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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

 Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τα στοιχεία της φάσης 
ανάλυσης του μοντέλου ADDIE

 Να κατανοήσει τα συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται 
για να ολοκληρώσει αποτελεσματικά τη διαδικασία συλλογής 
απαιτήσεων

 Να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη διαδικασία για να 
σχεδιάσει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα
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Περιεχόμενα ενότητας

 Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή προδιαγράφεται η φάση 
ανάλυσης του μοντέλου ADDIE. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα 
παραδείγματα καθώς και ένας βηματικός οδηγός εφαρμογής

 Λέξεις Κλειδιά: ADDIE, Φάση Ανάλυσης, στόχοι, προδιαγραφές
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Analysis

 Στη φάση της Ανάλυσης διευκρινίζεται το διδακτικό πρόβλημα, οι διδακτικοί 
στόχοι και σκοποί, και περιγράφεται το μαθησιακό περιβάλλον

 Επίσης αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά των μαθητευόμενων, η 
προϋπάρχουσα γνώση τους και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. Χρήσιμες 
ερωτήσεις στη διάρκεια της ανάλυσης είναι:

• Ποιος είναι το ακροατήριο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;
• Ποια είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα επιδιωχθεί στη γνώση, τις 

στάσεις και τη συμπεριφορά;
• Ποιοι περιορισμοί στη μάθηση υπάρχουν και τι είδους;
• Με ποιους τρόπους και σε ποιες μορφές θα παραδοθεί η γνώση;
• Ποιο είναι το παιδαγωγικό πλαίσιο της παρέμβασης;
• Ποια είναι τα χρονικά πλαίσια της παρέμβασης;



Βηματική διαδικασία

1. Καθορισμός του σκοπού

2. Αναγνώριση αναγκών

3. Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των μαθητών

4. Αναγνώριση του μαθησιακού περιβάλλοντος

5. Ανάλυση τεχνικών περιορισμών

6. Συγγραφή στόχων

7. Επιλογή περιεχομένου

8. Πλάνο έργου



Βήμα 1: Καθορισμός του σκοπού

 Ποιος είναι ο σκοπός του project; Γιατί γίνεται αυτή η διδασκαλία;

 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί διδάσκουμε αυτό που 
διδάσκουμε

 Συμπεριλαμβάνει το πως οι μαθητές θα επωφεληθούν από από τη 
γνώση και τις δεξιότητες που θα αποκομίσουν

 Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε ποιες ανάγκες θα 
ικανοποιηθούν με τη σχεδίαση του έργου

 Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συνομιλήσουμε με παιδαγωγούς ή 
ειδικούς του γνωστικού αντικειμένου ώστε μέσα από δομημένη 
συνέντευξη να εξάγουμε το σκοπό του έργου



Παράδειγμα σκοπού

Ερώτηση προς το 

δάσκαλο

Απάντηση

Γιατί Γιατί είναι σημαντικό για το 

μαθητή να μάθει τις 

συγκεκριμένες έννοιες;

Οι μαθητές θα μάθουν πως η Βιομηχανική Επανάσταση επηρέασε 

τους ανθρώπους της εποχής και ποια είναι η επίδρασή της στη 

σημερινή κοινωνία.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατι διδάσκουμε αυτό που διδάσκουμε 
και να κατανοήσουμε τι θα κερδίσουν οι φοιτητές



Βήμα 2: Αναγνώριση αναγκών (1/2)

 Για παράδειγμα ο διδακτικός στόχος της ενότητας αυτής θα μπορούσε να είναι: 
 «Οι μαθητές θα μπορούν να καταστρώσουν ένα πλάνο και να σχεδιάσουν μια διδακτική 

παρέμβαση που διαμεσολαβείται από εκπαιδευτική τεχνολογία χρησιμοποιώντας ένα 
μοντέλο διδακτικής παρέμβασης όπως είναι το ADDIE (Analyze, Design, Develop, 
Implement, Evaluate)." 

