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Κεφάλαιο 5 - Περιεχόμενο και 

Προγράμματα Σπουδών

Ο ρόλος και οι προσδοκίες του διδακτικού προσωπικού στην ψηφιακή εποχή
αλλάζουν. Ένας από τους σημαντικούς νέους ρόλους των εκπαιδευτικών/
εκπαιδευτών είναι η οργάνωση εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η
ψηφιακή μάθηση θα πρέπει να έχει ευελιξία χρόνου προκειμένου να αυξηθεί
περαιτέρω η διαθεσιμότητα και, ως εκ τούτου, να επηρεαστεί η ανάπτυξη των
ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών. Θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και να
χρησιμοποιούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε δραστηριότητες όπως η παροχή
εκπαιδευτικών πόρων και υλικών, η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών
διδασκαλίας και η υποστήριξη του μαθητή στη διαδικασία ατομική μάθησης.

Περιγραφή
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1 Κεφάλαιο 5 - Περιεχόμενο και 
Προγράμματα Σπουδών

Γνώση
• Αναγνωρίστε τα οφέλη που έχει η τεχνολογία στο περιεχόμενο 

και τα προγράμματα σπουδών 
• Καταγράψτε καινοτόμες ψηφιακές πηγές και πόρους που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη σε διαδικασίες 
διδασκαλίας / μάθησης 

• Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αποθετήρια περιεχομένου
Δεξιότητες
• Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία (αντίστοιχα με τους 

μαθησιακούς στόχους, το περιεχόμενο, το κοινό κ.λπ.) για να 
κάνετε το περιεχόμενο / εκπαιδευτικό υλικό πιο ελκυστικό, δια 
δραστικό και προσβάσιμο για τους χρήστες 

• Συν-δημιουργήστε αναλυτικό ψηφιακό περιεχόμενο
• Επαναπροσδιορίστε και επανασχεδιάστε την θεματική μάθησης
• Παρέχετε πλήρως διαδικτυακά μαθήματα και προγράμματα
• Χρησιμοποιήστε και προωθήστε τεχνικές OER

Στάση
• Κατανοήστε την σημασία των διαδικτυακών 

εργαλείων στην τάξη για τους εκπαιδευτές
• Κατανοήστε την σημασίας των διαδικτυακών 

εργαλείων στην τάξη για τους μαθητές
• Να είστε ανοιχτοί για να ενσωματώσετε 

διαδικτυακά εργαλεία στην τάξη 
• Προωθήστε την καινοτόμο σκέψη
• Ενθαρρύνετε τους μαθητές ώστε να αναπτύξουν 

ψηφιακές ικανότητες

Μαθησιακά 
αποτελέσματα
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Κεφάλαιο 5 – Περιεχόμενο και 

προγράμματα σπουδών

Περιεχόμενο της 

ενότητας

1.Εισαγωγή
Περιεχόμενο σήμερα - η εξέλιξη και η ανάγκη για 

περισσότερο ψηφιακό προσανατολισμό. 

2. Κάνοντας το περιεχόμενο πιο 

ψηφιοποιημένο 

(δείγματα από φόρμες και εργαλεία)

3. Ψηφιακά Προγράμματα Σπουδών 
(δια-δραστικά ημερολόγια, διαδικτυακές συναντήσεις, 

διδακτικό υλικό στο cloud)

4. Συμπέρασμα
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Πώς να αλλάξετε τον τρόπο που 

σκέφτεστε και ενεργείτε στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες;

Πηγή: https://pixabay.com 

Ψηφιακό Περιεχόμενο 
Η πανδημία επιτάχυνε σημαντικά τη διαδικασία ψηφιοποίησης 

της εκπαίδευσης.

Η συνεχής και δυναμική ανάπτυξη της τεχνολογίας, η καθολική 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η πίεση για συνεχή βελτίωση είναι 

κύριοι παράγοντες που μετασχηματίζουν τη μορφή των 

σύγχρονων διδακτικών διαδικασιών.

Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση αντιμετωπίζει την πρόκληση της 

ψηφιοποίησης του περιεχομένου. 

Σε αυτό το μέρος του διδακτικού υλικού, θα παρουσιαστούν οι 

παραδοχές της έννοιας των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων 

(ΑΕΠ), ιδίως όσον αφορά την ψηφιοποίηση του περιεχομένου, 

καθώς και δείγματα μορφών και εργαλείων που είναι απαραίτητα 

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης από την τάξη στον 
ψηφιακό κόσμο... πού να από εδώ?

Τα σχολεία και η ψηφιακή πρόκληση: Εξέλιξη και 
προοπτικές

https://www.engineeringnews.co.za/article/the-evolution-of-education-from-the-classroom-to-the-digital-world-where-to-from-here-2020-12-07/rep_id:4136
https://www.engineeringnews.co.za/article/the-evolution-of-education-from-the-classroom-to-the-digital-world-where-to-from-here-2020-12-07/rep_id:4136
https://www.engineeringnews.co.za/article/the-evolution-of-education-from-the-classroom-to-the-digital-world-where-to-from-here-2020-12-07/rep_id:4136
https://www.researchgate.net/publication/337845508_Schools_and_the_digital_challenge_Evolution_and_perspectives
https://www.researchgate.net/publication/337845508_Schools_and_the_digital_challenge_Evolution_and_perspectives


Επανάσταση στην ψηφιακή εκπαίδευση

• Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027

• Προτεραιότητες:

➢Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών 
επιδόσεων

➢Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

• Τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση: βελτίωση της 
προσβασιμότητας και της πρόσβασης στα σχολεία, εξατομίκευση των μαθησιακών 
προσεγγίσεων, δημιουργία εικονικής πραγματικότητας, χρήση εφαρμογών που 
βασίζονται στο cloud, ενσωμάτωση του Διαδικτύου των Πραγμάτων στο σχολικό 
περιβάλλον, διασφάλιση της ασφάλειας σε όλες τις ψηφιακές συσκευές, διδασκαλία 
της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη και χρήση μεγάλων δεδομένων. 

