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Επιστήμες της Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα και Ψηφιακές τεχνολογίες 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στα βασικά επιστημολογικά 

χαρακτηριστικά, έννοιες, παραδοχές και μεθόδους ανάπτυξης των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Να τους 

εκθέσει στην προβληματική της διάστασης μεταξύ της επιστήμης αυτής και των εφαρμογών της στην 

τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Να οριοθετήσει της βασικές αρχές χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών 

τεχνολογιών στο πλαίσιο της επιστημονικής θεώρησης της εκπαιδευτικής πράξης και διαδικασίας. Στη 

συνέχεια, σκοπός του μαθήματος είναι να οριοθετήσει τις παιδαγωγικές προτεραιότητες που προκύπτουν 

από την Επιστήμη της Εκπαίδευσης και τις κοινωνικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Να παρουσιάσει 

αναλυτικά της βασικές δεξιότητες που συνιστούν προτεραιότητα για τον 21ο αιώνα. Να παραθέσει και 

εξηγήσει αναλυτικά τις μέχρι τώρα εκτιμημένες μαθησιακές δραστηριότητες με εργαλεία Ψηφιακών 

Τεχνολογιών που ενέχουν προοπτικές για πρόσθετη παιδαγωγική αξία σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο.  

Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι που θα έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού θα 

είναι σε θέση:  

• να αντιλαμβάνονται λειτουργικά τα βασικά στοιχεία συνεισφοράς των Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην κατανόηση της μαθησιακή διαδικασίας με τη χρήση ΨΤ 

• να διακρίνουν πότε μια μαθησιακή δραστηριότητα βασισμένη στη χρήση ΨΤ έχει παιδαγωγική 

αξία και πότε έχει πρόσθετη παιδαγωγική αξία  

• να διακρίνουν και να συζητούν κριτικά διαφορετικά διδακτικά μοντέλα 

• να κατανοούν την ουσία και την αξία των παιδαγωγικών προτεραιοτήτων για τον 21ο αιώνα 

• να συνειδητοποιούν τις βασικές παραμέτρους της διαδικασίας παρέμβασης στο εκπαιδευτικό 

σύστημα με σκοπό την εφαρμογή καινοτομίας που να βασίζεται στις ΨΤ 

• να αντιλαμβάνονται τις παραμέτρους και χαρακτηριστικά χρήσης των Ψηφιακών Τεχνολογιών με 

πρόσθετη παιδαγωγική αξία στην άτυπη εκπαίδευση  

• να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια διδακτική παρέμβαση που θα λαμβάνει υπόψη της σύγχρονες 

θεωρίες μάθησης και θα αξιοποιεί τις ΨΤ εφαρμόζοντας έτσι τη νέα γνώση.  

 

Θεματικές Ενότητες 

1. Η κοινωνία μας και οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

• Εκπαιδευτικά μοντέλα και αξίες 

• Εκπαιδευτικά μοντέλα και αντίστοιχες αντιλήψεις για τη χρήση των ΨΤ  

• Η συνεισφορά των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην κοινωνία και τα εκπαιδευτικά συστήματα 
διαχρονικά  

• Η Επιστήμη της Χρήσης των ΨΤ στην Εκπαίδευση  

• Η έννοιες της Πρόσθετης Παιδαγωγικής Αξίας και της Καινοτομίας βασισμένων στις ΨΤ 

• Η έννοια και η παιδαγωγική αξία της βαθειάς πρόσβασης στις λειτουργικότητες των εργαλείων 
ΨΤ  

• Η συνεισφορά των Επιστημών Εκπαίδευσης στην επινόηση και εφαρμογή παρεμβάσεων στην 
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τυπική εκπαίδευση  

• Επιστήμες της Εκπαίδευσης, χρήση ΨΤ και Άτυπη Εκπαίδευση (το παράδειγμα Scratch)  

•  

2. Εκπαιδευτικές προτεραιότητες για τον 21ο αιώνα 

• Δέκα Καινοτομίες με την μεγαλύτερη προοπτική για βιώσιμες αλλαγές στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

• Η έννοια της δεξιότητας και δεξιότητες 21ου αιώνα  

• Δεξιότητες διαβίωσης - εργασίας  

• Δεξιότητες στο χώρο εργασίας  

3. Δραστηριότητες πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας με ΨΤ 

• Γραπτή, συμβολική και εικαστική έκφραση, διαχείριση πληροφορίας, επικοινωνία, 
πειραματισμός και διαχείριση μοντέλων, έλεγχος μηχανών  

• Υπολογιστική σκέψη, προγραμματισμός για όλους, δυναμικός χειρισμός αναπαραστάσεων, 
αλληλεξαρτώμενες αναπαραστάσεις  

4. Παραδείγματα δραστηριοτήτων πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας  

• Παραδείγματα δραστηριοτήτων, παραγόμενων και διαλόγων μαθητών  

• Παραδείγματα παραγόμενων εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους  

• Παραδείγματα σχεδίων δραστηριότητας εκπαιδευτικών  

 

Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων 

Στην 1η ενότητα γίνεται αναφορά στις παραμέτρους που επηρεάζουν τη χρήση ή μη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς και των διαφορετικών ειδών και αντιλήψεων (π.χ. ο ιδιωτικός 
τομέας όπως η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, η αντίληψη βελτιστοποίησης 
συμπεριφοριστικών πρακτικών κ.α.). Αναλύονται τα βασικά εκπαιδευτικά μοντέλα με έμφαση σε αυτά 
που αξιοποιούν τις ΨΤ και  επισημαίνεται η συνεισφορά των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην κοινωνία 
και τα εκπαιδευτικά συστήματα διαχρονικά. Στην ίδια ενότητα συζητούνται οι αντιλήψεις σχετικά με τη 
χρήση των ΨΤ, καθώς και οι έννοιες της «πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας, της καινοτομίας και της 
«βαθειάς πρόσβασης στη δομή». Επίσης, παρουσιάζεται η αξιοποίηση των ΨΤ στην τυπική, άτυπη και μη 
τυπική εκπαίδευση.  
 