 Τι αναμένουμε να μάθουν οι φοιτητές; (σε ιδανικές συνθήκες μάθησης) 
 Τι είναι σε θέση να κάνουν πριν τη διδακτική παρέμβαση; (πραγματικές 

ικανότητες/δεξιότητες) 
 Ποια γνώση και δεξιότητες απαιτείται για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο; (Η 

διαφορά μεταξύ του τι θα πρέπει να γνωρίζουν και του τι γνωρίζουν ήδη πρέπει να 
αποτελεί το σημείο εστίασης της διδακτικής παρέμβασης)

 Η ομάδα-στόχος είναι οι μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον



Βήμα 2: Αναγνώριση αναγκών (2/2) 

 Αποφασίστε για τις ανάγκες που θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό περιβάλλον.  (Τι 
θα πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να κάνει ο φοιτητής;)

 Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις αυτές περισσότερες από μια φορά στην ανάλυσή σας 
ώστε:
 Να καθορίσετε τους στόχους του μαθήματος ή της ενότητας
 Να καθορίσετε επιμέρους υπο-στόχους στο μάθημά σας

Ερώτηση στο δάσκαλο Ενδεικτική απάντηση δασκάλου

Ζητούμενες δεξιότητες 

και γνώσεις
Τι θα πρέπει να μπορουν να 

κάνουν οι μαθητές;

Να μπορούν να περιγράψουν, αναλυσουν και να 

δώσουν παραδείγματα για ζητήματα της 

Βιομηχανικής επανάστασης και της επίδρασής της 

στις ανεπτυγμένες χώρες

- Τρέχουσες Τι γνωρίζουν τώρα οι μαθητές; Οι μαθητές θυμούνται αποσπασματικά μερικά 

γεγονότα της Β.Ε.

= Απόσταση
Ποιες γνώσεις και δεξιότητες 

απουσιάζουν από τους μαθητές 

προκειμένου να φθάσουν στο 

επιθυμητό επίπεδο;

Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες και τα κυριότερα 

γεγονότα και επιδράσεις της ΒΕ στις κοινωνίες τότε 

και σήμερα



Βήμα 3: Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των μαθητών (1/2)

 Ποιοι είναι οι μαθητές; Τι γνωρίζετε για αυτούς; Στο στάδιο της 
ανάλυσης των μαθητων κατανοούμε τα χαρακτηριστικά τους ώστε 
να σχεδιάσουμε αντίστοιχο περιεχόμενο, μέσα, παραδείγματα, 
δραστηριότητες. 

 Προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν επίδραση 
στη μάθηση. Ποιες είναι οι στάσεις τους;

 Ηλικία, τάξη, 

 κατεύθυνση;

 Τι άλλες γνώσεις και ενδιαφέροντα έχουν;

 Δεξιότητες ΤΠΕ;



Βήμα 3: Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των μαθητών (2/2)

 Δώστε μεγάλη προσοχή στο στάδιο αυτό ώστε να ικανοποιήσετε τις 
προσδοκίες τους στόχους τους, τις προτιμήσεις τους και τις 
ικανότητές τους

 Λάθη σε αυτό το στάδιο, απαιτούν σημαντικό κόπο για να 
διορθωθούν αργότερα

 Συνεπώς θα εξοικονομηθούν σημαντικοί χρονικοί, ανθρώπινοι και 
οικονομικοί πόροι

 Η επανεκτίμηση των αναγκών των μαθητών θα πρέπει να γίνεται σε 
όλα τα στάδια του ADDIE και σε όλες τις σχεδιαστικές αποφάσεις

 Αν δεν είστε σίγουροι για κάποια από τα χαρακτηριστικά τους, μια 
καλή επιλογή είναι κάποιες στοχευμένες συνεντεύξεις ή 
παρατήρησή τους



Ανάλυση μαθητών
Ερώτηση για το δάσκαλο Ερώτηση για το δάσκαλο

Χαρακτηριστικά των μαθητών Πως θα περιγράφατε τους μαθητές; Πως θα αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό του μαθητή;

Γνωστικό επίπεδο των μαθητών: Οι μαθητές δεν θυμούνται αρκετά σχετικά 

με τη βιομηχανική επανάσταση.

Εκτενής κάλυψη του αντικειμένου με 

συγκεκριμένα παραδείγματα.

