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Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, 
Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, 
διαγράμματα κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται 
μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων»                   

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και 

αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την 

προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό 
του ζητηθεί

%5b1%5d%20http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Χρηματοδότηση
 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα εκτός κι αν αναφέρεται 
διαφορετικά

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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Σκοποί ενότητας

 Παρουσίαση μαθήματος

 Γενικές πληροφορίες

 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες που πραγματεύεται το μάθημα, 
όπως Web 2.0 και οι υπηρεσίες που προσφέρει 
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Περιεχόμενα ενότητας

 Περιγραφή: Εισαγωγική ενότητα στην οποία παρουσιάζονται 
οι σκοποί και στόχοι του μαθήματος καθώς και κάποιες 
βασικές έννοιες με τις οποίες ασχολείται το μάθημα (πχ. PISA, 
Ακαδημαϊκή αξιολόγηση, ερωτηματολόγια, Learning Analytics, 
Web 2.0 και τα εργαλεία που προσφέρει) 

 Λέξεις Κλειδιά: Περιεχόμενο Μαθήματος, Σκοποί- Στόχοι, 
eclass, PISA, Ακαδημαϊκή αξιολόγηση, ερωτηματολόγια, 
Learning Analytics , Web 2.0
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Πληροφορίες-Ερωτήσεις

 ΠΟΥ: 

Γραφείο, Κτήριο Τομέα Διαφορικής Ανάλυσης

 ΠΟΤΕ:

Ώρες Γραφείου: Τρίτη 15:00 – 17:00, Τετάρτη 
11.00-13.00



Σκοπός
Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι:

1. Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες / φοιτητές εξοικείωση με προηγμένες 
εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των εφαρμογών αυτών για την επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν στον επαγγελματικό τους χώρο

2. και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης των εφαρμογών αυτών για την επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν στον επαγγελματικό τους χώρο



Δομή μαθήματος

 Διάλεξη  μαζί με εργαστήριο: 3 ώρες (Τετάρτη 13-16)

 τμήμα(τα) των 25 ατόμων

 Έναρξη : 13-10-2021

 Η παρακολούθηση διαλέξεων/ εργαστηρίων είναι υποχρεωτική 
(80% των ωρών)

 Σύμφωνα με το ημερολόγιο θα έχουν γίνει 13 συνεδρίες έως τις 
22-1-2021



Περιεχόμενο μαθήματος

 Ο υπολογιστής προσεγγίζεται ως το μέσο που παρέχει πρόσβαση στις προηγμένες ΤΠΕ. 
Το μάθημα οργανώνεται γύρω από τα εξής βασικά πεδία εφαρμογής των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση:

 Αξιολόγηση PISA. Συζήτηση για το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του ΟΟΣΑ. Μελέτη δεδομένων από τις πρόσφατες αξιολογήσεις, 
επεξεργασία και παρουσίασή τους. Βασικό εργαλείο Ανάλυσης: Λογιστικά φύλλα με 
έμφαση στο Microsoft Excel

 Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση. Αξιολόγηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διεθνώς αποδεκτά 
κριτήρια (papers, citations, h index). Καταγραφή βιβλιομετρικών δεδομένων με χρήση 
βάσεων δεδομένων επιστημονικών εργασιών (Web of Science, Scopus, Google Scholar). 
Βασικό εργαλείο Ανάλυσης: Σχεσιακές βάσεις δεδομένων με έμφαση στη Microsoft 
Access



Περιεχόμενο μαθήματος

 Οργάνωση Σχολικής μονάδας.  Aξιολόγηση αναγκών και καταγραφή 
απαιτήσεων σχετικών με τη λειτουργία και τη διοίκηση της σχολικής 
μονάδας, οργάνωση σχολικής μονάδας, οργάνωση προσωπικού αρχείου

 Σχεδιασμός και εκπόνηση έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων. Βασική 
προβληματική (τύποι δεδομένων, είδη ερωτήσεων, πρακτικές 
σχεδιασμού ερωτηματολογίων). Διερεύνηση ερωτηματολογίων 
αποτίμησης της προσωπικότητας του μαθητή (Big Five)

 Ανάλυση μαθησιακών δεδομένων (Learning Analytics). Βασικές αρχές 
και εργαλεία τα οποία θα εξεταστούν μέσα από συγκεκριμένες μελέτες 
περίπτωσης (Δεδομένα αλληλεπίδρασης σε LCMS, Social media, Wikis)



