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Ενότητα 5  

Περιγραφή ενότητας 
Αυτή η ενότητα σχετίζεται με τα εργαλεία της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT) και τις 
εφαρμογές διαδικτύου που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία διδασκαλίας και 
εκμάθησης. Η ενότητα παρουσιάζει τα εργαλεία που 
σχετίζονται με επιλεγμένες τακτικές βάσει της μεθόδου 
"συλλογή πληροφοριών για συγκεκριμένο περιεχομένο". 
Με βάση αυτή την προσέγγιση η ενότητα χωρίζεται σε 
τέσσερα βασικά θέματα που βασίζονται στην παραπανω 
μέθοδο. Οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν τον θεωρητικό 
προσανατολισμό με βάση τα διαθέσιμα εργαλεία που 
έχουν στην κατοχή τους για να μπορέσουν να 
καταδείξουν τις δυνατότητες της εκπαίδευσης. Επίσης, 
τους δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις 
πρακτικές τους δεξιότητες σχετικά με την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Στην Ενότητα 5 δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά την 
δυνατότητα που έχουν στην  ανεξάρτητη αναζήτηση 
εργαλείων και εφαρμογών, την κριτική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού τους περιεχομένου και την ικανότητα να 
σχεδιάζουν σωστά εκπαιδευτικά καθήκοντα και 
δραστηριότητες 

Προβλεπόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα1 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα πρέπει να 
είστε σε θέση να: 

• Δημιουργήσετε το πλάνο διδασκαλίας σύμφωνα 
με τη μέθοδο "επιμέλειας του περιεχομένου". 

• Προετοιμάσετε το πρόγραμμα σπουδών της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους 

• Αναζητήσετε και να βρείτε το κατάλληλο 
περιεχόμενο καθώς και να το συγκεντρώσετε σε 

 
1 Τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν το τι θα πρέπει να είναι σε θέση ο 
εκπαιδευόμενος να κάνει μετά από την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Χρησιμοποιήστε ένα 
ρήμα (ή το πολύ δύο) για κάθε αποτέλεσμα. (Βλ. Πρόγραμμα σπουδών και κάντε τροποποιήσεις 
που θεωρείτε απαραίτητες) 
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ένα μέρος χρησιμοποιώντας Διαδικτυακά 
εργαλεία 

• Σχεδιάστε την εκπαιδευτική διαδικασία 
χρησιμοποιώντας επιλεγμένα διαδικτυακά 
περιβάλλοντα. 

• Αναζήτησετε, επιλεξτε και εφαρμόστε ψηφιακά 
εργαλεία και εφαρμογές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

• Οργάνωσετε και επίβλεψετε την ατομική και 
ομαδική εργασία των μαθητών σας 

• Χρησιμοποιήστε επιλεγμένες ψηφιακές 
εφαρμογές για την αξιολόγηση των 
επιτευγμάτων των μαθητών. 

Δραστηριότητες εκμάθησης • Επιπρόσθετα βίντεο των υφιστάμενων 
προγραμμάτων 

• Αναζητήστε 2 υποχρεωτικά και 3 προαιρετικά 
περιεχόμενα για ανάγνωση 

• Κάντε 3 ασκήσεις 
• Κάντε 3 ασκήσεις αυτο-βελτίωσης 

Εκτιμώμενη διάρκεια Το συνολικό φόρτο εργασίας είναι 4 ώρες 
συμπεριλαμβανομένων: 

• 10 λεπτά για την παρακολούθηση βίντεο 

• 45 λεπτά για την αναζήτηση υποχρεωτικού 
περιεχομένου για ανάγνωση 

• 120 λεπτά εξερεύνησης των περιγραφέντων 
προγραμμάτων 

• 15 λεπτά για ασκήσεις 

• 15 λεπτά για να εξοικειωθείτε με τις ασκήσεις 
αυτο-βελτίωσης. 

Εξαιρούνται οι ασκήσεις αυτοβελτίωσης. 
 