Στη 2η ενότητα εξετάζονται οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες για τον 21ο αιώνα. Τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο συχνά υιοθετούν τον όρο 
βασικές δεξιότητες (basic skills) για να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν 
προγράμματα εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης αλλά και άτυπης και μη τυπικής. Μια 
από τις μεγαλύτερες αδυναμίες σε εθνικό και κατ’ επέκταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αφενός η 
απουσία ενός κοινά αποδεκτού και δεσμευτικού εννοιολογικού πλαισίου για το ποιες πραγματικά είναι οι 
βασικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, αφετέρου  η έλλειψη στρατηγικής και συνεκτικών πολιτικών για την 
καλλιέργειά τους αλλά και την αξιολόγησή τους. Στο πλαίσιο της 2ης ενότητας θα συζητηθούν οι Οριζόντιες 
Δεξιότητες ή αλλιώς Κοινωνικές Δεξιότητες (soft skills) που συνδέονται με την ανάπτυξη της ίδιας της 
προσωπικότητας και δεν είναι εύκολα ποσοτικά μετρήσιμες, αλλά αξιολογούνται ποιοτικά (δύσκολα 
βέβαια) όπως πχ. Οργανωτική δεξιότητα, Επικοινωνιακή δεξιότητα, Δημιουργικότητα, Συνεργατική 
Δεξιότητα, Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, Δεξιότητα ηγεσίας κ.λπ.. Παράλληλα, δίνεται διεθνώς 
ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες που συνδέονται με την συμμετοχή στην αγορά εργασίας, την 
απασχολησιμότητα (employability skills) αλλά και την διαχείριση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής (life 
skills). Η γενική κατηγορία αυτών των δεξιοτήτων ονομάζεται Πολυεπίπεδες δεξιότητες (transversal skills). 
Ο όρος αυτός  έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τον παλιότερο όρο «μεταβιβάσιμες δεξιότητες – 
transferable skills» (Cedefop, 2008) και αναφέρεται στις δεξιότητες που διαθέτουν τα άτομα και 
σχετίζονται με θέσεις εργασίας και επαγγέλματα. Γενικότερα, πρόκειται για δεξιότητες που αποκτήθηκαν 
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σε συγκεκριμένο πλαίσιο ή με σκοπό να αντιμετωπιστεί κάποια ιδιάζουσα κατάσταση/πρόβλημα και 
μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο πλαίσιο. 
 
Η 3η ενότητα παρουσιάζει τις δραστηριότητες πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας με ΨΤ. Συζητούνται: α) η 
δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών συμβολικών ή σημειωτικών αναπαραστάσεων, όπως λεκτικών, 
εικονικών, κλπ, ο συνδυασμός τους και ο δυναμικός τους χειρισμός, β) Η δόμηση, η αποδόμηση, ο 
έλεγχος, ο πειραματισμός και η προσομοίωση μοντέλων, γ) η υπολογιστική ή αλγοριθμική σκέψη, τα 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα, «τα πάτερν» σκέψης και σχεδιασμού, ο προγραμματισμός για όλους και η 
συνεργατική επίλυση προβλημάτων. 
 
Τέλος, στην 4η ενότητα σχεδιάζονται και υλοποιούνται παραδείγματα δραστηριοτήτων πρόσθετης 
παιδαγωγικής αξίας –σενάρια διδασκαλίας- με έμφαση τόσο στα ψηφιακά εργαλεία όσο και στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις μεθόδους, τις πρακτικές, καθώς και τα αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα ως προς τις στάσεις, τις γνώσεις και τις δεξιότητες αλλά και τις αλληλεπιδράσεις των 
μαθητών μεταξύ τους, με τον εκπαιδευτικό και με τα ψηφιακά δομήματα.  
  
 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

• Δια ζώσης διδασκαλία σε ένα σύγχρονο διαδραστικό πλαίσιο  

• ασκήσεις - πρακτική με ψηφιακό εργαλείο ασύγχρονου διαλόγου (Threaded forum discussion): 

εμπλοκή των φοιτητών σε σχεδιασμούς και διάλογο γύρω από χρήση ΨΤ με πρόσθετη 

παιδαγωγική αξία και διαδικασίες παρέμβασης στο σύστημα για το σκοπό αυτό  

• μελέτη και παρουσίαση στην ολομέλεια τμήματος φοιτητών επιστημονικών άρθρων με 

περιεχόμενο που εντάσσεται στο μάθημα  

 

Αξιολόγηση 

• η αξιολόγηση γίνεται με ατομική εργασία που να συνιστά ένα σχέδιο εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας με τεκμηρίωση ως προς την προοπτική να προκύψει πρόσθετη παιδαγωγική αξία 
από τη χρήση εργαλείων ΨΤ 

• λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα και το επίπεδο συμμετοχής του κάθε φοιτητή στις ασκήσεις  

• λαμβάνεται υπόψη η παρουσίαση άρθρου ως προς το επίπεδο κατανόησης και διάκρισης των 
σημαντικών σημείων του  

 