Υποστήριξη του μαθήματος από απόσταση
http://eclass.upatras.gr

 Ανάρτηση υλικού

 Ασύγχρονες 
συζητήσεις

 Ανακοινώσεις

 Χρήσιμοι 
σύνδεσμοι

 Ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης



Αξιολόγηση

 Τελική εξέταση  
 Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

 Τελικός βαθμός = 0.30 * Τελική εξέταση + 0.70 * βαθμός εργασιών 
 Προϋπόθεση: Τελική εξέταση >4, Εργαστήριο >4
 Βαθμός Τελικού >4
 Ο τρόπος παράδοσης των εργασιών θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο του 

εργαστηρίου
 3 ή 4 εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 Ποσοστά επιτυχίας κοντά στο 100%. Γιατί;

 Το μάθημα συνήθως το επιλέγουν φοιτήτριες/φοιτητές με υψηλό εσωτερικό κίνητρο
 Η ενασχόληση με τις εργασίες αναγκαστικά προκαλεί υψηλότερα επίπεδα μάθησης ☺



Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Εβδομάδα Περιγραφή

1. Εισαγωγή

2. Εκπαιδευτική αξιολόγηση-Το πρόγραμμα PISA

3. Διερεύνηση αποτελεσμάτων PISA και ερμηνεία τους

4. Μοντελοποίηση και επεξεργασία σεναρίων που βασίζονται στα στοιχεία του προγράμματος 

PISA

5. Ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Δείκτες εργασιών, αναφορών και h

6. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές

7. Χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων 

ακαδημαϊκής αξιολόγησης (1)

8. Χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων 

ακαδημαϊκής αξιολόγησης (2)

9. Εισαγωγή στη μεθοδολογία κατασκευής ερωτηματολογίων

10. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και επίδρασης στη μάθηση

11. Σενάρια επεξεργασίας δεδομένων από ερωτηματολόγια και διερεύνησης απλών 

συσχετίσεων

12. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης και διερεύνηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων 

αλληλεπίδρασης με αυτά (Learning Analytics)

13. Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων αλληλεπίδρασης (Learning Analytics)



Περιεχόμενο Μαθήματος (1/3)

 Εργασίες διαχείρισης αρχείου και σχεδίασης βάσεων δεδομένων (π.χ. χρήση Microsoft 
Access)

 Εργασίες καταγραφής και επεξεργασίας απαιτήσεων ως αριθμητικά δεδομένα (π.χ. χρήση 
Microsoft Excel)

 Δημιουργία αποτελεσματικών παρουσιάσεων (Powerpoint, Adobe Captivate)
 Εξοικείωση με εργαλεία αναζήτησης ερευνητικών εργασιών (Google Scholar, Citeseer)



Excel
 Βασικές έννοιες

 Κατασκευή παρουσιάσεων, φύλλων εργασίας, προσθήκη 
γραφημάτων εικόνων

 Εισαγωγή μακροεντολών, συναρτήσεων απόφασης

 Εξάσκηση σε πραγματικά σενάρια
 Υπολογισμός βαθμολογίας

 Υπολογισμός και παρουσίαση μετρικών αξιολόγησης
○ Scientometrics (H index, citations, papers)

 Ανάλυση ποιότητας εκπαιδευτικών μονάδων

 2o βάθμια (PISA ΟΟΣΑ), 3ο βάθμια (academic rankings)



Βάσεις δεδομένων

 Βασικές έννοιες

 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

 Δημιουργία πινακων, ερωτημάτων, φορμών, εκτυπώσεων

 Εξάσκηση σε πραγματικά σενάρια

 Πχ οργάνωση εκπαιδευτικής μονάδας

 Δανειστική βιβλιοθήκη

 Αρχειοθέτηση ερευνητικών εργασιών



Παρουσιάσεις / Ερωτηματολόγια

 Απαραίτητο εργαλείο για ένα επιστήμονα

 Διπλά απαραίτητο αν αυτός ο επιστήμονας είναι και 
εκπαιδευτικός ☺

 Τι σημαίνει όμως ‘κάνω μια καλή παρουσίαση’;

 Σίγουρα όχι μόνο γνωρίζω καλά το powerpoint

 Αποτελεί το σημείο συνάντησης πολλών δεξιοτήτων

 Τεχνολογικών

 Αναλυτικών

 Κοινωνικών



Εργαλεία ανάλυσης μαθησιακών 
δεδομένων

 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων αλληλεπίδρασης 
μαθητών με (ή σε) ένα μαθησιακό περιβάλλον με σκοπό 
τη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης

 Learning Analytics

 Learning Analytics Policy Brief, UNESCO (2012). 
http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214711.
pdf

http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214711.pdf


Learning Analytics

 Εργαλεία οπτικοποίησης (Gapminder, Many Eyes, SNAPP, 
NodeXL, Gephi)