Στάσεις των μαθητών για το αντικείμενο:

Ενδιαφέρονται;

Προτιμήσεις για αυτό;

Οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 

την ιστορία

Βρείτε τρόπους για να το κάνετε 

ενδιαφέρον. Δώστε πληθώρα εικόνων και 

μη βασίζεστε μόνο στις λέξεις.

Ικανότητες των μαθητών να μαθαίνουν 

μέσα από κείμενο, ήχο και βίντεο (επίπεδο 

ανάγνωσης);

Εμπειρία χρήσης υπολογιστών;

Ικανότητα χρήσης της γλώσσας 

(Ελληνικά/Αγγλικά);

Προδιαγραφές προσβασιμότητας για 

τυφλούς/κωφούς, άλλες ομάδες ΑΜΕΑ;

Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσα από 

οπτικά μέσα.

Κάποιοι έχουν φτωχές ικανότητες ανάγνωσης.

Κάποιοι είναι μετανάστες και δεν γνωρίζουν πολύ 

καλά τη γλώσσα.

Εκτεταμένη παροχή οπτικών μέσων.

Χρηση ιδιαίτερα απλής γλώσσας με απλά 

δομημένες προτάσεις κατά το δυνατόν.

Μαθησιακή ικανότητα των μαθητών: Οι μαθητές μπορούν να μάθουν καλύτερα 

μια προσέγγιση βασισμένη σε εργασία 

(project based)

Οργανώστε ομάδες μαθητών και δώστε τους 

κατάλληλες εργασίες.



Βήμα 4: Αναγνώριση του μαθησιακού 
περιβάλλοντος
 Που θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό οι μαθητές; Θα είναι 

ατομική η συνεργατική η μάθηση; Θα το χρησιμοποιεί μόνο ο 
καθηγητής για παρουσιάσεις στην τάξη; Με ποιους τρόπους θα 
προσφέρεται (πχ Διαδίκτυο, CD, DVD); 

 Αναγνωρίστε/εκτιμήστε το περιβάλλον μιας τυπικής τάξης. Με 
τι μοιάζει το περιβάλλον αυτό; Για πόσους μαθητές έχει 
σχεδιαστεί;

 Τις περισσότερες φορές δεν μπορείτε να παρέμβετε σε αυτές τις 
επιλογές
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Οικολογία μάθησης: Μερικά παραδείγματα

Πηγή: "PikiWiki Israel 5719 First grade classroom" by , הארכיון לחינוך
. אוניברסיטת תל אביב Licensed under CC BY 2.5 via Wikimedia 

Commons -
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_ 5719arg_tsriF_

_learsI_ikiWikiP:eliF/aidem/#gpj.moorssalc_ed5719orssalc_edarg_tsriF_

gpj.mo

Πηγή: "Students working on class assignment in computer lab" by Michael 

Surran - Flickr. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Students_working_on_class_assignme

nt_in_computer_lab.jpg#/media/File:Students_working_on_class_assignment_i

n_computer_lab.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_5719_First_grade_classroom.jpg/media/File:PikiWiki_Israel_5719_First_grade_classroom.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Students_working_on_class_assignment_in_computer_lab.jpg/media/File:Students_working_on_class_assignment_in_computer_lab.jpg


Το ελληνικό σχολικό «εργαστήριο» (1/2)

Πηγή: "Work in the computer lab" by MCPearson - Own work. 

Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Work_in_the_compute

r_lab.JPG#/media/File:Work_in_the_computer_lab.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Work_in_the_computer_lab.JPG/media/File:Work_in_the_computer_lab.JPG


Βήμα 4. Αναγνώριση του μαθησιακού 
περιβάλλοντος

Ερώτηση για το δάσκαλο Ερώτηση για το δάσκαλο

Χαρακτηριστικά του μαθησιακού 

περιβάλλοντος

Πως θα περιγράφατε το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό του μαθησιακού 

περιβάλλοντος;

Τι θα κάνετε για το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό του μαθησιακού 

περιβάλλοντος;

Χώρος και υποδομές για διδασκαλία:

(Τι υποδομές και μέσα είναι διαθέσιμα;)

