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1. ΓΕΝΙΚΑ  

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Κατάρτισης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΔΚ005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ θ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

Θα δημιουργηθούν από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποστήριξης 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για την παιδαγωγικά αποτελεσματική 
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη και την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζουν και να κατανοούν τις φάσεις, τις σύγχρονες τάσεις, τις πολιτικές ένταξης των ψηφιακών 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διδακτική πρακτική και τη αξιολόγηση της μάθησης, 

• αναλύουν, να αξιολογούν, να επιλέγουν και να τεκμηριώνουν το πλέον παιδαγωγικά κατάλληλο ψηφιακό 
σύστημα (υλικό, λογισμικό γενικής χρήσης ή/και εκπαιδευτικό λογισμικό) για την υποστήριξη 
συγκεκριμένων διδακτικών στρατηγικών, 

• σχεδιάζουν και να δημιουργούν τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά σενάρια με υποστήριξη ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

 

Γενικές Ικανότητες 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με χρήση κατάλληλων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέα διδακτικά περιβάλλοντα 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Kριτική θεώρηση των εφαρμογών των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα έχει ως στόχους να καλύψει τα ακόλουθα: 
 

• Βασικές έννοιες Διδακτικής & Ψηφιακών Τεχνολογιών 

• Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων που αξιοποιούν τις Ψηφιακές Τεχνολογίες 

• Μελέτη Ψηφιακών Τεχνολογιών για την υποστήριξη: 
o Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials) 
o Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice) 
o Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving) 
o Μοντελοποίησης (modeling) 
o Εικονικών Εργαστηρίων (virtual labs) και Προσομοιώσεων (simulations) 
o Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry-based Learning) 
o Συνεργατικής Μάθησης (collaborative learning) 
o Αξιολόγησης Μάθησης (assessment of learning) 
o Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών (educational games) 

• Παραδείγματα: εκπαιδευτικού λογισμικού, ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών 
σεναρίων που αξιοποιούν τις Ψηφιακές Τεχνολογίες 

• Εκπαιδευτική ρομποτική 

• Ηλεκτρονική μάθηση και τηλεκπαίδευση 

• Εφαρμογές λογισμικού συνεργασίας στη μάθηση 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Εφαρμόζονται, συνδυαστικά, εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών/τριων και που 
προσδίδουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην «πρόσωπο με 
πρόσωπο» διδασκαλία: Εμπλουτισμένη εισήγηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, 
συζήτηση, ομάδες εργασίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση, με ευελιξία και εναλλακτικά, εποπτικών μέσων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ και 
πιο συγκεκριμένα: Η/Υ (multimedia PC), προβολέα εικόνων-δεδομένων (video data 
projector), διαδικτύου (internet), πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης (MS Teams/e-class). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

  

Αυτοτελής Μελέτη 74 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

100 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων θα πραγματοποιείται ως εξής: 
α) με την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (βαρύτητα 5%),  
β) με την υποβολή εργασίας στην οποία καλείται ο/η φοιτητής/τρια να αναπτύξει 
κριτικά ένα θέμα από τη διδακτέα ύλη του μαθήματος, παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα μία μελέτη περίπτωσης (βαρύτητα 30%), και τέλος 
γ) την τελική γραπτή εξέταση στην οποία ο/η φοιτητής/τρια καλείται να απαντήσει 
κριτικά σε θέματα σχετικά με τις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (βαρύτητα 65%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Ε) ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
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