•

Πηγή: www.pixaby.com

Η αγωγή του πολίτη στην παγκόσμια ψηφιακή εποχή

Φέρτε την επανάσταση της μάθησης! | Ken Robinson

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4


Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου 

λαμβάνοντας υπόψη: 

Πηγή: https://pixabay.com

• Χαρακτηριστικά των στόχων 
• Η ιδιαιτερότητα του συμμετέχοντος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  
• Τύποι χρησιμοποιούμενων μεθόδων 

διδασκαλίας 
• Τεχνικές δυνατότητες όλων των πλευρών 

της διαδικασίας
• Το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων
• Καινοτομία και προθυμία
• Πιθανά έξοδα (δωρεάν ή εμπορικά)
• Άλλοι παράγοντες, τι είδους;
•
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Έντεκα ολοκαίνουργιες μέθοδοι διδασκαλίας 
εμπνευσμένες από το ψηφιακή εποχή

Δημιουργία διαδικτυακών ενότητων μάθησης 

https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://ecampusontario.pressbooks.pub/aguideforbusyeducators/chapter/creating-online-learning-modules/


Πώς να δημιουργήσετε Ψηφιακό 

Περιεχόμενο;

Πηγή:www.pixaby.com

• Προσεγγίστε μαθητές με βίντεο 
(χρησιμοποιώντας κανάλια όπως για 
παράδειγμα: StorylineOnline ή Khan Academy)

• Προσθήκη ψηφιακού περιεχομένου ήχου 
(χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως για 
παράδειγμα: Audacity ή GarageBand)

• Δημιουργήστε τις δικές σας εκπαιδευτικές 
ψηφιακές εικόνες (για παράδειγμα, 
δημιουργώντας έναν χάρτη καταιγισμού ιδεών, 
ένα χρονοδιάγραμμα ή ένα διάγραμμα πλοκής 
με το Google Drawings ή το Canva)

• Παίξτε το ψηφιακό σας περιεχόμενο 
(χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως για 
παράδειγμα: Kahoot, Quizlet ή Edpuzzle)

• Επιτρέψτε στους μαθητές να επιλέξουν

• Δημιουργήστε ψηφιακό περιεχόμενο με μια 
ομάδα
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Έξι τρόποι δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού
Μια έρευνα για τη χρήση βίντεο έναντι ήχου για διδασκαλία 
περιεχομένου

https://hapara.com/blog/six-ways-to-create-digital-education-content/
https://hapara.com/blog/six-ways-to-create-digital-education-content/
https://www.researchgate.net/publication/275544229_An_Investigation_of_Using_Video_vs_Audio_for_Teaching_Vocabulary
https://www.researchgate.net/publication/275544229_An_Investigation_of_Using_Video_vs_Audio_for_Teaching_Vocabulary


Παραδείγματα μορφών ψηφιακού περιεχομένου

• Διαδικτυακές ενότητες μάθησης/μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης

• Παρουσιάσεις PPT

• Ανοιχτά ηλεκτρονικά σχολικά βιβλία

• Βίντεο

• Οδηγοί εκμάθησης

• Ενημερωτικά γραφήματα

• Άλλα (π.χ. screencasts, φόρουμ συζήτησης, κοινόχρηστα έγγραφα - η 
προβληματική κατάσταση παρουσιάζεται με τη μορφή σελίδας HTML και οι 
συμμετέχοντες αναπτύσσουν την κοινή τους λύση σε ένα κοινόχρηστο 
έγγραφο ή εργαλεία επικοινωνίας όπως συνομιλία κειμένου, voIP τηλεφωνία, 
τηλεδιασκέψεις)

Πηγή: https://pixabay.com
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Διαδικτυακές ενότητες μάθησης / μαθήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης

• Η εκπαιδευτική πλατφόρμα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής που επιτρέπει 
τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας υπολογιστές και 
δίκτυα πληροφορικής.

• Αποτελεσματικά στοιχεία για βέλτιστες διαδικτυακές μαθησιακές 
ενότητες: βέλτιστο μέγεθος, επιδέξια αξιολόγηση της αποκληθείσας 
γνώσης, δια δραστικό περιεχόμενο, ενσωμάτωση στοιχείων 
παιχνιδοποίησης και κοινωνικοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.

• Μοντέλο ADDIE στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής ενότητας: Αναλύστε 
(καθορίζοντας τι χρειάζεστε στην ενότητα σας), Σχεδιάστε (δημιουργώντας 
έναν χάρτη για το πώς θα μοιάζει η ενότητα), Αναπτύξτε (χτίζοντας την 
ενότητα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα επιλέξετε), Υλοποιήστε (ξεκινώντας 
την ενότητα για τους μαθητές σας) και Αξιολογήστε (εξετάζοντας τι 
λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και πώς να κάνετε τα πράγματα καλύτερα).