 Εργαλεία πρόβλεψης και οπτικοποίησης (R, Weka, SPSS)



Εργαλεία δημιουργίας απλού εκπαιδευτικού 
λογισμικού και συνεργασίας

 Βασικές έννοιες

 Σύντομη επισκόπηση εργαλείων
 Wikis, blogs

 Άλλες τεχνολογίες Web 2.0 (google docs, weebly)

 To Powerpoint ως εργαλείο κατασκευής απλών 
πολυμεσικών εφαρμογών

 Εργαλεία σάρωσης και επεξεργασίας εικόνας (scanners, 
photoshop)



Περιεχόμενο Μαθήματος 2/3

 Εργαλεία διαδικτυακής συνεργασίας και ανάρτησης 
υλικού 

 Εργαλεία κατασκευής ερωτηματολογίων 
(kwikSurveys, surveymonkey)

 google docs, google sites, google groups
 Slideshare (παρουσιάσεις)



Ποια είναι τα πλέον χρήσιμα εργαλεία Web 2.0 
για συνεργασία και μάθηση? (1/2)

 Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Myspace, 
foursquare)

 Ιστολόγια (Wordpress, blogspot)

 Wikis (pbwiki, web spaces,wetpaint)

 Εργαλεία συνεργασίας (google docs, Swivel, Many Eyes, Skype)

 Εργαλεία διαμοιρασμού περιεχομένου (youtube, slideshare, 
dailymotion, scribd, flickr, dropbox)

 Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, γλωσσάρια (Wikipedia, wordnik, Oxford’s 
Dictionary)

 Εργαλεία σχεδιασμού δικτυακών τόπων (wireframing) 



Ποια είναι τα πλέον χρήσιμα εργαλεία Web 2.0 για 
συνεργασία και μάθηση? (2/2)

 Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας

 Εργαλεία podcasting

 Εργαλεία κοινωνικής αναζήτησης (Delicious, Digg)

 Εργαλεία μεταφόρτωσης και αποθήκευσης αρχείων (Dropbox, 
rapidshare, megashares,hotfile)

 Εργαλεία ηλεκτρονικής τάξης (Moodle, Blackboard, WebCT…)

 Εικονικοί κόσμοι (Second life, Active Worlds)

 Εργαλεία ανάρτησης ερωτηματολογίων και quiz (surveymonkey)

 Εργαλεία επισημείωσης και κατασκευής tagcloud (wordle…)



Οι υπηρεσίες Web 2.0 από μια 
ψυχολογική σκοπιά

 Θεωρία γνωστικού φόρτου (Cognitive Load Theory): Επιπτώσεις στο 
σχεδιασμό και στη μάθηση

 Στάσεις και αντιλήψεις φοιτητών και εκπαιδευτικών για τα εργαλεία Web
2.0 και το Διαδίκτυο

 Συμπεριφορική πρόθεση χρήσης βασισμένη σε μοντέλα αποδοχής της 
τεχνολογίας (Technology acceptance model) και παραλλαγές της (UTAUT, 
TAM2,3) 

 Κατανόηση των κινήτρων για μάθηση σε υπηρεσίες Web 2.0 μέσα από τη 
θεωρία αυτό-καθορισμού (Self Determination Theory): Η σημασία της 
επάρκειας της αυτονομίας της συσχέτισης και της επάρκειας για το 
μαθητή του 21ου αιώνα

 Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας (Information foraging) και υπηρεσίες 
Web 2.0



Περιεχόμενο Μαθήματος 3/3

 Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου-μάθησης (LMS, LCMS): 
Moodle, LAMS, Web CT…

 Κοινωνικά εργαλεία δικτύωσης  (Linkedin, Facebook)
 Σχεδίαση και ανάπτυξη απλής εκπαιδευτικής εφαρμογής πολυμέσων (π.χ. 

Macromedia Director ή Asymmetrix Toolbook), Ψηφιοποίηση και επεξεργασία 
εικόνας (π.χ. χρήση Adobe PhotoShop ή άλλης εφαρμογής ισοδύναμης)



Και μετά το μάθημα ΣΤΠΕ τι;

 Το μάθημα θα αποτελέσει σημαντική βάση εξοικείωσης για το 
μάθημα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (Υποχρεωτικό, Δ εξαμήνου)

 Η συζήτηση θα γίνει περισσότερο αναλυτική στο μάθημα 
«Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού» (8ου

εξαμήνου)

 Πλήρως project based

 Δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου και πλατφόρμας και πιλοτικός 
έλεγχος σε τάξη



Τέλος Ενότητας
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