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διοργάνωση: σε συνεργασία με: 



 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΚΛΕΙΔΙ 

 
E-mentor:Ο E-mentor αναφέρεται στην καθοδήγηση μέσω διαδικτύου.Η καθοδήγηση μέσω 
διαδικτύου περιλαμβάνει ένα άτομο που αναλαμβάνει να υποστηρίξει και να επιτρέψει στους 
μαθητές να μαθαίνουν αποτελεσματικά μέσω διαδικτύου. 
 
Ηλεκτρονική μάθηση:Σήμερα, η ηλεκτρονική μάθηση έχει εξελιχθεί σε ιδανικό εργαλείο για την 
αποτελεσματική διάδοση της γνώσης και την προώθηση της καθολικής και κοινωνικά δομημένης 
κατανόησης. Η ηλεκτρονική μάθηση συμβάλλει στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους νέους 
εθελοντές και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους κατά τη διάρκεια του έργου τους. 
 
Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά βίντεο: Στόχος της χρήσης πολυμέσων βίντεο είναι η μετατροπή 
μιας παθητικής εμπειρίας θέασης σε μια ενεργητική εμπειρία μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 
των "βιντεοδιδασκαλιών".Μια βιντεοδιδασκαλία είναι ένα βίντεο που γράφεται από τον μαθητή και 
όχι από την εταιρεία. 
 
Erasmus+ & ESC 2 Learn: Το Erasmus+ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευόμενους αλλά σε 
πολλά κοινά από διάφορους τομείς, τόσο τυπικούς όσο και άτυπους, στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης (What isErasmus+?|Erasmus+).Αυτό το στρατηγικό έργο, με την ονομασία 
ESC-2-Learn, θα προσαρμόσει και θα δομήσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας, 
θα εκσυγχρονίσει και θα απλοποιήσει τις μεθόδους μάθησης και θα διευκολύνει τη δικτύωση των 
νέων εθελοντών.Η πρόσβαση στη δυναμική διαδικτυακή εκπαίδευση θα διευκολυνθεί επίσης με τη 
συμμετοχή εταίρων με εμπειρία στον εθελοντισμό και στη δημιουργία εργαλείων για τους 
εθελοντές. 
 
Ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης και εθελοντές: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στοχεύει 
στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής 
ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ενισχύοντας έτσι τη συνοχή, την αλληλεγγύη, τη 
δημοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις 
κοινωνικές προκλήσεις και ενισχύει τις κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης (Σχετικά | EuropeanYouthPortal). Εθελοντής σημαίνει να ενεργείς για 
λογαριασμό κάποιου ή κάποιων άλλων. 
 
 
ΜΚΟ: Μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) είναι μια μη κερδοσκοπική ομάδα που λειτουργεί 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβέρνηση.Οι ΜΚΟ, μερικές φορές αποκαλούμενες και κοινωνίες 
πολιτών, οργανώνονται σε κοινοτικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την εξυπηρέτηση ενός 
κοινωνικού ή πολιτικού στόχου, όπως ανθρωπιστικοί λόγοι ή το περιβάλλον. Όσον αφορά τα 
σχέδια Erasmus+ που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ΜΚΟ μπορεί να είναι οργάνωση 
υποδοχής ή αποστολή.Η οργάνωση αποστολής είναι η ΜΚΟ που στέλνει τους εθελοντές για την 
υλοποίηση του σχεδίου. Ο οργανισμός υποδοχής (HO) είναι η ΜΚΟ που υποδέχεται τους εθελοντές 
και οργανώνει τα μαθήματα κατάρτισης. 
 
Μη τυπική εκπαίδευση: Η µη τυπική εκπαίδευση αναφέρεται σε προγραµµατισµένα, δοµηµένα 
προγράµµατα και διαδικασίες προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης για νέους που αποσκοπούν 
στη βελτίωση ενός φάσµατος δεξιοτήτων και ικανοτήτων, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. 
 
Μαθήµατα ηλεκτρονικής κατάρτισης: τα µαθήµατα ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι γενικά 



 

αυτορυθµιζόµενα, επιτρέποντας µεγαλύτερη ευελιξία στην ολοκλήρωση των µαθηµάτων. Ένα 
σύνολο διδακτικών εμπειριών που χρησιμοποιούν το ψηφιακό δίκτυο για αλληλεπίδραση, μάθηση 
και διάλογο. Ένα µάθηµα ηλεκτρονικής κατάρτισης δεν απαιτεί καθόλου συναντήσεις πρόσωπο µε 
πρόσωπο στο πλαίσιο της φυσικής κατανοµής. 
 
Πιστοποιητικό:Ένα πιστοποιητικό στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι ένα έγγραφο που δηλώνει 
ένα επίσημο γεγονός ή δείχνει την ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Ένα παράδειγμα πιστοποιητικού είναι 
ένα έγγραφο που δείχνει ότι ολοκληρώσατε ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Για παράδειγμα, το Youthpass είναι 
ένα εργαλείο για την τεκμηρίωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από 
δραστηριότητες εργασίας και αλληλεγγύης για νέους. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
 
Το έργο 
 
Το έργο αυτό είναι μια συνεργασία μεταξύ τριών ενώσεων-εταίρων: AMSED (Γαλλία), ATA (Ρουμανία) 
και Solidarity Tracks (Ελλάδα) με την υποστήριξη του European Solidarity Corps. 
Σκοπός αυτού του έργου είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και να επιτρέψει στους εθελοντές να μάθουν 
πολλά πράγματα για διαφορετικά θέματα και με τον πιο εύκολο τρόπο. 
Μπορείτε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας, να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους να διευκολυνθούν και 
να συμβουλεύσετε όταν χρειάζονται τη βοήθειά σας. 
 
Η πλατφόρμα 
 
elearning.esc2learn.org είναι η δική μας πλατφόρμα E learning. Είναι πολύ απλή και εύκολη. Αυτή η 
πλατφόρμα έχει 36 διαδικτυακά μαθήματα και κάθε μάθημα έχει διαφορετικό θέμα από το οποίο 
μπορείτε να μάθετε. 
Τα μαθήματα στην πλατφόρμα θεωρούνται ως μη τυπική εκπαίδευση και εξασφαλίζουν τη διαδικτυακή 
σύνδεση μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων.Στην πλατφόρμα, κάθε μάθημα αποτελείται 
από διαφορετικά τμήματα: την εισαγωγή, τον στόχο και μια σειρά ασκήσεων (κουίζ, ερωτήσεις, 
παιχνίδια...) Στο τέλος κάθε μαθήματος, μπορείτε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό. 
 
Προκειμένου να υποστηριχθούν οι επισκέπτες της πλατφόρμας σε κάθε μάθημα, είναι δυνατόνναβρείτε 
ένα εκπαιδευτικό βίντεο το οποίο παρέχει περισσότερες εξηγήσεις και δείχνει πώς να γνωρίσετε την 
πλατφόρμα και να ακολουθήσετε το μάθημα. 
Ως καθηγητής, μπορείτε να γίνετε ο ενδιάμεσος μεταξύ της επικεφαλής της διοίκησης και των 
μαθητών. 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ/ ΡΟΛΟ/ ΕΥΘΥΝΕΣ/ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
 

Προφίλ-Ποιες στάσεις και ικανότητες διαθέτει ο Ε-μεντορ; 

 

Κίνητρο, ενσυναίσθηση, ανοιχτό πνεύμα, υπευθυνότητα, υπομονή και δέσμευση είναι οι 
σημαντικότερες στάσεις που πρέπει να έχουν οι Ε-mentors. Μαζί με αυτές, πρέπει να 
δουλέψουν πάνω στις δεξιότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, της ηγεσίας, της καινοτομίας και 
της επικοινωνίας. 

Είναι προτιμότερο ο μέντορας να έχει εμπειρία στον εθελοντισμό ή να είναι μέλος του συλλόγου 
από καιρό. Επειδή μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω και να συνοδεύει καλύτερα τον 
εθελοντή.Επιπλέον, πρέπει να νιώθει άνετα με τις ψηφιακές δεξιότητες. 

Για να είστε καλός e-mentor, πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο προφίλ. Γι' αυτό, στις σελίδες 
που ακολουθούν, θα σας δώσουμε κάποιες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για να πετύχετε την 



 

καλύτερη δυνατή δουλειά ως e-mentor. 

 

Πρώτον, ο e-mentor πρέπει να έχει τη γνώση να αντιμετωπίσει, να κατανοήσει, κάποιες 
συγκεκριμένες καταστάσεις.   