•
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Πηγή: https://pixabay.com



Πλατφόρμες ηλεκτρονικής
μάθησης

• Τύποι από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης:

➢ Πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα: εκπαιδευτικές πλατφόρμες διαθέσιμες δωρεάν, ο 
πηγαίος κώδικας των οποίων (π.χ. HTML / CSS) είναι γνωστό και μπορεί να 
τροποποιηθεί ελεύθερα από τον προγραμματιστή. Αυτοί οι τύποι από πλατφόρμες 
ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνουν: Moodle, LMS WordPress, Ilias, Claroline.

➢Εμπορικές πλατφόρμες: εκπαιδευτικές πλατφόρμες επί πληρωμή, ο κατασκευαστής των 
οποίων εγγυάται τεχνική υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης κατά τη 
λειτουργία, της βοήθειας με τη διοίκηση). Οι πιο συνηθισμένες πλατφόρμες 
ηλεκτρονικής μάθησης αυτού του τύπου περιλαμβάνουν: Fronter, Blackboard και 
WebCT.

➢Ατομικά δημιουργημένες πλατφόρμες - πρόκειται για συστήματα πληροφορικής που 
έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τη διδακτική διαδικασία ενός συγκεκριμένου 
σχολείου. Παραδείγματα πλατφορμών: SAS, EDU, CENO PG.

• Οφέλη από τις διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης: μικρός προϋπολογισμός, ευελιξία, 
ευκολία και κατάλληλο για κάθε στυλ μάθησης.

Πηγή: https://pixabay.com
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Πώς να δημιουργήσετε διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες για την σχολική σας 
Περιφέρεια

https://www.youtube.com/watch?v=STclg_n9i6w
https://www.youtube.com/watch?v=STclg_n9i6w


01

02Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 

(ΑΕΠ)

Βασισμένο στην ιδέα ότι το ψηφιακό υλικό καθιστά το 
μαθησιακό περιεχόμενο εύκολο να 
επαναχρησιμοποιηθεί και να μοιραστεί

Σύμφωνα με την UNESCO, οι ΑΕΠ ισχύουν για όλα τα 
είδη μαθησιακού, διδακτικού και ερευνητικού υλικού 
που βρίσκονται στον δημόσιο τομέα ή υπόκεινται σε 
πνευματικά δικαιώματα που έχουν κυκλοφορήσει με 
ανοικτή άδεια, τα οποία επιτρέπουν δωρεάν 
πρόσβαση,, επαναχρησιμοποίηση, προσαρμογή και 
αναδιανομή από άλλους.
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Εξερευνώ. Δημιουργώ. 
Συνεργάζομαι.

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί 
Πόροι Κρατικές Πολιτικές & 
Πρακτικές

https://www.oercommons.org/
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf


Άλλες κορυφαίες εκπαιδευτικές πλατφόρμες
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EdApp LMS online platform

Google Classroom

Udemy School

WizIQ

edX

BlackboardLearn

Coursera

Skillshare

Thinkific

LinkedIn Learning

GoToTraining

Trainual

Πηγή: https://pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=OzcHcyI_Lyk
https://edu.google.com/intl/pl/workspace-for-education/classroom/
https://www.udemy.com/?persist_locale=&locale=en_US
https://apps.apple.com/gb/app/wiziq-virtual-classroom/id540018386?l=pl
https://www.edx.org/
https://www.blackboard.com/en-apac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.coursera.org/
https://www.skillshare.com/
https://www.thinkific.com/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.goto.com/training
https://trainual.com/


Power point

• Το Power Point είναι ένα πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών που 
αποτελεί μέρος του Office 365.

• Το Power Point είναι ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για 
τη διδασκαλία και την παράδοση ψηφιοποιημένου υλικού.

• Το PowerPoint προσφέρει πολλές δυνατότητες χρήσης στην 
ηλεκτρονική μάθηση: πρότυπα, θέματα, στυλ, γραφικά, κινούμενα 
σχέδια, υπερ-συνδέσμους.
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Πηγή:https://pixabay.com

Πώς να μετατρέψετε το PowerPoint σας σε ηλεκτρονικό μάθημα

Πώς να μετατρέψετε το PowerPoint σας σε μια λειτουργική μονάδα eLearning: Πώς να χρησιμοποιήσετε το 
PowerPoint για να δημιουργήσετε γραφικά για ηλεκτρονικά μαθήματα

Το PowerPoint βελτιώνει τη μάθηση;

https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A28377441F70A04C6076E38105A0BD68/S148180350000186Xa.pdf/does-powerpoint-enhance-learning.pdf


Ψηφιακά σχολικά βιβλία

• Τα ψηφιακά εγχειρίδια, γνωστά και ως ηλεκτρονικά εγχειρίδια ή διαδικτυακά 
εγχειρίδια, είναι η ψηφιακή απόδοση έντυπων εγχειριδίων με περισσότερες 
δυνατότητες.

• Οφέλη των ηλεκτρονικών εγχειριδίων: Συνήθως φθηνότερα από τα έντυπα εγχειρίδια, 
υποστηριζόμενα από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές, ελαφρύτερα και 
μικρότερα από τα έντυπα εγχειρίδια, βελτιώνουν τις τυποποιημένες βαθμολογίες των 
εξετάσεων, μπορούν να κρατήσουν εκατοντάδες ηλεκτρονικά εγχειρίδια, να 
επηρεάσουν θετικά το περιβάλλον μειώνοντας την εκτύπωση και να αυξήσουν τη δια-
δραστικότητα και τη δημιουργικότητα των μαθητών.
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Πηγή: https://pixabay.com

10 Οφέλη από την υιοθέτηση ενός ψηφιακού Εγχειρίδιου

Εγχειρίδια – βασικές πληροφορίες

Ηλεκτρονικά Εγχειρίδια vs. Κανονικά Εγχειρίδια

https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.bestcolleges.com/blog/e-textbooks-vs-regular-textbooks/


Audio/video 

• Audio and video Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των πόρων ηλεκτρονικής μάθησης, 
παρουσιάζοντας σενάρια πραγματικής ζωής, εξηγώντας έννοιες, παρατηρώντας κοινωνικές ομάδες και 
ενεργώντας ως έναυσμα για συζήτηση.