Οι μαθητές εργάζονται στο σπίτι τους, στο 

εργαστήριο υπολογιστών και σε ομάδες στην 

τάξη

Παροχή πηγών στην τάξη σε έντυπη μορφή και 

λίστα διαδικτυακών πηγών. Καθορισμός ωρών 

για το εργαστήριο υπολογιστών

Συμμετοχή και υποβοήθηση από τον 

καθηγητή:

Ο καθηγητής είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια 

της ομαδικής εργασίας στο μάθημα ιστορίας

Παροχή βοήθειας και επεξήγηση αποριών κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος

Αριθμός φοιτητών που συμμετέχουν: 30 Χωρίστε τους σε ομάδες κάθε ομάδα 

αναλαμβάνει ένα διαφορετικό αντικείμενο

Εξατομικευμένη μάθηση ή σε ομάδα ή σε 

επίπεδο τάξης:

Εξατομικευμένη αλλά και σε μικρές ομάδες Παροχή σημαντικου αριθμού πηγών για όλες τις 

ομάδες

Άλλα χαρακτηριστικά του μαθησιακού 

περιβάλλοντος:



Βήμα 5. Αναγνωρίστε τους τεχνικούς περιορισμούς

 Οι περιορισμοί αφαιρούν εναλλακτικές λύσεις, καθορίζουν τις εναλλακτικές επιλογές ή/και 
εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων

 Αυτοί έχουν να κάνουν με τους διαθέσιμους πόρους (Χρήματα, χρόνος, εξοπλισμός, διαθεσιμότητα)

 Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις αστοχίες αλλά και την ανωριμότητα της τεχνολογίας

 Οι χρήστες μπορεί να έχουν φτωχές γνώσεις τεχνολογίας ή ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο. Κάποιοι μπορεί 
να χρειάζονται εκπαίδευση

 Μερικές ερωτήσεις
 Ποιος θα βοηθήσει τους μαθητές όταν θα έχουν τεχνικά προβλήματα;

 Τι εξοπλισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε; Ποια πλατφόρμα είναι η πλέον κατάλληλη; Χρειάζεται κάποια ειδική 
διαδικασία για να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτή;

 Τι ειδικές προδιαγραφές/απαιτήσεις χρειάζονται για συνεργατικές δραστηριότητες ή άλλες υψηλής διαδραστικότητας
δραστηριότητες;

 Υπάρχουν τα απαραίτητα σε όλους 

○ όπως πχ ηχεία για αναπαραγωγή ήχου/μουσικής/βίντεο και πρόσβαση στο διαδίκτυο;



Βήμα 5. Ανάλυση τεχνικών περιορισμών

Ερώτηση για το δάσκαλο Ερώτηση για το δάσκαλο

Τεχνικοί περιορισμοί Ποιοι τεχνικοί περιορισμοί μπορεί να 

επηρεάσουν τη μάθηση;

Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό τον 

περιορισμό;

Εξοπλισμός: Λίγοι υπολογιστές στο υπολογιστικό 

κέντρο.

Προγραμματίστε τις ομάδες εκ περιτροπής.

Διαθεσιμότητα εξοπλισμού: Δεν υπάρχει πρόσβαση στο υπολογιστικό 

κέντρο.

Προγραμματίστε τις ώρες χρήσης 

αποκλειστικά για το μάθημα.

Περιορισμοί 

εξοπλισμού/προγράμματος/πόρων 

ανάπτυξης:

Περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

από το σχολείο.

Μεταφορτώστε κάποιους δικτυακούς 

τόπους σε CD.

Περιορισμοί εξοπλισμού για την 

προσφορά του προγράμματος:

Απαιτείται υπολογιστής και προβολικό. Υπάρχουν και τα 2 δύο στην αίθουσα 

ιστορίας.

Άλλοι περιορισμοί:



Δομικά Στοιχεία της νέας οικολογίας μάθησης

 Ο εξυπηρετητής – το περιεχόμενο

 Η τεχνολογία του καθηγητή

 Η συσκευή του μαθητή

 Οι δραστηριότητες

 Η διαδικασία αξιολόγησης / ένταξης στο πρόγραμμα

 Η διαδικασία επιλογής και προσαρμογή της 
τεχνολογίας



Η τεχνολογία του καθηγητή: ο εξυπηρετητής, η 
διαμοιρασμένη οθόνη, ο διευκολυντής συνεργασίας, ο 
επιτρέπων την πρόσβαση στο Διαδίκτυο  

Πηγή: "Moody Hall computer lab" by Ben Schumin - Own work. 