Αρχικά, το πιο σημαντικό πράγμα για έναν e-mentor είναι να έχει άριστη γνώση του θέματος για 
το οποίο θα διδάξει και θα μιλήσει. Θα είναι σε θέση να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των 
μαθητών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να γνωρίζει πώς να κάνει καλή έρευνα και με 
αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι ένας e-mentor πρέπει να αναγνωρίζει και να 
αντιμετωπίζει τις ψεύτικες πληροφορίες, πρέπει να επαληθεύει τις πηγές του.  

Στη συνέχεια, ένας e-mentor πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί την πλατφόρμα εργασίας, το 
εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει για να έχει τον πιο παραγωγικό χώρο εργασίας.  

Για να δώσει τις γνώσεις του στους συμμετέχοντες, ένας e-mentor πρέπει να γνωρίζει πώς να 

εφαρμόζει και να χρησιμοποιεί τις μεθόδους της μη τυπικής εκπαίδευσης. Με αυτού του είδους 
τη μέθοδο μάθησης, ο σκοπός είναι να γίνουν τα μαθήματα πιο ενεργά και διαδραστικά με τη 
χρήση δραστηριοτήτων δημιουργίας ομάδων, παιχνιδιών και εργαστηρίων. 

Είναι επίσης σημαντικό για έναν e-mentor να γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται μια ομάδα δίνοντας 
καθήκοντα, συμβουλές και όρια. Ζητά να γνωρίζει πώς να επικοινωνεί με μη βίαιο τρόπο. Είναι 
επίσης πλεονέκτημα να γνωρίζει πώς να επιλύει ένα πρόβλημα ή μια σύγκρουση μιλώντας 
ήρεμα. 

Για το κομμάτι της επικοινωνίας, ένας e-mentor πρέπει να είναι πολύγλωσσο άτομο. 
Τουλάχιστον, πρέπει να μιλάει αγγλικά για να είναι κατανοητός από όλους, αν υπάρχουν 
συμμετέχοντες από ξένη χώρα.  

Στη συνέχεια, ο e-mentor πρέπει να κατανοεί την έννοια της συνεργασίας. Είναι σημαντικό, 
διότι αυτός ή αυτή θα εργαστεί σε μια ομάδα, εάν υπάρχουν συνεργασίες για ένα έργο κ.ο.κ.  

Είναι επίσης σημαντικό για έναν e-mentor να έχει μεγάλες πολιτισμικές γνώσεις (για άλλες 
χώρες, για παράδειγμα, για τις συμπεριφορές, τις συνήθειες, τη γλώσσα τους...).  

Τέλος, ο e-mentor πρέπει να γνωρίζει τη νομοθεσία των ξένων χωρών για τα μελλοντικά του 
ταξίδια. Και επίσης, να ενημερώνει τους εθελοντές, τους συμμετέχοντες, τους μαθητές. 

 

Για να εφαρμόσει στην πράξη αυτές τις διάφορες γνώσεις, ο e-mentor πρέπει να έχει μια 
συγκεκριμένη στάση, συμπεριφορά, με τους εκπαιδευόμενους. Η στάση του e-mentor είναι 

καθοριστικός παράγοντας για τη διαχείριση μιας ομάδας. Για το λόγο αυτό ο e-mentor πρέπει να 
αποκτήσει διάφορες καλές συμπεριφορές.  

 Η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η ικανότητά του να ακούει είναι απαραίτητα 
στοιχεία για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ομαδικής εργασίας.  

Έχει κινητήρια δύναμη και ικανότητα να κάνει τους εκπαιδευόμενους αυτόνομους και να τους 
ωθεί να συμμετέχουν. Ο σκοπός είναι να τους βοηθήσει να γίνουν οι πρωταγωνιστές του έργου.  

 Επιπλέον, πρέπει να φροντίζει τον καθένα, να είναι δημιουργικός, αντιδραστικός και 
παραγωγικός. Ο e-mentor είναι υπεύθυνος να είναι ειλικρινής, να σέβεται και να είναι καλός 
ακροατής.    

 Πρέπει να είναι ευέλικτος και ικανός να κατανοεί τις απόψεις, τα προβλήματα των άλλων. 
Ακόμη και αν πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ανάλογα με την κατάσταση με ικανότητα 
προσαρμογής για να εμπνέει εμπιστοσύνη.  

 Όλες αυτές οι στάσεις, συμπεριφορές, βοηθούν τον e-mentor να έχει καλές, ισχυρές 
βάσεις προκειμένου να αναπτύξει δεξιότητες.  

 

Ένας άριστος μέντορας πρέπει να διαθέτει ορισμένες κρίσιμες δεξιότητες, προκειμένου να 



 

ολοκληρώσει με επιτυχία μια εκπαίδευση. 

 Μια δεξιότητα είναι η ικανότητα να κάνεις κάτι καλά, να είσαι ειδικός. Πρώτα απ' όλα, ένας 
ικανός μέντορας πρέπει να έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες για να χτίσει δεσμούς με τους 
συμμετέχοντες και να τους διδάξει το μάθημα διαθέτοντας παιδαγωγικές δεξιότητες και 
γνωρίζοντας μεθόδους διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας οι δεξιότητες 
παρουσίασης παίζουν επίσης βασικό ρόλο.  

Ο μέντορας διαθέτει ηγετικές ικανότητες που τον/την κάνουν να διαφέρει και που του/της 
επιτρέπουν να τον/την ακούει και να τον/την ακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων. 

Όσον αφορά τις δεξιότητες καθοδήγησης, ένας καλός μέντορας είναι βέβαιο ότι μπορεί να 
δημιουργήσει την ομάδα των συμμετεχόντων έχοντας καλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
και επίσης να διατηρεί δεσμούς με άτομα και οργανισμούς εκτός της ομάδας με την οποία 
συνεργάζεται άμεσα κατά τη διάρκεια της κατάρτισης έχοντας άριστες δεξιότητες συνεργασίας.  

Όλες αυτές οι κύριες δεξιότητες συνθέτουν την κατάλληλη στάση του μέντορα και βοηθούν τα 
έργα να αποκτήσουν ζωή. Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι και έργα σχετικά με τη στάση ενός 
καλού μέντορα: 

https://youtu.be/G3q8kEn_nsg 

Linda Philips-Jones: Philips Philips Philips Philips: Skills for successful mentoring: Skills for 
successful mentoring 

 
 

Ρόλος&Ευθύνες 

 
Είναι ο κύριος σύνδεσμος του εθελοντή και τον συνοδεύει κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής 
κατάρτισης στην πλατφόρμα ESC-2-Learn. Ο e-mentor παρέχει στον εθελοντή κλειδιά και εργαλεία 
μέσω απομακρυσμένης υποστήριξης. Ο e-mentor μπορεί να βελτιώσει την ηλεκτρονική κατάρτιση 
απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να παραμένει πάντα επίκαιρος. Επιπλέον, πρέπει να 
συνοδεύει τους εθελοντές για το έργο μέσω της πλατφόρμας. Ο εθελοντής υπόκειται σε μια σχέση 
συνεργασίας με τον e-mentor και όχι υποταγής, ακόμη και αν δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι ηλεκτρονικοί καθοδηγητές δεν είναι ανώτεροι τους, δεν είναι 
υπεύθυνοι, συνοδεύουν τους εθελοντές. 
Οι ε-διδάσκαλοι έχουν το ρόλο να καθορίζουν τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετηθεί, το σεβασμό 
που πρέπει να επιδειχθεί σύμφωνα με το πλαίσιο και το περιεχόμενο, τους κανόνες του οργανισμού 
υποδοχής, τα καθήκοντα του εθελοντή, τους κανόνες, τους πολιτιστικούς κώδικες της χώρας.Κατά τη 
διάρκεια της ένταξης και πριν από το έργο. Επιτρέπει επίσης στον εθελοντή να γνωρίσει τους 
κοινωνικούς κώδικες και τις κοινωνικές δεξιότητες, κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του αποστολής. 
 
 

Προκλήσεις 

 
Η συνεισφορά πρέπει να είναι η υποστήριξη του εθελοντή στο μελλοντικό του έργο και στους στόχους που 
επιθυμεί να επιτύχει. 
Στόχοι: 
Να προσδιορίσει το (τα) μελλοντικό(-ά) έργο(-α) του/της νέου/ας ή να τον/την βοηθήσει να αποφασίσει 
μεταξύ πολλών έργων ή να τον/την βοηθήσει να δημιουργήσει ένα. 
Συνεργασία µε τον/την νέο/α για την ανάπτυξη µαθηµάτων για την επίτευξη του/των έργου/ων του/της. 
Δώστε (διαπραγματευτείτε) βραχυπρόθεσμους στόχους, με τακτική παρακολούθηση. 
Μοιραστείτε τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν από τους εθελοντές για την περίοδο μετά τον 
εθελοντισμό. 