• Οφέλη από τη χρήση ήχου και βίντεο στη διδασκαλία:

• παρέχει ποικίλες τεχνικές διδασκαλίας για μάθηση.

• δίνει στον δάσκαλο μια φωνή - αυτό μπορεί να μειώσει το αίσθημα απομόνωσης για τους μαθητές που 
βασίζονται σε cloud εφαρμογές.

• βοηθά τους μαθητές να αισθάνονται συνδεδεμένοι.

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απλούστευση και την εξήγηση σύνθετων προβλημάτων.

• μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό όσο συχνά απαιτείται

• επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό, με άμεση αναπαραγωγή, επαναφορά και 
παύση.

• μειώνει τις συχνές ερωτήσεις των μαθητών.

• μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

16
Χρήση ήχου και βίντεο για εκπαιδευτικούς σκοπούς

https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf


Μερικοί από τους πολλούς τρόπους με τους 
οποίους ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
υποστήριξη της μάθησης
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Τύπος ήχου Παραδείγματα

Unit podcasts Εβδομαδιαίες ενημερώσεις σχετικά με διδακτικές 

εκδηλώσεις, σημαντικές ημερομηνίες, τρέχοντα 

θέματα

Συνεντεύξεις με ειδικούς Μπορεί να ακουστεί και να χρησιμοποιηθεί ως 

πρωτογενείς πηγές πληροφοριών ή μικρότερες και 

τυχαίες χρήσεις

Καταγραφή ανατροφοδότησης για μαθητές Είτε για να συμπληρώσετε γραπτά σχόλια είτε ως 

αντικατάσταση

Ηχογραφήσεις που δημιουργούνται από μαθητές Χρησιμοποιείται ως μέρος μιας μαθητικής 

δραστηριότητας ή για την καταγραφή αποδεικτικών 

στοιχείων

Ηχογραφήσεις δημόσιων διαλέξεων Μπορεί να αναδημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί 

για διαφορετικά πλαίσια και θέματα

Ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις Μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων

Πηγή: https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-
4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf



Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους το 
βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

υποστήριξη της μάθησης
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Εκπαιδευτικός σκοπός Παραδείγματα

Για την επίδειξη πειραμάτων ή πειραματικών καταστάσεων Sodium (version 1) - Περιοδικός Πίνακας - Videos

Για να επεξηγήσει αφηρημένες αρχές μέσω της χρήσης ειδικά 

κατασκευασμένων φυσικών μοντέλων

Τι υπάρχει σε μια φλόγα κεριού?

Για να επεξηγήσει τις αρχές που αφορούν τον τρισδιάστατο 

χώρο

Δια δραστικό μοντέλο - tetragonal perovskite structure

Για να χρησιμοποιήσετε βίντεο με κίνηση, αργή κίνηση ή 

επιτάχυνση για να δείξετε τις αλλαγές με την πάροδο του 

χρόνου

Μήπως ένα Slinky που πέφτει αψηφά τη βαρύτητα?

Για επιδείξει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας: Πηγές & Λύσεις

Για να αλλάξουν τις στάσεις των μαθητών παρουσιάζοντας 

υλικό από μια διαφορετική οπτική γωνία

Σκληρό προσωπείο: Βία, ΜΜΕ και κρίση στην αρρενωπότητα

Για να επιδείξει μεθόδους ή τεχνικές απόδοσης Επιστήμη του Golf: Φυσική του Golf Club

Για να ερμηνεύει την καλλιτεχνική απόδοση Leroy Curwood & Zoe Marsh Choreography - 'Brother' Matt Corby

Για να επιδείξουν πρακτικές δραστηριότητες Τεστ πρόσκρουσης αλουμινίου με εγκοπή ράβδου

Για να συνθέτει, να συνοψίζει ή να συμπυκνώνει 

συμφραζόμενα και πλούσιες σε μέσα πληροφορίες σχετικές με 

το μάθημα.

Περίληψη διάλεξης - Πρότυπο βίντεο για καθηγητές

Πηγή: https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=YvSkXd_VVYk
https://www.youtube.com/watch?v=a7_8Gc_Llr8
https://www.youtube.com/watch?v=0-P4jS63Dh0
https://www.youtube.com/watch?v=uiyMuHuCFo4
https://www.kanopy.com/en/product/51600?vp=deakin
https://www.kanopy.com/en/product/216726?vp=deakin
https://www.youtube.com/watch?v=-_WZYKGlDvY
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=vHkwq_2yY9E
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE


Οδηγοί εκμάθησης

• Η Διαδικτυακή Εκπαίδευση είναι μια πολύ ευεργετική μορφή εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην οποία οι εκπαιδευτικές πληροφορίες παρέχονται μέσω διαδικτύου. 

• Σεμινάρια βασισμένα σε συζητήσεις: αυτά τα μαθήματα επικεντρώνονται σε μια 
βαθύτερη εξερεύνηση του περιεχομένου των μαθημάτων μέσω συζητήσεων και 
συζητήσεων.