Licensed under CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moody_Hall_computer_lab.jpg

#/media/File:Moody_Hall_computer_lab.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moody_Hall_computer_lab.jpg/media/File:Moody_Hall_computer_lab.jpg


Οι Τερματικές συσκευές του μαθητή : λειτουργικότητα

Tablet PC Ultra Mobile 

PC

Graphing 

Calculator
PDA

Συγκρίνετε με Sony PSP, Mp3 

players, mobiles

Πηγή: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Toshiba_Portege_3500_Tablet_PC.JPG#/

media/File:Toshiba_Portege_3500_Tablet

_PC.JPG

Πηγή: "Wibrain B1 UMPC" by VIA Gallery 

from Hsintien, Taiwan - Wibrain B1 UMPC 

uploaded by Kozuch. Licensed under CC 

BY 2.0 via Wikimedia Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wi

brain_B1_UMPC.jpg#/media/File:Wibrain_

B1_UMPC.jpg

Πηγή: "AcerN10Wiki" by Sjr - own 

work. Licensed under GPL via 

Wikimedia Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:AcerN10Wiki.jpg#/media/File:AcerN

10Wiki.jpg

Πηγή: "TI-84 Plus graphing" by 

Asimzb - Own work. Licensed 

under CC BY 3.0 via Wikimedia 

Commons -

http://commons.wikimedia.org/wi

ki/File:TI-

84_Plus_graphing.jpg#/media/Fil

e:TI-84_Plus_graphing.jpg

Πηγή:  "PSP-2000-trans" από τον Evan-

Amos - Έργο αυτού που το ανεβάζει. Υπό 

την άδεια Κοινό Κτήμα μέσω Wikimedia 

Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P

SP-2000-trans.png#/media/File:PSP-2000-

trans.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toshiba_Portege_3500_Tablet_PC.JPG/media/File:Toshiba_Portege_3500_Tablet_PC.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wibrain_B1_UMPC.jpg/media/File:Wibrain_B1_UMPC.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcerN10Wiki.jpg/media/File:AcerN10Wiki.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TI-84_Plus_graphing.jpg/media/File:TI-84_Plus_graphing.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSP-2000-trans.png/media/File:PSP-2000-trans.png


Ipad

Πηγή: "IPad1stGen" by 

John.Karakatsanis -

http://www.flickr.com/ph

otos/johnkarakatsanis/454

5524716/. Licensed under 

CC BY 2.0 via Wikipedia

-

http://en.wikipedia.org/wi

ki/File:IPad1stGen.jpg#/

media/File:IPad1stGen.jp

g

Πηγή: "Wikipedia 1st gen iPad & iPad Mini 03 2013 6246" by Mariordo (Mario 

Roberto Durán Ortiz) - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 

Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_1st_gen_iPad_%26_iPad_Mi

ni_03_2013_6246.jpg#/media/File:Wikipedia_1st_gen_iPad_%26_iPad_Mini_03

_2013_6246.jpg

Πηγή: "Steve Jobs with the Apple iPad no logo (cropped)" by matt 

buchanan -

http://www.flickr.com/photos/40134069@N07/4310699758/. Licensed 

under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Jobs_with_the_Apple_

iPad_no_logo_(cropped).jpg#/media/File:Steve_Jobs_with_the_Apple

_iPad_no_logo_(cropped).jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:IPad1stGen.jpg/media/File:IPad1stGen.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_1st_gen_iPad_&_iPad_Mini_03_2013_6246.jpg/media/File:Wikipedia_1st_gen_iPad_&_iPad_Mini_03_2013_6246.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Jobs_with_the_Apple_iPad_no_logo_(cropped).jpg/media/File:Steve_Jobs_with_the_Apple_iPad_no_logo_(cropped).jpg


Βήμα 6: Συγγραφή στόχων/προδιαγραφών (Objectives) (1/2)

 Συχνά τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην ομάδα 
έργου διαφέρουν (Καθηγητές, υπεύθυνοι υλοποίησης);