 

 

 



 

Πώς να γίνω ένας μέντορας 
 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνετε Ε-mentor: 
 
Μπορείτε να βρείτε τέτοιου είδους μαθήματα σε ιστοσελίδες όπως: 
AMSED(http://www.network.amsed.fr) 
SolidarityCorps(https://europa.eu/youth/solidarity) Ρωτήστε την οργάνωσή σας 
 
Αν υπάρχουν Ε-mentors στην οργάνωσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί τους. 
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ E-ΜΕΝΤΟΡΕΣ 
 
Ένας από τους ρόλους ενός e-mentor είναι να υποστηρίζει τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
εάν χρειάζονται βοήθεια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους εάν είναι δυνατόν.Η παρακολούθηση της 
διαδικασίας της μάθησης είναι σημαντική και μέρος των αρμοδιοτήτων του. 
 
Με εμπιστευτικό τρόπο, ο ηλεκτρονικός μέντορας είναι παρών στην πλατφόρμα για να απαντά στις 
ερωτήσεις των εθελοντών.Είναι όπως ένας έμπιστος επισκέπτης διαθέσιμος για να εξηγήσει για την 
πλατφόρμα, τα μαθήματα, τη χρήση των διαφόρων τμημάτων.Ένας μέντορας μπορεί να συμβουλεύει, να 
δίνει συμβουλές και να παρακινεί τους εθελοντές να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τις διάφορες επιλογές που 
παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
 
Ένας ηλεκτρονικός μέντορας μπορεί επιπλέον να δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με τα ηλεκτρονικά 
μαθήματα, εάν είναι απαραίτητο, στους εκπαιδευόμενους.Η διαδικασία παρακολούθησης μπορεί να είναι 
χρήσιμη για να δούμε τυχόν αποτελέσματα που μεταφέρονται σε διάφορα φόρουμ και να μοιραστούμε τη 
γνώση. 
 
Καθώς ένας e-mentor είναι μέρος μιας ένωσης, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία είναι σημαντική. Η 
παρακολούθηση των µαθηµάτων και της εµπειρίας µέσω των επισκεπτών θα µπορούσε να είναι µια ζωτικής 
σηµασίας διαδικασία για τη βελτίωση των µαθηµάτων και της πλατφόρµας µε προτάσεις προς τους 
µέντορες και τη διοίκηση.



 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΕΤΕ E-ΜΕΝΤΟΡΑΣ 

 
Το να είσαι ηλεκτρονικός μέντορας μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολο μερικές φορές, επειδή το να 
βοηθάς ανθρώπους είναι μια από τις πιο δύσκολες δουλειές της γης.Ωστόσο, έχει πολλά πλεονεκτήματα 
όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη, την απόκτηση ή βελτίωση νέων δεξιοτήτων και την εκμάθηση νέων 
πραγμάτων. 
 
Μερικά πλεονεκτήματα του να είσαι ένας e-mentor:  
βελτίωση των ψηφιακών σας δεξιοτήτων  
να είσαι πιο διαφωτιστικός και κοινωνικός  
να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να κάνεις φιλίες 
δικτύωση με μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο μάθηση για το Erasmus+ 
Βελτίωση των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτωνΒελτίωση των γλωσσικών σας δεξιοτήτωνΒελτίωση των 
δεξιοτήτων σας στην επίλυση προβλημάτων 
εκμάθηση νέων πολιτισμών και κατανόηση του πολιτισμικού περιβάλλοντος 
 
 
Θέλετε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε τους άλλους; Θέλετε να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να 
ανταλλάξετε γνώσεις με ανθρώπους από όλο τον κόσμο; Πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο 
κάνοντας κάποια βήματα; Προκαλέστε τον εαυτό σας και γίνετε μέντορας!



 

 
 

Σχεδιασμός και οργάνωση της ηλεκτρονικής μάθησης στην πλατφόρμα 

 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της μάθησης είναι ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του e-mentor. 

Εάν δεν σχεδιάσετε τη μάθηση, οι συμμετέχοντες ενδέχεται να μην επιτύχουν ποτέ τον σκοπό και τους 

στόχους της κατάρτισης ή της μαθησιακής δραστηριότητας. Ο σχεδιασμός της μάθησης θα σας βοηθήσει να 

οργανώσετε καλύτερα τις μεθόδους, να επιλέξετε το κατάλληλο περιεχόμενο και τις μεθόδους και στο τέλος 

να καθορίσετε ένα καλό σχέδιο αξιολόγησης και παρακολούθησης, το οποίο θα σας βοηθήσει να 

διαπιστώσετε πόσο επιτυχημένη ήταν η εκπαίδευσή σας. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ή προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και την οργάνωση της μάθησης, που ονομάζονται 

εκπαιδευτικά μοντέλα ή μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα είναι το 

μοντέλο ADDIE και στα παρακάτω βήματα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε εν συντομία αυτό το 

μοντέλο και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονική σας καθοδήγηση. 

 

Μοντέλο ADDIE 

Πρόκειται για ένα σχέδιο εκπαιδευτικού συστήματος που μας βοηθά να σχεδιάσουμε μαθήματα και έργα 

μάθησης. Υπάρχουν πέντε φάσεις σε αυτό: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Αξιολόγηση. 

Φάσεις του ADDIE (Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Αξιολόγηση) 

 

→ Φάση ανάλυσης 

Η φάση της ανάλυσης αποσαφηνίζει τους στόχους, τα διδακτικά προβλήματα και τους στόχους και 

προσδιορίζει το μαθησιακό περιβάλλον και τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες του εκπαιδευόμενου.  

Είναι σημαντικό να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα, διότι χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να κάνουμε 

τεκμηριωμένες επιλογές κατά το σχεδιασμό του έργου. Για παράδειγμα: αν δεν γνωρίζουμε τι ενδιαφέρει 

τους συμμετέχοντες, θα είναι δύσκολο να τους παρακινήσουμε.  

Τα ερωτήματα που εξετάζει η φάση της ανάλυσης περιλαμβάνουν: 

● Ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; 

● Ποια είναι η επιθυμητή νέα συμπεριφορά; 

● Ποιοι τύποι μαθησιακών περιορισμών υπάρχουν; 

● Ποιες είναι οι επιλογές παράδοσης; 



 

● Ποιες είναι οι παιδαγωγικές εκτιμήσεις; 

● Ποιες θεωρίες της θεωρίας μάθησης ενηλίκων ισχύουν; 

● Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου; 

Η διαδικασία υποβολής αυτών των ερωτήσεων αποτελεί συχνά μέρος της ανάλυσης αναγκών. Κατά τη 

διάρκεια της ανάλυσης αναγκών οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές (ID) θα προσδιορίσουν τους περιορισμούς και 

τους πόρους προκειμένου να τελειοποιήσουν το σχέδιο δράσης τους. 

 

Συνήθως προσεγγίζεται σε τέσσερις φάσεις, 

1. Πρώτα θέτουμε σαφείς στόχους (διδακτικοί στόχοι) 

2. Καθορίζουμε όλα τα απαραίτητα βήματα με λεπτομέρειες (διδακτική ανάλυση) 

3. Βρίσκουμε τι γνωρίζουν ήδη οι εκπαιδευόμενοι (ανάλυση εκπαιδευόμενου)  

4. Τέλος, θέτουμε σαφείς και συγκεκριμένους στόχους για τους εκπαιδευόμενους με βάση τις 

δεξιότητες, τις στάσεις και τις γνώσεις (μαθησιακοί στόχοι) 

Παρακαλούμε παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φάση της 

ανάλυσης. 

https://www.youtube.com/watch?v=JZdv5lrJs4U 

 

→ Φάση σχεδιασμού 

Πρόκειται για τη φάση της σύλληψης, όπου σκέφτεστε έναν τρόπο να δοκιμάσετε διάφορες 

περιοχές του έργου, επιλέγετε τη μορφή του μαθήματος (όπως moodle, διάλεξη κ.λπ.) και τέλος 

δημιουργείτε ένα περίγραμμα του μαθησιακού έργου. Για παράδειγμα, σχεδιάζετε πώς θα ξεκινήσει 

το έργο, πώς θα συμπεριλάβετε τους συμμετέχοντες, πώς θα τους δώσετε τις πληροφορίες και τι 

θα κάνουν με αυτές. 