• Μαθήματα επίλυσης προβλημάτων: αυτά τα μαθήματα είναι κοινά στα μαθηματικά, τις 
θετικές επιστήμες και τη μηχανική και επικεντρώνονται σε διαδικασίες επίλυσης 
προβλημάτων και ποσοτική συλλογιστική.

• Μαθήματα ανασκόπησης και ερωτήσεων και απαντήσεων: σε αυτά τα μαθήματα, οι 
μαθητές κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις εργασίες του μαθήματος, 
επανεξετάζουν το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος κατά την προετοιμασία για 
δοκιμές ή εξετάσεις και εδραιώνουν τη μάθησή τους με την καθοδηγητική παρουσία 
του εκπαιδευτή ή του Βοηθού Διδασκαλίας.

Γρήγορα αποτελέσματα με το διαδυκτυακά μαθήματα εκμάθησης
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Πηγή: https://pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=yXcsSBaScH4


Ενημερωτικά γραφήματα

• Τα γραφήματα πληροφοριών είναι εργαλεία απεικόνισης δεδομένων, όπως 
γραφήματα ράβδων(bar charts), γραφήματα πίτας (pie charts) και λωρίδες 
χρόνου(timelines).

• Τα γραφήματα μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 
και να διατηρήσουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών.

• Υπάρχουν πολλά εργαλεία για τη δημιουργία γραφημάτων, π.χ. :Power Point, 
Infogram, Piktochart, Venngage , Canva, Easelly, Visme, Snappa.

Source: https://pixabay.com

Πώς να φτιάξετε ένα Infographic σε 5 βήματα 
[INFOGRAPHIC ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ + 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ]

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα γραφήματα για την 
ηλεκτρονική μάθηση + Πρότυπα με δυνατότητα 
λήψης 

https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/


3. Ψηφιακά 

Προγράμματα 

Σπουδών 
Πηγή: pixabay.com
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https://pixabay.com/vectors/online-learning-webinar-e-learning-5266843/


Τι κερδίζουμε από την 
ψηφιοποίηση;

Όπως έχουμε ήδη δει, υπάρχουν πολλές λύσεις πληροφορικής που υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης όχι μόνο από την άποψη του περιεχομένου, αλλά και από την άποψη 

της τεχνολογίας και της οργάνωσης.

Με αυτές τις λύσεις, είναι δυνατή η ανάπτυξη ελκυστικού, ενημερωμένου, υπερσύγχρονου, δια-δραστικού 

διδακτικού υλικού. ΑΛΛΑ όχι μόνο!  

Η ψηφιοποίηση μας δίνει επίσης και άλλα οφέλη, όπως:

• Ευέλικτη διαχείριση του χρόνου και του τόπου διδασκαλίας/μάθησης (εξατομίκευση, ευελιξία),

• Ευκολία κοινής χρήσης υλικού (επίσης στο web cloud), ανεξάρτητα από το μέγεθος των αρχείων 
(διαθεσιμότητα, ελκυστικότητα),

• Ευκολία έκφρασης σχολίων ανατροφοδότησης στις σχέσεις δασκάλου/εκπαιδευτή – μαθητή/ακροατή.
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Πηγή: pixabay.com

https://pixabay.com/pl/illustrations/w%C5%82%C4%85czy%C4%87-przemys%C5%82-biznesmen-4133414/


Μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την 

εξ αποστάσεως διδακτική/μαθησιακή διαδικασία 

και να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά 

ψηφιοποιημένο διδακτικό υλικό;   

Πηγή: pixabay.com

Ψηφιακά Προγράμματα 

Σπουδών 
Το κλειδί για το ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών είναι η 

διαθεσιμότητα πόρων και έξω από την τάξη. 

Οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές χρησιμοποιούν ψηφιακούς 

πόρους για να εξατομικεύσουν και να εξατομικεύσουν τις 

μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών. 

Χάρη στα υλικά και τους πόρους που έχετε εκπαιδεύσει στο 

μέρος Ι αυτής της ενότητας, είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να 

δημιουργήσετε ψηφιακά έγγραφα, δια δραστικά μαθήματα, 

εκπαιδευτικά βίντεο κ.λπ.

Σε αυτό το μέρος του διδακτικού υλικού, εστιάζουμε στην 

παρουσίαση δύο ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της οργάνωσης, της 

προετοιμασίας και της διεξαγωγής διδακτικών διαδικασιών.
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https://pixabay.com/pl/illustrations/szkolenie-biznesmen-garnitur-m%c4%99ski-2874597/


01

02

Πλατφόρμες πληροφορικής που 

δημιουργούν έναν εικονικό χώρο 

για εκπαιδευτικούς και μαθητές, 

υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση 

των προγραμμάτων

Microsoft Teams για την 
Εκπαίδευση
πλατφόρμα που εφαρμόζεται σε πολλά σχολεία / 
ιδρύματα CVET και, ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμη σε 
πολλούς εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές και μαθητές

Google
οι λύσεις είναι εν μέρει διαθέσιμες δωρεάν. 
κάθε εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει, ανεξάρτητα από τις άλλες λύσεις 
που εφαρμόζει το ίδρυμα για την ψηφιοποίηση της 
εκπαίδευσης 
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Τι σημαίνει το Teams ?

1. Διαδικτυακή υπηρεσία που 
βασίζεται στο cloud με ένα σύνολο 
εργαλείων και υπηρεσιών για 
ομαδική συνεργασία.

