
  

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

"��π������� ��� ��� ���� ������", το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους. 

«Σχεδιασµός και Υλοποίηση Προγραµµάτων e-Learning» 
 

Ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα e-learning που προσφέρονται από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά το τρέχον έτος έχει τον τίτλο «Σχεδιασμός και 

Υλοποίηση Προγραμμάτων e-learning».  

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους/στις επιμορφούμενους/ες τόσο 

τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά 

και μαθημάτων που διεξάγονται μέσω e-learning. 

 

Αποσκοπεί συγκεκριμένα: 

 

1. Στην παροχή των βασικών θεωρητικών γνώσεων για την αποσαφήνιση εννοιών 

και θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με την ενεργή μάθηση και την online 

εκπαίδευση. 

2. Στην προσφορά γνώσεων σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αλλά και στην 

πρακτική αξιοποίηση συγκεκριμένου μοντέλου για την ανάπτυξη μαθημάτων. 

3. Στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με εξειδικευμένα λογισμικά ανάπτυξης και 

παραγωγής ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

4. Στην προσφορά των απαραίτητων γνώσεων και στη διαμόρφωση ξεκάθαρης 

αντίληψης για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων e-Learning 

τόσο στο επίπεδο της απαιτούμενης υποδομής και των πόρων όσο και στο επίπεδο 

της συνολικής οργάνωσης και διαχείρισης της διαδικασίας υλοποίησης των 

προγραμμάτων. 

5. Στην πρακτική εφαρμογή των παραπάνω προσεγγίσεων για την παραγωγή από 

τον/την επιμορφούμενο/η ενός ηλεκτρονικού μαθήματος ή και ενός σύντομου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες: 

1. Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Μεθοδολογία Σχεδιασμού Online 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

2. Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων e-Learning 

3. Λογισμικά Ανάπτυξης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Εκμάθηση τoυ 

Courselab και ανοιχτών λογισμικών επεξεργασίας πολυμέσων)  

4. Εκμάθηση Bασικών Λειτουργιών του Moodle  

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Σεπτεμβρίου 2014. Οι εγγραφές γίνονται ως τα μέσα 

Σεπτεμβρίου.  
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Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος:  

� Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
Διδάσκοντες/ουσες:  

� Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

� Αυγουστής Ιορδάνης, Εκπαιδευτικός/Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

� Ευθυμίου Ηλίας, Διδάσκων Π.Δ 407/80, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
� Κώστας Απόστολος, ΕΤΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

� Παράσχου Βασίλειος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 
� Τσιγάρος Θεολόγος, ΙΔΑΧ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
 
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:  
http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=88616&menu=general 

 
Πληροφορίες για τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 
http://e-epimorfosi.aegean.gr/ 
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