Ασχολείται με τους μαθησιακούς στόχους, τα μέσα αξιολόγησης, τις ασκήσεις, το περιεχόμενο, την 

ανάλυση του αντικειμένου, τον σχεδιασμό του μαθήματος και την επιλογή των μέσων. Η φάση του 

σχεδιασμού πρέπει να είναι συστηματική και συγκεκριμένη. Συστηματική σημαίνει μια λογική, 

τακτική μέθοδος που προσδιορίζει, αναπτύσσει και αξιολογεί ένα σύνολο προγραμματισμένων 

στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων του έργου. Συγκεκριμένη σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει να 

εκτελέσει κάθε στοιχείο του σχεδίου διδακτικού σχεδιασμού με προσοχή στη λεπτομέρεια. Η φάση 

του σχεδιασμού μπορεί να περιλαμβάνει τη συγγραφή ενός εγγράφου σχεδιασμού/πρότασης 

σχεδιασμού ή ενός σημειώματος έννοιας και δομής για να βοηθήσει την τελική ανάπτυξη. 

Συνήθως γίνεται σε τρία στάδια: 

https://www.youtube.com/watch?v=JZdv5lrJs4U


 

1. Αξιολόγηση του σχεδιασμού 

2. Επιλογή μορφής μαθήματος 

3. Δημιουργία διδακτικής στρατηγικής 

Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο για να κατανοήσετε καλύτερα τη φάση του 

σχεδιασμού. 

https://www.youtube.com/watch?v=BhLIiF9QyTo 

→ Φάση Ανάπτυξης  

Στη φάση ανάπτυξης, οι σχεδιαστές και οι προγραμματιστές δημιουργούν και συγκεντρώνουν τα στοιχεία 
περιεχομένου που περιγράφονται στη φάση σχεδιασμού. Εάν πρόκειται για ηλεκτρονική μάθηση, οι 
προγραμματιστές αναπτύσσουν ή ενσωματώνουν τεχνολογίες. Οι σχεδιαστές δημιουργούν σενάρια. Οι 
δοκιμαστές διορθώνουν τα υλικά και τις διαδικασίες. Η ομάδα επανεξετάζει και αναθεωρεί το έργο σύμφωνα 
με την ανατροφοδότηση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, οι σχεδιαστές θα 
πρέπει να διεξάγουν μια επιτακτική πιλοτική δοκιμή- αυτό μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή των βασικών 
ενδιαφερομένων μερών και την πρόβα του εκπαιδευτικού υλικού. 

Με απλούστερους όρους, δημιουργείτε κάτι. Προετοιμάζετε τα βίντεο, τα ερωτηματολόγια και άλλα υλικά. 
Αν ήμασταν αρχιτέκτονες, η φάση του σχεδιασμού είναι η κατασκευή των σχημάτων και των σχεδίων, ενώ 
η φάση της ανάπτυξης είναι η αγορά των υλικών, η εύρεση εργολάβων και η αγορά του οικοπέδου.  

Έχει τρία επιμέρους στάδια: 

1. Δημιουργία ενός δείγματος 

2. Ανάπτυξη του σχεδιασμού και της στρατηγικής του υλικού των μαθημάτων  

3. Διεξαγωγή μιας επανάληψης 

Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο για περισσότερες πληροφορίες. 

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

→ Φάση υλοποίησης   

Η φάση της εφαρμογής αναπτύσσει διαδικασίες για την εκπαίδευση των συντονιστών και των 

εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση των διευκολυντών καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τη μέθοδο παράδοσης και τις διαδικασίες εξέτασης. Η προετοιμασία για τους 

εκπαιδευόμενους περιλαμβάνει την εκπαίδευσή τους στα νέα εργαλεία (λογισμικό ή υλικό) και την εγγραφή 

των μαθητών. Η εφαρμογή περιλαμβάνει την αξιολόγηση του σχεδιασμού. 

Η φάση της υλοποίησης χωρίζεται σε τρία στάδια. Μερικές φορές οι εκπαιδευτές δεν διαθέτουν όλες τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για την αποτελεσματική εργασία. Επίσης, μπορεί να έχουν περιορισμένες 

γνώσεις σχετικά με τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Εξαιτίας αυτού, πρέπει 

να ξεκινήσουμε τη φάση εφαρμογής με την εκπαίδευση του εκπαιδευτή. Αυτή είναι η βάση της φάσης 

υλοποίησης και πρέπει να γίνει πριν από την πρώτη συνεδρία. Το δεύτερο βήμα είναι η προετοιμασία των 

εκπαιδευομένων. Αυτό το βήμα αφορά την ενημέρωση των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

γνωρίζουν ποια εργαλεία και γνώσεις χρειάζονται για το έργο.                                     Το τρίτο βήμα είναι 



 

η διαμόρφωση του χώρου μάθησης. Πρόκειται για το φυσικό μέρος της φάσης. Πρέπει να προετοιμάσετε το 

χώρο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για να τον φτιάξετε.                                                  

Έχει επίσης τρία στάδια: 

1. Εκπαίδευση του εκπαιδευτή 

2. Προετοιμάστε τους εκπαιδευόμενους. 

3. Οργάνωση του χώρου μάθησης 

Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο για περισσότερες πληροφορίες. 

www.youtube.com/watch?v=q8yky6-P1Uw 

→ Φάση Αξιολόγησης   

 Η φάση της αξιολόγησης αποτελείται από δύο πτυχές: διαμορφωτική και συνοπτική. Η διαμορφωτική 
αξιολόγηση είναι παρούσα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ADDIE, ενώ η αθροιστική αξιολόγηση διεξάγεται 
στα τελικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή προϊόντα. 

Η τελευταία φάση είναι η αξιολόγηση. Πρόκειται για μια αντανάκλαση του έργου μας. Συνοψίζουμε το έργο 
μας. Συζητάμε την πρόοδό μας, τη μέθοδό μας. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να αναπτύξουμε τη 
μέθοδό μας, ώστε να είναι η πιο αποτελεσματική. 

Παρακαλούμε παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για περισσότερες πληροφορίες. 

https://www.youtube.com/watch?v=CBoI0wBo4vw 

https://www.youtube.com/watch?v=CBoI0wBo4vw


 

 

 

Δημιουργία μαθησιακών στόχων 
 
Ορισμός: Ο μαθησιακός στόχος είναι μια δήλωση για το τι θα είναι σε θέση να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι 
όταν ολοκληρώσουν τις οδηγίες. 
Έτσι, βασικά, οι μαθησιακοί στόχοι είναι σύντομες & σαφείς δηλώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που 
θέλετε να επιτύχετε.  
Ονομάζονται επίσης μαθησιακά αποτελέσματα. 
Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε μαθησιακούς στόχους ; 
Οι μαθησιακοί στόχοι δημιουργούνται από τον εκπαιδευτή για να θέσει τον σκοπό/στόχο που οι 
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας.  
 
Ο μέντορας δημιουργεί δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τον λεγόμενο "αντίστροφο σχεδιασμό". Ο 
αντίστροφος σχεδιασμός είναι η διαδικασία σχεδιασμού ενός μαθήματος, μιας ενότητας ή ενός μαθήματος 
καθορίζοντας πρώτα ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα και στη συνέχεια σχεδιάζοντας στρατηγικές 
αξιολόγησης για να καθορίσουν τελικά τις μεθόδους διδασκαλίας και τις εργασίες. Επιτρέπει στους 
εκπαιδευτές να σχεδιάζουν μαθήματα και μαθήματα με επίκεντρο τη μάθηση των μαθητών. Γι' αυτό οι 
μαθησιακοί στόχοι αφορούν τους εκπαιδευόμενους και οι δραστηριότητες τους εκπαιδευτές ή τους 
μέντορες. από την άλλη πλευρά, ο παραδοσιακός τρόπος σχεδιασμού είναι εντελώς αντίθετος. Με τον 
παραδοσιακό τρόπο δημιουργούμε τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο και στη συνέχεια δεν γνωρίζουμε 
ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων και του περιεχομένου. 
Παράδειγμα: Στόχος είναι να μάθουμε πώς να οργανώνουμε μια ημέρα καθαρισμού της παραλίας. Μια 
δραστηριότητα για την επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να είναι η παρακολούθηση ενός βίντεο 
σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτων, προκειμένου οι μαθητές να μάθουν για το θέμα. 
 