2. Μια πλατφόρμα για ανεξάρτητη ή 
ομαδική εργασία σε αρχεία και 
συντονισμό και οργάνωση 
ομαδικής εργασίας.

3. Μια πλατφόρμα επικοινωνίας με 
συναδέλφους, φοιτητές/ ακροατές.

Τι προσφέρει;

Δημιουργία και διαχείριση εργασίας σε 
μια ομάδα

• Διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων και 
διαδικτυακών σεμιναρίων

• Ημερολόγιο (με σύστημα κοινοποίησης)

• Συνομιλία και συνομιλίες (1:1 και σε ομάδα) 

• Κοινή χρήση αρχείων (ενοποίηση με το 
OneDrive)

• Κοινή χρήση οθόνης και πίνακα 

25



Teams στην πράξη

• Εγκατάσταση της εφαρμογής, δημιουργία 
λογαριασμού.  

• Ρύθμιση δι-επαφής και λειτουργιών που 
υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
(συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας 
ομάδας και της συνεργασίας έως και αρκετών 
ατόμων, του σχεδιασμού του προγράμματος των 
συναντήσεων χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο, της 
ανάρτησης αναρτήσεων, βίντεο και άλλων τύπων 
αρχείων με διδακτικό υλικό).

• Κοινή χρήση οθόνης, αρχείου, πίνακα.
• Διαχείριση ομαδικής εργασίας, π.χ. ζωντανή 

συνομιλία, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
εισερχόμενων μηνυμάτων, εγγραφή σύσκεψης, 
εκχώρηση δικαιωμάτων κ.λπ.
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Πώς να ξεκινήσετε την εργασία με 
Microsoft  Teams ( φροντιστήριο 10 λεπτά)

https://www.youtube.com/watch?v=_nHeFu32aUQ


Παραδοσιακές συναντήσεις (f2f)

συνήθως περιλαμβάνουν πολλές 

συνομιλίες μεταξύ των 

συμμετεχόντων: συζητήσεις, ανάθεση 

και αποδοχή εργασιών, 
προγραμματισμός, σταδιακή επίτευξη 

συναίνεσης

Διαδικτυακές συναντήσεις, διαδικτυακά 

σεμινάρια συνήθως πιο ελεγχόμενα. οι 

συμμετέχοντες έχουν σαφώς καθορισμένους 

ρόλους: ένας ή περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές (παρουσιαστές) 
μοιράζονται τις ιδέες τους ή εκπαιδεύουν τους 

συμμετέχοντες· ευκολότερη πραγματοποίηση 

επαγγελματικής εγγραφής.  Αυξημένη πιθανότητα 

επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Ομάδες στην πράξη (ημερολόγιο και διαδικτυακά σεμινάρια) 

Πώς να προγραμματίσετε μια διαδικτυακή συνάντηση ή διαδικτυακό 
σεμινάριο χρησιμοποιώντας ένα ημερολόγιο;

Φροντιστήριο για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές (2,5 min)

Σε τι διαφέρουν οι διαδικτυακές συναντήσεις από τις τακτικές 
συναντήσεις;

27

https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-teams-webinars-42f3f874-22dc-4289-b53f-bbc1a69013e3


Teams στην πράξη (συμβουλές & κόλπα) 

• Πώς να κάνετε σίγαση σε έναν επαχθή 
συμμετέχοντα / μαθητή;

• Πώς να επιτρέψετε σε ένα άλλο άτομο να 
παρουσιάσει / μοιραστεί την οθόνη σας;

• Πώς να ελαχιστοποιήσετε (καταστείλει) 
τον θόρυβο του περιβάλλοντος;

• Είναι δυνατή η αυτόματη μεταγραφή μιας 
εγγραφής σύσκεψης;

• Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα 
συμμετεχόντων;

• Είναι δυνατόν να χωριστούν οι 
συμμετέχοντες σε υποομάδες που 
εργάζονται ανεξάρτητα στο διαδίκτυο;

• και πολλά άλλα 

28

Πηγή: youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4
https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4


01

02

03

Google Workspace για την Εκπαίδευση

είναι μια σειρά εργαλείων που μπορούν 

να σας βοηθήσουν να αυξήσετε τις 

ευκαιρίες για κριτική σκέψη, επικοινωνία, 

συνεργασία και δημιουργικότητα

Google Meet

Google Classroom

Google Docs

Google Disc

Calendar

04

05
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Πηγή: pixabay.com 

https://pixabay.com/pl/illustrations/medi%c3%b3w-spo%c5%82ecznych-spo%c5%82eczny-sieci-1083160/


Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google, 

συνιστάται να επιλέξετε το Google Chrome.

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Google, 

θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό για να 
συνδεθείτε σε κάθε εφαρμογή.

Πιθανότατα χρησιμοποιείτε ήδη e-mail, το οποίο 

μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στη 

διαδικασία της ψηφιακής εκπαίδευσης. Αξίζει να 

τονιστεί, ωστόσο, ότι ο λογαριασμός Google θα 
σας δώσει επίσης πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο Gmail - Google, με το οποίο θα 

ενσωματωθούν άλλα εργαλεία Google.

Google για την εκπαίδευση –

λεπτομερείς πληροφορίες 

(Φροντιστήριο, 50 min.)
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Βασικές 

πληροφορίες
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Google for education

Πηγή: youtube 

https://pixabay.com/illustrations/magnifying-glass-google-76520/
https://www.youtube.com/watch?v=LmJbzxW3yKE
https://www.youtube.com/watch?v=LmJbzxW3yKE


• Το Google Meet είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει 

να οργανώνετε συσκέψεις και βιντεο-κλήσεις.

