 
της ασύγχρονης 
διδασκαλίας και τις 
διαφορές από την 
σύγχρονη 
 
- Αναφέρουν τις 
διαδικασίες που ο/η 
μαθητής/τρια πρέπει 
από μόνος/η του/της 
να ακολουθήσει στο 
δικό του/της χρόνο 
και ρυθμό  
 
- Ακολουθούν 
διαδικασίες 
υποστήριξης της 
μάθησης σε 
πλατφόρμες 
υποστήριξης 
ασύγχρονης τηλε-
εκπαίδευσης όπως 
Google Classroom, 
LMSs 

4. Μοντέρνα 
Εκπαιδευτικά 
Εργαλεία υποστήριξης 
της τηλε-εκπαίδευσης 

   Χ Διαφορετικές 
κατηφορίες 
εκπαιδευτικά 
εργαλείων 
υποστήριξης τηλε-
εκπαίδευσης 
εργαλεία αυτο-
αξιολόγησης και 
παρακολούθησης 
προόδου μαθητών, 
Εργαλεία δημιουργίας 
εννοιολογικών 
χαρτών  
Εργαλεία δημιουργίας 
ψηφιακών collage,  

Μετά το πέρας της 
ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι περισσότερο 
ικανοί να: 
 
- Διατυπώνουν τις 
ανάγες για την 
ύπαρξη διαφορετικών 
ειδών εργαλείων  
ιδιαιτερότητες της 
τηλε-εκπαίδευσης 
 
- Να διακρίνουν τα 
διαφορετικά είδη 
τηλε-εκπαίδευσης 
 
- Να απαριθμούν τις 
βασικές διαφορές για 
τα διαφορετικά 
εργαλεία 
υποστήριξης τηλε-
εκπαίδευσης 
 
- Να γνωρίζουν τις 
λειτουργίες που 
υποστηρίζουν τα 
εργαλεία δημιουργίας 
εργαλεία αυτο-
αξιολόγησης και 
παρακολούθησης 
προόδου μαθητών,  
εργαλεία αυτο-
αξιολόγησης και 
παρακολούθησης 
προόδου μαθητών 
 
- Να γνωρίζουν τις 
λειτουργίες που 
υποστηρίζουν τα 
εργαλεία δημιουργίας 
εννοιολογικών 
χαρτών  
 
- Να γνωρίζουν τις 



λειτουργίες που 
υποστηρίζουν τα 
εργαλεία δημιουργίας 
ψηφιακών collage 
 

5. Οδηγίες 
οργάνωσης ψηφιακής 
τηλε-τάξης 

   Χ  
Προετοιμασία όλων 
των εμπλεκόμενων 
μερών του 
εκπαιδευτικού 
οργανισμού για 
αποτελεσματική τηλε-
εκπαίδευση 

Μετά το πέρας της 
ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι περισσότερο 
ικανοί να: 
 
- Να παρουσιάζουν 
τα βήματα που 
απαιτούνται για την 
προετοιμασία όλων 
των εμπλεκόμενων 
μερών του 
εκπαιδευτικού 
οργανισμού ώστε να 
υλοποιηθεί 
αποτελεσματικά η 
τηλε-εκπαίδευση 
 
- Να γνωρίζουν 
καλές πρακτικές 
σχετικά με την 
επικοινωνία με γονείς 
που θα αφορά στην 
οργάνωση του 
προγράμματος, την 
ενημέρωση για την 
πορεία μαθητών, την 
ανάγκη υποστήριξης 
μέσω 
εξατομικευμένων 
παρεμβάσεων 

6. Πρακτική Άσκηση 
τηλε-εκπαίδευσης 
αξιοποιώντας την 
πλατφόρμα 4Schools  

   Χ Μελέτη μαθησιακού 
υλικού και εκπόνηση 
ατομικής εργασίας 
δημιουργίας 
ψηφιακής τάξης με 
την πλατφόρμα 
4Schools ώστε να 
κάνουν πρακτική 
εξάσκηση στα 
ακόλουθα θέματα: 
1. Δημιουργία και 
διαχείριση ψηφιακής 
τάξης για τηλε-
εκπαίδευσης 
2. Οργάνωση υλικού 
σε θεματικές ενότητες 
3. Ανάθεση εργασίας 
5. Δημιουργία test 
αυτο-αξιολόγησης και 
παρακούθηση πορείας 
εκπαιδευόμενου 
4. Οργάνωση τηλε-
εκπαίδευσης 
σύγχρονης μορφής 
μέσω calendar 

 

 
Μετά το πέρας της 
ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι περισσότερο 
ικανοί να μπορούν να 
χειριστούν την 
πλατφόρμα 4Schools 
για: 
1. Δημιουργία και 
διαχείριση ψηφιακής 
τάξης για τηλε-
εκπαίδευσης 
2. Οργάνωση υλικού 
σε θεματικές 
ενότητες 3. Ανάθεση 
εργασίας 
5. Δημιουργία test 
αυτο-αξιολόγησης 
και παρακολούθηση 
πορείας 
εκπαιδευόμενου 
4. Οργάνωση τηλε-
εκπαίδευσης 
σύγχρονης μορφής 
μέσω calendar 

 
 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 



                                                                   

Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Συμεών Ρετάλης 

2. 
………………………………. 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Καθηγητής Πανεπιστημίου με ειδίκευση 
στα μοντέλα και τεχνολογίες μάθησης 
2. 
… 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Χ 
Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής  240 Ευρώ 
Εκπτωτική πολιτική  
Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ 

 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν*) 

ΕΠΑΦΟΣ  

 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Μία ατομική εργασία δημιουργίας ψηφιακής τάξης με την 
πλατφόρμα 4Schools ώστε να κάνουν πρακτική εξάσκηση στα 
ακόλουθα θέματα: 
1. Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακής τάξης για τηλε-
εκπαίδευσης 
2. Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες  
3. Ανάθεση εργασίας 
5. Δημιουργία test αυτο-αξιολόγησης και παρακούθηση 
πορείας εκπαιδευόμενου 
4. Οργάνωση τηλε-εκπαίδευσης σύγχρονης μορφής μέσω 
calendar 