 
Για να δημιουργήσετε έναν σωστό στόχο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνει 3 κύρια σημεία: προϋποθέσεις, συμπεριφορά και κριτήρια (μερικές φορές δεν χρειάζονται και 
τα 3 σε μια πρόταση). 
● Συνθήκες υπό τις οποίες ο συμμετέχων θα εκτελέσει την εργασία (χρονικό πλαίσιο για παράδειγμα). 
● Συμπεριφορά : περιγραφή του τι θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν οι συμμετέχοντες στο τέλος 
του μαθησιακού μαθήματος/της συνεδρίας  
● Κριτήρια αξιολόγησης: πώς οι συμμετέχοντες μπορούν να επιτύχουν το έργο μέχρι το τέλος  
 
 
Για να είστε σίγουροι ότι ο μαθησιακός σας στόχος είναι καλός, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 
SMART, η οποία περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: χρησιμοποιήστε σαφή και άμεση γλώσσα για να πείτε στους εκπαιδευόμενους τι πρέπει να 
μάθουν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και τι πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν μετά. Θα πρέπει να 
αποφεύγετε να είστε ασαφείς, ασαφείς ή παραπλανητικοί κατά τη διατύπωση των στόχων. 
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ: ο στόχος θα πρέπει να περιέχει τον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης του 
εκπαιδευόμενου. θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λέξεις όπως "γνωρίζω" ή "κατανοώ", διότι 
αυτές οι ενέργειες είναι πολύ υποκειμενικές. 
ΕΠΙΤΕΥΧΟΜΕΝΟΣ: ο στόχος σας πρέπει να είναι κάτι που οι εκπαιδευόμενοι σας έχουν πιθανότητες να 
ολοκληρώσουν/ικανοποιήσουν. Μην δημιουργείτε έναν μαθησιακό στόχο για εκπαιδευόμενους που δεν 
έχουν τις απαιτούμενες προϋπάρχουσες γνώσεις. 
ΣΧΕΤΙΚΟΣ/ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ: ο στόχος σας πρέπει να είναι πολύτιμος/χρηστικός για τον εκπαιδευόμενο. 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ/ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ: ο στόχος σας πρέπει να έχει προθεσμία. Συνήθως, οι 
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τον στόχο "στο τέλος αυτής της κατάρτισης".  
 
 
Παραδείγματα :  
Το ακόλουθο παράδειγμα αφορά τους στόχους ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη ρύπανση των 
υδάτων. 



 

❖ Στο τέλος της συνεδρίας (όρος), οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καθορίσουν τα 

εργαλεία που απαιτούνται για τον καθαρισμό των παραλιών (συμπεριφορά) 

καθορίζοντας τις λειτουργίες τους (κριτήρια)   

= Καλό παράδειγμα (όλα τα χαρακτηριστικά της μεθόδου SMART) 

❖ Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν πώς να οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις = ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (δεν 

ταιριάζει με τη μέθοδο SMART & έχει μόνο το κομμάτι της συμπεριφοράς σε αυτό). 

 

 

Καθορισμός των επιπέδων των μαθησιακών στόχων με την ταξινόμηση του Bloom 
 
Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα μάθησης. Κάποιες "μαθήσεις" είναι απλώς απομνημόνευση των γεγονότων και 
συνήθως δεν έχουν καμία πρακτική αξία, ανήκουν στο "κατώτερο" επίπεδο μάθησης. Αντί απλώς να θυμάστε ή 
να μπορείτε να απαριθμήσετε κάτι, μπορείτε να το κατανοήσετε ή να το εξηγήσετε, και αυτό αποτελεί μέρος του 
"υψηλότερου" επιπέδου μάθησης. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων μάθησης. Σε αυτό το 
μέρος, θα ανακαλύψετε τα 6 διαφορετικά επίπεδα μάθησης που ορίστηκαν από την ταξινομία του Bloom. 
 
Αυτό το μοντέλο βοηθά επίσης τους μέντορες να οργανώσουν τη μάθηση με πιο λογικό και απρόσκοπτο τρόπο, 
ξεκινώντας από τις ευκολότερες προς τις δυσκολότερες εργασίες. Η ταξινόμηση του Bloom είναι ιεραρχική, 
πράγμα που σημαίνει ότι η μάθηση στα υψηλότερα επίπεδα εξαρτάται από την απόκτηση προαπαιτούμενων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε χαμηλότερα επίπεδα. Θα δείτε την Ταξινόμηση του Bloom να εμφανίζεται συχνά ως 
γραφική παράσταση πυραμίδας για να καταδείξει αυτή την ιεραρχία. Έχουμε αναβαθμίσει αυτή την πυραμίδα σε 
μια ιεραρχία τύπου "τούρτας" για να τονίσουμε ότι κάθε επίπεδο βασίζεται στα θεμέλια των προηγούμενων 
επιπέδων. 
 
Η ταξινομία του Bloom είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να σας βοηθήσει στην ανάπτυξη μαθησιακών στόχων, 
επειδή εξηγεί τη διαδικασία της μάθησης: 
 
- Προτού μπορέσετε να κατανοήσετε μια έννοια, πρέπει να τη θυμάστε , 
- Για να εφαρμόσετε μια έννοια, πρέπει πρώτα να την κατανοήσετε , 
- Για να αξιολογήσετε μια διαδικασία, πρέπει να την έχετε αναλύσει , 
- Για να δημιουργήσετε ένα ακριβές συμπέρασμα, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει μια ενδελεχή αξιολόγηση. 
 
Ωστόσο, δεν ξεκινάμε πάντα από το κατώτερο επίπεδο και δεν διατρέχουμε ολόκληρη την πυραμίδα. Αυτή η 
προσέγγιση θα ήταν κουραστική για εσάς και τους μαθητές σας ! Αντ 'αυτού, ξεκινήστε εξετάζοντας το επίπεδο 
των μαθητών στο μάθημά σας : 
→ Είναι πολλοί από τους μαθητές σας πρωτοετείς; Πρόκειται για ένα μάθημα "Εισαγωγή στην..."; Αν ναι, πολλοί 
από τους μαθησιακούς σας στόχους μπορεί να στοχεύουν στις δεξιότητες χαμηλότερης τάξης του Bloom, επειδή 
οι μαθητές σας οικοδομούν θεμελιώδεις γνώσεις. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, θα 
προσπαθούσαμε να μετακινήσουμε μερικούς από τους στόχους σας στο επίπεδο εφαρμογής και ανάλυσης, αλλά 
το να φτάσετε πολύ ψηλά στην ταξινομία θα μπορούσε να δημιουργήσει απογοήτευση και ανέφικτους στόχους. 
→ Είναι οι περισσότεροι από τους μαθητές σας νεαροί ή τελειόφοιτοι; Έχουν γερές βάσεις σε μεγάλο μέρος της 
ορολογίας και των διαδικασιών με τις οποίες θα εργαστείτε στο μάθημά σας; Αν ναι, τότε δεν θα πρέπει να έχετε 
πολλούς στόχους σε επίπεδο μνήμης και κατανόησης. Μπορεί να χρειαστείτε μερικούς, για οποιεσδήποτε ριζικά 
νέες έννοιες ειδικά για το μάθημά σας. 
 
Τώρα που έχετε κάποιες εξηγήσεις για την Ταξινόμηση του Bloom, ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε την πυραμίδα, 
και να φτάσετε στο επίπεδο "κατανόησης" για το συγκεκριμένο θέμα ! Θα βρείτε μερικά παραδείγματα ρημάτων 
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κατασκευάσετε τους μαθησιακούς σας στόχους : 
 



 

 
 

Η ταξινόμηση του Bloom, που ονομάζεται επίσης κέικ του Bloom 
 
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα μαθησιακών στόχων για κάθε επίπεδο της ταξινόμησης του 
Bloom. 
 
Συνθήκες 
Συμπεριφορά 
Κριτήρια  

 
- Θυμάμαι 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να απαριθμούν τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό μιας περιοχής αναγνωρίζοντάς τα. 

 
- Κατανοώ 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να περιγράψουν τις επιπτώσεις της 
ρύπανσης γράφοντας ένα άρθρο σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην τοπική κοινότητα. 
 

- Εφαρμόζω 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα εργαλεία που 
απαιτούνται για τον καθαρισμό των παραλιών καθορίζοντας τις λειτουργίες τους. 
 
 

- Αναλύω 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσουν τα 
επαναχρησιμοποιήσιμα και μη επαναχρησιμοποιήσιμα απόβλητα, προσδιορίζοντας από τι είναι 
κατασκευασμένα. 
 

 

 

 

 

 

 

Θυμόμαστε : Ανάκτηση, 
αναγνώριση και ανάκληση σχετικών 
γνώσεων από τη μακροπρόθεσμη 
μνήμη 

Παραδείγματα : λίστα, 
απαγγελία, σκιαγράφηση, 
ορισμός, όνομα, αντιστοιχία, 
απόσπασμα, ανάκληση, 
ταυτοποίηση, ετικέτα, 
αναγνώριση 

Κατανόηση : Κατασκευή νοήματος από 
προφορικά, γραπτά και γραφικά μηνύματα 
μέσω περίληψης, σύγκρισης και επεξήγησης. 