• Διαθέσιμο σε όλους σε οποιαδήποτε συσκευή.

• Οι βιντεο-κλήσεις Meet κρυπτογραφούνται εν κινήσει 

καθώς συνεχίζονται.

• Διατίθεται μέσω οποιουδήποτε προγράμματος 

περιήγησης ιστού - δεν απαιτείται εγκατάσταση 

λογισμικού.

• Αυτόματη προσαρμογή στην ταχύτητα δικτύου.

• Δυνατότητες κοινής χρήσης εικόνων, δυνατότητα 
διοργάνωσης μεγάλων συσκέψεων – έως 500 

συμμετέχοντες.

Google Meet

Ας δούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε το Google

Meet (φροντιστήριο για αρχάριους 10 λεπτά)
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Πηγή: youtube

https://www.youtube.com/watch?v=A2FahEEJ13A
https://www.youtube.com/watch?v=A2FahEEJ13A


Επιλεγμένες λειτουργίες:

Κοινή χρήση υλικών και πόρων.  

Δημιουργήστε μαθήματα με περιγραφές αναθέσεων, 

συνημμένα, links, έγγραφα και βίντεο. 

• Ανακοινώσεις τάξης.  

• Απλοποιήστε τη διαδικασία κοινής χρήσης εργασίας 

σε έναν κοινόχρηστο χώρο στο Google Drive. 

• Προστασία Ιδιωτικής ζωής.

• Συνεργαστείτε σε ένα επιλεγμένο έγγραφο. 

• Οργανώστε τις εργασίες με καθορισμένο χρόνο 
ολοκλήρωσης. 

• Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

συμμετεχόντων.

• Βοήθεια για τους συμμετέχοντες που τη χρειάζονται.  

• Δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής. 

• Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων

•

Google Classroom

Τρόπος χρήσης Google Classroom

σε ένα CVET ίδρυμα:

Google αίθουσα διδασκαλίας – βασικό 

σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

(15 Λεπτά)

Google αίθουσα διδασκαλίας – προχωρημένο 

σεμινάριο για εκαπιδευτικούς

(30 Λεπτά) 
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https://www.youtube.com/watch?v=iyOyDk48rN0
https://www.youtube.com/watch?v=iyOyDk48rN0
https://www.youtube.com/watch?v=u-8nJj1EXhw
https://www.youtube.com/watch?v=u-8nJj1EXhw


• Ικανότητα να επεξεργαστείτε έγγραφα με άλλα μέλη της 

ομάδας Επιλογή προσθήκης σχολίων, προτάσεων, 

ανάθεσης δραστηριοτήτων, χρήσης @αναφοράς 

συσχέτισης σχετικών ατόμων, αρχείων και συμβάντων 

με έγγραφα διαθέσιμα στο Internet.

• Σε πραγματικό χρόνο. Συνδέοντας έγγραφα με άλλες 

εφαρμογές Google, Μπορείτε να απαντήσετε σε σχόλια 

απευθείας στο Gmail, να ενσωματώσετε γραφήματα από 

τα Υπολογιστικά φύλλα Google και να τα μοιραστείτε στο 

Google Meet.

• Επεξεργασία αρχείων σε Microsoft formats (docx, xlsx, 

pptx) χωρίς να χρειάζεται να τα μετατρέψετε. Εισαγάγετε 

PDF, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για επεξεργασία.

Google docs

Let’s check, if it is clear for you:

Google Docs Φροντιστήριο για αρχάριους

(Μέρος 1 από 2: πώς να δημιουργήσετε και 

να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο. κοινή 

χρήση, δημοσίευση και πολλά άλλα, 90 
λεπτά)

Google Docs Προχωρημένο Φροντιστήριο

(Μέρος 2 από 2: πίνακες, εικόνες, σχέδια, 
διαγράμματα, σύνδεση με τα φύλλα Google

και το ημερολόγιο Google, σύνταξη από 

κοινού κ.λπ.
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https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk


• Αποθηκεύστε, μοιραστείτε και συνεργαστείτε σε 

αρχεία και φακέλους στην κινητή συσκευή, στο tablet

ή τον υπολογιστή σας.

• Παρέχει κρυπτογραφημένη και ασφαλή πρόσβαση σε 

αρχεία. Πρόκειται για μια υπηρεσία που βασίζεται σε 
σύννεφο, η οποία εξαλείφει την ανάγκη αποθήκευσης 

αρχείων τοπικά και μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο μόλυνσης συσκευών από κακόβουλο 

λογισμικό.

• Ενσωματωμένο με υπηρεσίες και εφαρμογές που 
βασίζονται στο cloud για να σας βοηθήσει να 

δημιουργήσετε περιεχόμενο πιο αποτελεσματικά και 

να συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο.