 Διαφορετικές αντιλήψεις και εκπαίδευση οδηγούν σε 
διαφορετικές στάσεις και προτεραιότητες

 Αν δεν καταγραφούν οι παρανοήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν

 Θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους τι θα πρέπει να γνωρίζουν 
και να μπορούν να κάνουν οι μαθητές μετά το μάθημα

 Αναγνωρίστε και επιμέρους δεξιότητες / γνώσεις αλλά και ζητήματα 
εκτός του γνωστικού αντικειμένο στο οποίο μπορούν να τις 
εφαρμόσουν

 Εστιάστε και στις στάσεις των μαθητών



Βήμα 6: Συγγραφή στόχων/προδιαγραφών (Objectives) (2/2) 

Ενέργεια
(Τι θα πρέπει να μπορεί να κάνει 

ο μαθητής;)

Περιεχόμενο

Ο μαθητής θα είναι σε θέση να… (Βασικές ενότητες και υποενότητες)

(Γράψτε τι θα ξέρουν να κάνουν οι 

μαθητές και σε ποιο πλαίσιο)

(Εξηγήστε ακριβώς ποιο μέρος του 

αντικειμένου θα τους υποστηρίξει στην 

πρόσκτηση των επιδιωκόμενων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων)



Βήμα 7: Επιλογή περιεχόμενου (1/2)

 Ποιες θα είναι οι ενότητες και οι υποενότητες στο έργο σας;

 Με βάση τους στόχους που έχετε θέσει για τους μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσετε 
ποια είναι η σημαντική ύλη που θα πρέπει να καλύψετε

 Αν προσπαθήσετε να καλύψετε σημαντικό εύρος της ύλης, θα υπάρξουν προβλήματα 
στη διαχείριση του έργου καθώς θα αυξηθεί σημαντικά η πολυπλοκότητά του

 Οτιδήποτε δεν συνεισφέρει ευθέως στους διδακτικούς στόχους θα πρέπει να 
σκεφθείτε σοβαρά αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί

 Ακολούθως οργανώστε λογικά τις ενότητες και υποενότητες

 Η συγγραφή του περιεχομένου δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμφισημία. Θα 
πρέπει να είναι καθαρά τα όρια του περιεχομένου που θα περιληφθεί

 Παράδειγμα συγγραφής περιεχομένου (ενοτήτων και υποενοτήτων)

 http://www.schoolnet.org.za/PILP/themes/trainer_offline/waw/gilded/student.htm

http://www.schoolnet.org.za/PILP/themes/trainer_offline/waw/gilded/student.htm


Βήμα 7: Επιλογή περιεχομένου (2/2)
Περιεχόμενο

(Βασικές ενότητες και υποενότητες)

I.

A.

B.

II.

A.

B. 

C.

III.

κλπ.



Βήμα 8: Προετοιμάστε ένα αδρό πλάνο του έργου

 Πότε θα πρέπει να παραδώσετε το έργο;

 Ποιες είναι οι βασικές του φάσεις;

 Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία του;

 Ποιοι είναι στην ομάδα σας; Τι ικανότητες έχουν;

 Ποιος θα κάνει τι; Πως θα επιβλέψετε το έργο;

 Τα κρίσιμα σημεία στην εκτέλεση του έργου συνήθως είναι: 
 • Ανάλυση απαιτήσεων• Περίγραμμα περιεχομένου• Επιλογή και 

καθορισμός παιδαγωγικού μοντέλου• Σενάρια χρήσης• Προτυποποίηση 
διεπιφάνεια χρήσης Ενδιάμεσες εκδόσεις • Τελική έκδοση

 Ετοιμάστε ένα σχετικό φύλλο επισκόπησης της συνολικής πορείας 
του έργου



Καθορισμός αποτελεσματικών στόχων

 Οι καλά καθορισμένοι στόχοι αποτελούν το κλειδί για ένα 
επιτυχημένο έργο και προϊόν

 Αντίστροφα, η ποιότητα και τα αποτελέσματα επηρεάζονται, αν δεν 
έχουν προδιαγραφεί αποτελεσματικά και αναλυτικά

 Ο σκοπός των στόχων είναι να αποτελούν οδηγό για να επιτευχθεί ένα 
αποδεκτό αποτέλεσμα. Καθοδηγούν το σχεδιαστή, το δάσκαλο και 
τους σπουδαστές.