Παραδείγματα : 
περιγράψτε, 
συζητήστε, 
ερμηνεύστε 

Εφαρμογή : Εκτέλεση ή χρήση μιας 
διαδικασίας μέσω εκτελεστικού 
οργάνου, ή εφαρμογή 

Παραδείγματα : 
υπολογίζει, 
εφαρμόζει, εκτελεί, 
παρουσιάζει, 
απεικονίζει 

Ανάλυση : Διάσπαση του υλικού σε 
συστατικά μέρη, προσδιορισμός του 
τρόπου με τον οποίο τα μέρη 
σχετίζονται μεταξύ τους και με μια 
συνολική δομή ή σκοπό μέσω της 
διαφοροποίησης, της οργάνωσης και 
της απόδοσης. 

Παραδείγματα : 
ταξινομώ, 
κατηγοριοποιώ, 
απλοποιώ, 
απεικονίζω 

Αξιολόγηση : Κρίσεις βάσει 
κριτηρίων και προτύπων 

μέσω ελέγχου και κριτικής 

Παραδείγματα : 
επιλέγει, 
καθορίζει, 
επιχειρηματολογε
ί, πείθει, επιλέγει 

Δημιουργία : Συνδυασμός στοιχείων 
ώστε να σχηματιστεί ένα συνεκτικό ή 
λειτουργικό σύνολο μέσω της 
δημιουργίας, του σχεδιασμού ή της 
παραγωγής. 

Παραδείγματα : 
σχεδιασμός, κατασκευή, 
εφεύρεση, δημιουργία και 
ανάπτυξη 



 

- Αξιολογώ 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις 
καθαρισμού προσδιορίζοντας τα εργαλεία που απαιτούνται για αυτές. 
 

- Δημιουργώ 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες μεθόδους 
ανακύκλωσης αποβλήτων (αναπτύσσοντας νέες μεθόδους ανακύκλωσης αποβλήτων). 
 
 



 

 
 
 
Σχεδιασμός μιας αξιολόγησης  
 
Στο επόμενο μέρος θα σας εξηγήσουμε τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων κατάρτισης, η οποία 
απεικονίζεται με ένα παράδειγμα αντικειμενικής αξιολόγησης στο παρακάτω διάγραμμα.  
Πρώτα απ' όλα, θέλετε να επιλέξετε έναν δείκτη. Ένας δείκτης μας βοηθά να γνωρίζουμε αν ο στόχος έχει 
επιτευχθεί ή όχι. Στο παράδειγμά μας ο στόχος είναι "Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης στον άνθρωπο και τα ζώα, γράφοντας/λέγοντας/εκφράζοντας το 
παράδειγμα από τη δική τους κοινότητα.", επομένως ένας μετρήσιμος και συγκεκριμένος δείκτης θα ήταν 
"Το 50% των συμμετεχόντων απαρίθμησε περισσότερα από 5 παραδείγματα". Με αυτόν τον τρόπο 
μπορείτε να προσδιορίσετε με σαφήνεια την επιτυχία της κατάρτισης.  
Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αποφασίσετε αν ο δείκτης σας είναι ποιοτικός ή 
ποσοτικός. Ο δείκτης που χρησιμοποιούσαμε προηγουμένως είναι ποσοτικός, καθώς δεν μετράμε αν τα 
παραδείγματά τους ήταν σωστά (αν ήταν ποιοτικά), αλλά ότι μπόρεσαν να απαριθμήσουν 5 από αυτά.  
Το επόμενο πράγμα που θέλετε να καθορίσετε είναι η πηγή των δεδομένων. Αυτή πρέπει να λειτουργεί 
καλά με τους δείκτες σας, πρέπει να τους εξυπηρετεί σκόπιμα. Ο δείκτης της απαρίθμησης 5 παραδειγμάτων 
θα ήταν καλύτερο να μετρηθεί με τη χρήση ενός κουίζ ή ενός τεστ, όπου οι συμμετέχοντες θα γράψουν 
πραγματικά τα παραδείγματα που σκέφτηκαν. Άλλοι τύποι πηγών δεδομένων θα περιλάμβαναν: άμεσες και 
έμμεσες προσωπικές συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ομάδες εστίασης, παρατήρηση κ.λπ.  
Το δείγμα της διαδικασίας αξιολόγησης είναι το ίδιο το πράγμα που χρησιμοποιείτε για να μετρήσετε τα 
αποτελέσματα, δείχνοντας την επιτυχία. Στην περίπτωσή μας, το δείγμα θα ήταν οι συμμετέχοντες, αφού 
είναι αυτοί που ολοκληρώνουν το τεστ που τους δίνεται.  
Οι μέθοδοι δεδομένων είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να ορίσετε όταν κάνετε μια αξιολόγηση. Αυτό 
περιστρέφεται γύρω από τα μέτρα που πρέπει να λάβετε προκειμένου να συλλέξετε τα απαραίτητα 
δεδομένα. Δεδομένου ότι στο παράδειγμα χρησιμοποιούσαμε ως πηγή ένα τεστ, οι μέθοδοι συλλογής 
δεδομένων θα είναι επίσης το τεστ. Άλλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: έρευνες, διαδικτυακή 
παρακολούθηση, παρακολούθηση δεδομένων συναλλαγών, ανάλυση διαδικτυακού μάρκετινγκ, 
παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
  
 
Σχέδιο αξιολόγησης 
 

Μαθησιακός 
στόχος 

Δείκτης(-ες) Τύπος δείκτη 
(ποιοτικός/πο
σοτικός) 

Πηγή 
Δεδομένων  

Δείγμα Μέθοδοι 
συλλογής 
δεδομένων 

Οι 
συμμετέχοντ
ες θα είναι 
σε θέση να 
κατανοήσουν 
τις αρνητικές 
επιπτώσεις 
της 
ρύπανσης σε 
ανθρώπους 
και ζώα. 

Το 50% των 
συμμετεχόντ
ων 
απαρίθμησε 
περισσότερα 
από 5 
παραδείγματ
α 

Ποσοτικός Quiz / 
Δοκιμή  

Συμμετέχοντ
ες  

Δοκιμές 

 



 

 

Χρήση της πλατφόρμας 
 
Η πλατφόρμα ESC 2 Learn έχει δημιουργηθεί στο Moodle, το οποίο είναι μια πλατφόρμα μάθησης ή ένα 
σύστημα διαχείρισης μαθημάτων που σας επιτρέπει να δημιουργείτε διαδραστικό περιεχόμενο. Είναι μια 
τεχνολογία ανοικτού κώδικα(δεν απαιτεί άδεια χρήσης) και αναπτύσσεται ενεργά από την κοινότητα του 
Moodle. Σε αυτό το μέρος, θα μάθετε κάποιες μεθόδους και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να 
δημιουργήσετε το περιεχόμενο που θέλετε και που είναι κατάλληλο για κάθε ένα από τα θέματά σας.  
 

Προσθήκη νέων μαθημάτων  
 
Αφού συνδεθείτε, κάντε πρώτα κλικ στο κουμπί "Ενεργοποίηση της επεξεργασίας '' και στη συνέχεια στο 
"προσθήκη νέου μαθήματος". 
 
 

 
 

 
Θα βρείτε αυτή τη σελίδα και μπορείτε να αρχίσετε να συμπληρώνετε τα κενά πεδία, όπως το "πλήρες 
όνομα του μαθήματος" κ.λπ. 



 

 
 
Στη μορφή του μαθήματος, επιλέξτε τη "Μορφή θεμάτων". 

 
 
 
Για την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης, αλλάξτε το "enable completion tracking" σε "YES". 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Καθορισμός της πορείας 

 
Ρυθμίστε τη δραστηριότητά σας 
 
Αφού έχετε προσθέσει το περιεχόμενο του μαθήματός σας, απαιτείται το μέρος της ρύθμισης για τη 
διαθεσιμότητα και τη μορφή του μαθήματός σας. Θα βρείτε πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις που σας 
επιτρέπουν να το προσαρμόσετε για τους μαθητές σας. Ορισμένες γενικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται 
αυτόματα, αλλά έχετε την ελευθερία να τις αλλάξετε προκειμένου να κάνετε το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας σας πιο λογικό ή πιο απλό.  
 
Για να επεξεργαστείτε ένα μάθημα, μεταβείτε στην κατηγορία "Τα μαθήματά μου" στα αριστερά της αρχικής 
σελίδας. 