•

Google Drive

Οδηγός για αρχάριους στο Google Drive για Windows 

- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και Συγχρονισμός

(Φροντιστήριο 20 λεπτά)

Τρόπος χρήσης Google Drive 

(Φροντιστήριο, 30 λεπτά)

Τρόπος χρήσης Google Drive για επιτραπέζιους 

υπολογιστές

(Φροντιστήριο, 10 λεπτά)

Ας δούμε λοιπόν :

Πώς να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας στο 

cloud; Πώς να δημιουργήσετε στοιχεία στο 

σύννεφο; Πώς να χρησιμοποιήσετε το 

Google Drive για να μοιραστείτε και να 
συνεργαστείτε με μαθητές?
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https://www.youtube.com/watch?v=ZhEG-4zHKfA
https://www.youtube.com/watch?v=ZhEG-4zHKfA
https://www.youtube.com/watch?v=G5B6ksOKlYI
https://www.youtube.com/watch?v=Xa1QEp8d3hI
https://www.youtube.com/watch?v=Xa1QEp8d3hI


• Σας επιτρέπει να δημιουργείτε γρήγορα εκδηλώσεις, να 

προγραμματίζετε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, να 
προσκαλείτε άτομα να συμμετάσχουν στα σεμινάρια / 
μαθήματα / εργαστήρια, να μοιράζεστε επιλεγμένους 

χρήστες του ημερολογίου μας για να επιλέξετε μια 
βολική ημερομηνία συνάντησης και να ορίσετε μια 

υπενθύμιση.

• Όταν δημιουργείτε μια εκδήλωση, μπορείτε 
να δημιουργήσετε αυτόματα μια βιντεο-

διάσκεψη χρησιμοποιώντας το Google

Meet ή μια ζωντανή ροή. 

• Κάθε χρήστης μπορεί να εισέλθει σε όποιες 

ώρες είναι διαθέσιμος, γεγονός που 
καθιστά την επικοινωνία πολύ εύκολη.

• Παρέχει διάδραση με άλλες εφαρμογές 

Google.

•

Google Calendar

Ας δούμε τον τρόπο χρήσης του ημερολογίου 

Google στην καθημερινή σας εργασία 

(πώς να ανοίξετε το ημερολόγιο, να προσθέσετε και να προβάλετε 

συμβάντα, να προσκαλέσετε άτομα, να μοιραστείτε ημερολόγια και 

πολλά άλλα):
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Google calendar – φροντιστήριο για αρχάριους (μέρος 
1; 8 λεπτά)
Google calendar – φροντιστήριο για αρχάριους (μέρος 2; 
15 λεπτά)

Βασικές πληροφορίες

https://www.youtube.com/watch?v=6dyCOXNLp8U
https://www.youtube.com/watch?v=aZNvRtQYsns


• Προσβασιμότητα - μπορούμε να συνδεθούμε στο cloud

μας από οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε 

συσκευή: τηλέφωνο, tablet, φορητό υπολογιστή, 

επιτραπέζιο υπολογιστή. 

• Βολική συνεργασία. Στο ίδιο έγγραφο κειμένου ή φύλλο 
δεδομένων μπορεί να λειτουργήσει πολλούς χρήστες!

• Δυνατότητα κοινής χρήσης πόρων/αρχείων 

μεγαλύτερων από την αλληλογραφία

• Σε αντίθεση με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 

– μόνο τα καθορισμένα άτομα έχουν πρόσβαση

• Ασφάλεια – τα δεδομένα μας αποθηκεύονται σε ειδικά 

ασφαλείς αίθουσες διακομιστών. Πηγή:  pixabay.com

Οι δυνατότητες του cloud

OneDrive, Δίσκος Google, Dropbox
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https://pixabay.com/illustrations/iot-internet-of-things-network-3337536


Συμπεράσματα

• Η ψηφιοποίηση του περιεχομένου και του προγράμματος σπουδών, όπως 
και κάθε αλλαγή, έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της

• Η κατεύθυνση που παρουσιάζετε σχετικά με την ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αναπόφευκτη και ταιριάζει με τις 
κατευθύνσεις ανάπτυξης του κόσμου και των κατοίκων του 

• Η κλίμακα των οφελών της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση θα εξαρτηθεί 
κυρίως από την κοινή λογική και την ικανότητα βελτιστοποίησης της 
επιλογής εργαλείων που θα βοηθήσουν και δεν θα εμποδίσουν τις 
εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες

• Για συζήτηση σχετικά με τα παραπάνω: 

• Η ψηφιακή τεχνολογία και το μέλλον της εκπαίδευσης – προς μια «μη-
χαζή» αισιοδοξία
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Πηγή: https://pixabay.com

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en


Πρόσθετο υλικό

• Digital Education Action Plan (2021-2027)

• Top 8 digital transformation trends in education

• Making the Shift to Online Teaching and Learning

• Using audio and video for educational purposes

• Handbook on Digital Video and Audio in Education

• Educational Platforms

• Power Point as an innovative tool for teaching and learning in modern 
classes

• PowerPoint for e-Learning Content Simplified

• PowerPoint vs. e-Learning: comparison guide

• STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ONLINE LEARNING
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https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://hospitalityinsights.ehl.edu/digital-transformation-trends
https://www.youtube.com/watch?v=RnB_dQARoxs
https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf
https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2017/05/2184_9_VideoAktivHandbookfin.pdf
https://www.edapp.com/blog/educational-platforms/
https://www.researchgate.net/publication/275537519_Power_Point_as_an_innovative_tool_for_teaching_and_learning_in_modern_classes
https://www.researchgate.net/publication/275537519_Power_Point_as_an_innovative_tool_for_teaching_and_learning_in_modern_classes
https://www.youtube.com/watch?v=DFTFAmcsUxY
https://www.easygenerator.com/en/ebook/powerpoint-vs-e-learning-comparison-guide/
https://www.uis.edu/ion/resources/tutorials/overview/strengths-weaknesses


Stay up to date on our 

activity

To add @Q4EDU Project

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

“Quality for Digital Education Readiness in VET”
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https://q4edu.eu/en/project/
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