Πλεονεκτήματα στόχων

 Πέρα από τον καθορισμό των στόχων, τα έμμεσα πλεονεκτήματα 
είναι: 
 Καθορίζουν το σκοπό της διδακτικής παρέμβασης

 Αποτελούν το ‘διδακτικό συμβόλαιο’ και ενημερώνουν τους μαθητές

 Ευθυγραμμίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης αλλά και τους συμμετέχοντες σε αυτή

 Καθορίζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα αλλά και τη διαδικασία. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει 
ο μαθητής για να καταδείξει τη γνώση ή τη δεξιότητα

 Βοηθούν τους σχεδιαστές να συγγράψουν καλύτερες ασκήσεις αξιολόγησης

 Βοηθούν στην αποφυγή πλεονασμού ή κενών στη διδακτέα ύλη

 Αποτελούν εργαλείο επικοινωνίας σε μια ομάδα σχεδιασμού





Ποσους στόχους θα πρέπει να συγγράψουμε;

 Rule of Thumb: Η προδιαγραφή στόχων θα πρέπει να είναι σε 
αναλογία με την ύλη και τα διδακτικά υλικά

 Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εργασίες και υποεργασίες που 
επιτρέπουν στους μαθητές να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να 
εξελίσσονται σε επίπεδο πολυπλοκότητας (δυσκολία και σύνθεση)

 Στο συγκεκριμένο στάδιο θα πρέπει να αναγνωριστούν συγκεκριμένες 
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις

 Η διαδικασία αντιστοίχησης με συγκεκριμένο περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη και κρίσιμη

 Σκεφθείτε ρήματα που αντιπροσωπεύουν τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις που θα πρέπει να έχουν οι μαθητές



Επίπεδα δυσκολίας

 Η πολυπλοκότητα και ο τρόπος παρουσίασης του γνωστικού 
αντικειμένου θα πρέπει να καλύπτει διαφόρων επιπέδων 
γνωστικές δεξιότητες: 

○ Χαμηλή πολυπλοκότητα– Απομνημόνευση γεγονότων και πληροφορίας και 
εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή

○ Μέση πολυπλοκότητα–Ικανοποιητική εκμάθηση της θεωρίας, δυνατότητα 
εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων σε παραπλήσια αντικείμενα, βασικές 
αναλυτικές δεξιότητες

○ Υψηλή πολυπλοκότητα-Εκμάθηση της θεωρίας, ευρεία εφαρμογή δεξιοτήτων, 
δυνατότητα σύνθεσης, καθορισμού δημιουργίας και αξιολόγησης



Παράδειγμα αποτελεσματικών στόχων

 Οι μαθητές θα μπορούν να βρουν αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο, 
αξιολογώντας και συσχετίζοντας το υλικό που έχουν αντλήσει

 Οι μαθητές θα μπορούν να αντλήσουν και να αναλύσουν το συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο μελετώντας τουλάχιστον 5 διαδικτυακές πηγές

 Οι μαθητές θα πρέπει να συγγράψουν μια αναφορά 10 σελίδων 
συνοψίζοντας τα ευρήματά τους και παρουσιάζοντας πολυμεσικό υλικό

 Οι μαθητές θα κατανοήσουν ποια είναι τα βήματα ενός μοντέλου 
σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού

 Οι σχεδιαστές θα μπορουν να αναγνωρίσουν παραδείγματα 
αποτελεσματικών ερωτήσεων αξιολόγησης

 Οι μαθητές θα μπορούν να προετοιμάσουν μια διαδικασία συνέντευξης στα 
πλαίσια της διαδικασίας ανάλυσης του ADDIE model



Παραδειγμα εκπαιδευτικού υλικού για 
διδασκαλία μέσω διαδικτύου

 Module 1: Using the Web to Design Online Courses

 http://www.umuc.edu/virtualteaching/module1/mod1.html

http://www.umuc.edu/virtualteaching/module1/mod1.html


Τέλος Ενότητας

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