 
 
Στη συνέχεια, μεταβείτε στην κατηγορία "Μαθήματα". Μπορείτε να φιλτράρετε τα μαθήματα με βάση την 
κατηγορία, το όνομα ή τη χώρα. 
 

 
 

 
Αφού επιλέξετε το μάθημα που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στην πρώτη φόρμα ρυθμίσεων που 
βρίσκεται στα δεξιά και επιλέξτε "Επεξεργασία ρυθμίσεων". 



 

 
 
Αυτό θα σας φέρει σε μια σελίδα που ονομάζεται "Επεξεργασία ρυθμίσεων μαθήματος", όπου μπορείτε να 
βρείτε 10 διαφορετικές κατηγορίες ρυθμίσεων 

 :  
 
"Γενικά" είναι η βάση του έργου σας με το όνομα και τη διαθεσιμότητα. Το "σύντομο όνομα" θα είναι το 
όνομα που θα εμφανίζεται με μπλε χρώμα σε αυτό το μέρος : 
 

 
 

 
Η "Περιγραφή" σας επιτρέπει να εξηγήσετε τι αφορά το μάθημα και να βάλετε μια εικόνα για να το 
απεικονίσετε. 
 
Η "Μορφή μαθήματος" είναι ένας τρόπος για να επιλέξετε πώς θέλετε να παρουσιάσετε αυτό το μάθημα. Η 
γενική είναι η "Μορφή ενιαίας δραστηριότητας" που έχει τη μορφή "μαθήματος". 



 

 
"Εμφάνιση" είναι αυτό που θα μπορούν να δουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
 
"Αρχεία και μεταφόρτωση" σας επιτρέπει να επιλέξετε το μέγεθος των αρχείων που θα μπορούν να 
μεταφορτώσουν οι μαθητές σας. 
 
"Παρακολούθηση ολοκλήρωσης" σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε αν οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τα 
διάφορα μαθήματα που υπάρχουν στο μάθημά σας. 
 
"Παραμονή ρόλων" είναι ένας τρόπος για να δώσετε προσωπικά ονόματα στους διάφορους ρόλους στην 
πλατφόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το "φοιτητής" με το "εθελοντής". 
 
"Ετικέτες" είναι ένας τρόπος για να δώσετε μεγαλύτερη προβολή στο μάθημά σας, επειδή θα εμφανίζεται 
στη ζώνη έρευνας με τις λέξεις που επιλέξατε. 
 
Το "RemUI Custom Fields" σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο και τη διάρκεια του μαθήματός σας. 
Μπορείτε επίσης να το συνδέσετε με την παρουσίαση του έργου σας, που είναι διαθέσιμη στο Youtube. 
 
Αφού ρυθμίσετε το έργο, μπορείτε να ρυθμίσετε τα μαθήματά σας, αν θέλετε να βάλετε ειδικά 
χαρακτηριστικά. Για να το κάνετε αυτό, επιστρέψτε στην κεντρική σελίδα του έργου, επιλέξτε, τη 2η φόρμα 
ρύθμισης και επιλέξτε "Επεξεργασία ρυθμίσεων" : 
 
Θα σας μεταφέρει σε μια σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε 10 διαφορετικές κατηγορίες : 
 

 
 
Οι γενικές ρυθμίσεις έχουν ήδη δημιουργηθεί από προεπιλογή. 
 

Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων 
 
Για να προσθέσετε μια νέα δραστηριότητα, κάντε κλικ στο όνομα του μαθήματός σας και κάντε κλικ στο 
κουμπί "Ενεργοποίηση της επεξεργασίας". 
 



 

 
 
 
Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή "Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου". Θα εμφανιστεί μια λίστα, που 
αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες, τύπους αρχείων που μπορείτε να προσθέσετε. Σε γενικές 
γραμμές, χωρίζονται σε 3 κατηγορίες : "Όλα", "Δραστηριότητες" και "Πόροι". Οι δραστηριότητες είναι 
διαδραστικό περιεχόμενο, ενώ οι πόροι είναι πληροφορίες με τις οποίες οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν (βιβλία, αρχεία...) 
 

 
 
Επιλέξτε τη δραστηριότητα της επιλογής σας και συμπληρώστε την περιγραφή της. 
Δώστε προσοχή στην κατηγορία "Περιορισμός πρόσβασης". Αν θέλετε οι μαθητές σας να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο επόμενο μάθημα αν δεν έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο , πρέπει να περιορίσετε την 
πρόσβαση επιλέγοντας ποια δραστηριότητα πρέπει να έχει προηγηθεί, όπως σε αυτό το παράδειγμα. 

 
 
Όταν η δραστηριότητα είναι περιορισμένη, εμφανίζεται δίπλα της ένα μήνυμα : "Δεν είναι διαθέσιμη εκτός 
εάν η δραστηριότητα ... έχει επισημανθεί ως ολοκληρωμένη" : 



 

 
 
Στο μενού ρυθμίσεων δραστηριότητας, μεταβείτε στην κατηγορία "Ολοκλήρωση δραστηριότητας" και 
επιλέξτε τις προτιμήσεις ολοκλήρωσης. Με απλούστερους όρους, ορίζετε πότε η δραστηριότητα θεωρείται 
ολοκληρωμένη από το σύστημα. 

 
 
Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό βίντεο με το πρόσθετο H5P, θα βρείτε παρακάτω ένα 
βίντεο-σεμινάριο που εξηγεί τη διαδικασία. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει πληθώρα παρόμοιων βίντεο που 
εξηγούν κάθε δραστηριότητα που είναι διαθέσιμη στο Moodle, οπότε μη φοβηθείτε να ρίξετε μια ματιά σε 
αυτά αν δυσκολεύεστε με κάτι. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dDSVAv0ttZw 
 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά και επαναφορά του μαθήματος 
 
Μερικές φορές θα θελήσετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του μαθήματος, για μελλοντική 
αποκατάσταση (επαναφόρτωση). Εάν το μάθημά σας περιλαμβάνει πολλές εισροές συμμετεχόντων, μπορεί 
να γεμίσει (γεμάτα φόρουμ κ.λπ.), μπορείτε επίσης να το επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση, 
διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί για μελλοντική ανάλυση. 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=dDSVAv0ttZw


 

 
 
Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να μεταβείτε στο παράθυρο ρυθμίσεων (δίπλα 
στο κουμπί ενεργοποίησης) και να κάνετε κλικ στο κουμπί back up. 

 
 
Θα δείτε πολλές εναλλακτικές επιλογές. Επιλέξτε αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας 
(αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε απλά να μεταβείτε στο τελευταίο βήμα). 
 



 

 
 
Περιμένετε να ολοκληρωθεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και το σύστημα θα κατεβάσει ένα αρχείο 
με την πορεία σας στον υπολογιστή σας. 
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Περιμένετε να ολοκληρωθεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και το σύστημα θα κατεβάσει ένα αρχείο 
με την πορεία σας στον υπολογιστή σας. 
 
 
 

 
 
Θα ανοίξει το παράθυρο επαναφοράς, όπου μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε το αρχείο που 
δημιουργήθηκε με αντίγραφο ασφαλείας στο πλαίσιο και να κάνετε κλικ στο κουμπί επαναφοράς για να το 
μεταφορτώσετε. 
 



 

 
 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
 
Όταν θέλετε να επαναφέρετε το μάθημα, μεταβείτε στο πλαίσιο ρυθμίσεων και κάντε κλικ στο κουμπί 
περισσότερα. 
 

 
 
Βρείτε την επαναφορά στην καρτέλα διαχείρισης μαθημάτων και κάντε κλικ σε αυτήν. 
 



 

 
 

 
 
Επιλέξτε τι θέλετε να επαναφέρετε. Το σημαντικό μέρος που πρέπει να κρατήσετε είναι οι βαθμοί, ώστε να 
διατηρήσετε τα δεδομένα που έχετε συγκεντρώσει (για μελλοντική ανάλυση). 
 

 



 

 
Αφού έχετε επιλέξει τι να επαναφέρετε, απλά κάντε κλικ στο reset και ο ιστότοπος θα επαναφέρει το 
μάθημα στην αρχική του μορφή. 
 
 

Παρακολούθηση της προόδου του συμμετέχοντα 
 
Ο ρόλος του e-mentor είναι να συνοδεύει, να υποστηρίζει και να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στους 
εθελοντές.   
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις 
ανάγκες των εθελοντών, ενώ παράλληλα επωφελείται από την υποστήριξη και την παρακολούθηση από 
τους ηλεκτρονικούς καθοδηγητές.  
Είναι σημαντικό για τους e-tutor να μπορούν να αναλύουν την πρόοδο των εθελοντών, καθώς αυτό τους 
επιτρέπει να εντοπίζουν τυχόν κενά για να προσαρμόζουν την υποστήριξη και τα μαθήματα e-learning. 
Αυτό τους επιτρέπει επίσης να εργάζονται πάνω στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των εθελοντών, 
βοηθώντας τους να γίνουν πιο ικανοί και ανεξάρτητοι.  
 
 

 
1 - Βρείτε την αρχική σελίδα 

 
2 - Κατεβείτε κάτω και πατήστε " δείτε όλα τα μαθήματα " 



 

 
3 - Επιλέξτε ένα μάθημα - Για παράδειγμα "Ακολουθώντας τη μαθησιακή σας πορεία κατά τη διάρκεια της ESC" 

 
4 - Βρίσκεστε στη σελίδα της ηλεκτρονικής κατάρτισης "Ακολουθώντας τη μαθησιακή σας πορεία κατά τη διάρκεια 
της ESC". 
 



 

 
5 - Κάντε κλικ στην παράμετρο και επιλέξτε "Περισσότερα...". 
 

 
6 - Θα βρείτε διάφορα τμήματα αναφορών, για παράδειγμα ανάλυση ικανοτήτων, ολοκλήρωση μαθημάτων, αρχεία 
καταγραφής, ζωντανά αρχεία καταγραφής, συμμετοχή σε μαθήματα. Επιλέξτε "Έκθεση δραστηριότητας". 
 



 

 
7 - Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε "Ξεκινήστε την εκπαίδευση". 

 
8 - Και κάντε κλικ στο " εκθέσεις " 
 

 
9 - Εδώ θα μπορείτε να μάθετε πότε οι συμμετέχοντες είναι συνδεδεμένοι, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε 
τακτικά και να ελέγχετε τη συμμετοχή τους για να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρονική κατάρτιση είναι επωφελής για 
αυτούς. Μπορείτε επίσης να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επικοινωνήσετε μαζί τους, 
εάν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα για να στείλετε ένα μήνυμα υπενθύμισης, για να διατηρήσετε επαφή με 
τους εθελοντές. 
 



 

 
10 - Από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, αν επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε 
επίσης "Σύνταξη μαθημάτων". 
 

 
11 - Θα βρείτε όλους τους συμμετέχοντες στο τραπέζι. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό τους 
online και να βλέπετε αν οι συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρώσει το μάθημα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους είναι επίσης διαθέσιμη σε αυτόν τον πίνακα. 
 
 



 

 
12 –Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους συμμετέχοντες για τη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομά τους. 
Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο Annabelle 

 
13 - Εδώ, κάντε ξανά κλικ στο "Annabelle" σε αυτή τη σελίδα 
 

 
14 –Και κάντε κλικ στην παράμετρο 



 

 
15 -  Θα βρείτε το προφίλ του συμμετέχοντα και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του κάνοντας κλικ στο "μήνυμα". 

 
16 - Μπορείτε επίσης να τους ρωτήσετε αν αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πλατφόρμα, αν έχουν ερωτήσεις ή 
αν χρειάζονται βοήθεια... Είναι σημαντικό να είστε διαθέσιμοι μαζί τους, ώστε να νιώθουν ότι υποστηρίζονται. 

 
 

Ανάλυση των κουίζ και των βαθμών  

 
Ο ρόλος του e-mentor είναι επίσης να βλέπει τα αποτελέσματα και την πρόοδο των μαθητών του μετά από 
ένα μάθημα. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μάθησης Moodle, μπορείτε να αναλύσετε τους βαθμούς 
τους, τον μέσο όρο και τις απαντήσεις τους στα διάφορα κουίζ και δραστηριότητες. Στις επόμενες σελίδες, 
θα εξηγήσουμε πώς να το κάνετε. Πρέπει να γνωρίζετε διάφορα βήματα.  

 

1- Γίνετε συντάκτης και επιλέξτε ένα μάθημα 

 

Πρώτα πρέπει να είστε στην πλατφόρμα ως συντάκτης. Αν δεν είστε, μπορείτε να ρωτήσετε τον ιδιοκτήτη. 
Στη συνέχεια, κανονικά, αν κάνετε κλικ σε ένα τυχαίο μάθημα, θα δείτε όλες τις ρυθμίσεις, τον αριθμό των 
συμμετεχόντων κ.λπ... Ας κάνουμε κλικ στην εργασία με παιδιά σε πρώιμη ηλικία σχολείου μέσω της 
τέχνης.  

 
 



 

 
 
Μπορείτε να δείτε ότι μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών, στους 
συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν το μάθημα, στους μαθητές που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε αυτούς που 
μόλις ξεκίνησαν το μάθημα.  
 
2- Κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων.   
 
Στη συνέχεια, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον βαθμό που είχαν οι μαθητές σας σε αυτό το 
μάθημα. Αυτό είναι αρκετά απλό, αρκεί να κάνετε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων (επάνω στη δεξιά 
πλευρά της οθόνης σας).  
Όταν γίνει αυτό, θα βρείτε ένα μικρό μενού και θα κάνετε κλικ στο "ρύθμιση βαθμολογίου". Σε αυτή την 
καρτέλα, θα μπορείτε να δείτε τους βαθμούς των συμμετεχόντων για κάθε δραστηριότητα και τον μέσο όρο 
των βαθμών τους. 

 
 
3- Εδώ, αν θέλετε, αν το χρειάζεστε, μπορείτε να τροποποιήσετε το συνολικό βαθμό του μαθήματος. 
 
Στην επόμενη σελίδα, θα βρείτε τον συνολικό βαθμό του μαθήματος που είναι εκατό. Αν κάνετε κλικ στην 
επιλογή "ρυθμίσεις βαθμού μαθήματος" μπορείτε να τροποποιήσετε αυτόν τον αριθμό και τον τρόπο 
αξιολόγησης. 
 



 

 
 
4- Έχετε μια άποψη για τους μέσους όρους όλων των συμμετεχόντων σας 
 
Για το επόμενο βήμα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε κλικ στην επιλογή "προβολή" ακριβώς 
κάτω από τον τίτλο "Ρύθμιση βαθμολογίου". Τέλος, θα βρείτε τους βαθμούς των μαθητών σας, καθώς και 
τον μέσο όρο τους σε αυτό το μάθημα.  
 

 
 
5- Για να επιτευχθεί η ανάλυση των βαθμών 
 
Για να έχετε την ανάλυση των βαθμών, μπορεί να είναι ενδιαφέρον να κάνετε κλικ στο μικρό μπλε εικονίδιο 
ακριβώς δίπλα από το βαθμό τους.  
Στη συνέχεια, θα βρείτε την ακόλουθη σελίδα.  
 
 



 

 
 
6 - Για να έχετε μια επισκόπηση των μέσων όρων με γραφική παράσταση 
 
Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή "Graph report" και θα βρείτε ένα γραφικό που είναι 
ενδιαφέρον για να έχετε μια καλύτερη επισκόπηση του μέσου όρου των βαθμών τους. 
 

 
 
7- Για να έχετε μια ματιά στις αλληλεπιδράσεις των μαθητών σας κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος 
 
Στη συνέχεια, αν θέλετε να δείτε περισσότερα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών κατά τη 
διάρκεια αυτού του μαθήματος (διαχείριση χρόνου, σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις...) μπορείτε να 
μεταβείτε στην "αναφορά αλληλεπιδράσεων" και να κάνετε κλικ στο μέσο αριθμό ενός συμμετέχοντα. 
 



 

 
 
8- Για να μάθετε περισσότερα για τις απαντήσεις κάθε συμμετέχοντα 
 
Στη συνέχεια, αν πάρουμε για παράδειγμα τον μέσο όρο των συμμετεχόντων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
στις λεπτομέρειες των απαντήσεών του για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

 
(etc)  
 
Τώρα μπορείτε να αναλύσετε τα αποτελέσματα των μαθητών σας στο Moodle ! 
 



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ QUIZ 
 
 

1. Ανοίξτε τη σελίδα για να δείτε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα. 

 

 

 

 

2. Θα επιλέξετε ένα μάθημα, στο παράδειγμά μας είναι το DIGITAL SKILLS. 



 

 

3. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. 

 

 

 

4. Για να αναλύσετε τα αποτελέσματα των δεδομένων του μαθήματος θα ανοίξετε πρώτα τη σελίδα 
''QUIZ''. 



 

 

5. Αφού ανοίξετε την παράμετρο. 

 

 

6. Στη συνέχεια, το επόμενο μέρος είναι το κουμπί ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ''. 



 

 

 

7. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα που χρειάζεστε. 
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