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e-Learning Επιμορφωτικό Σεμινάριο 

«Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
eLearning & Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων,  

 για Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς». 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του 

Πανεπιστημιου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Προηγμένων 

Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

[Ε.ΔΙ.Β.E.A] διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με 

τίτλο: «Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης eLearning & Blended 

Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων,  για Επιχειρήσεις και 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς». 

 

ΜΑΙΟΣ 2020 
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➢ Σκοπός 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η 

απόκτηση βασικών γνώσεων & δεξιοτήτων 

παιδαγωγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης eLearning 

& Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων,  

για Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. 

 

➢ Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα πρέπει να είστε σε θέση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

✓ Να αναγνωρίζετε τις βασικές αρχές σχεδιασμού eLearning & Blended 
Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων,  για Επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς. 

✓ Να διακρίνετε τις βασικές αρχές σχεδιασμού διαδραστικού 
εκπαιδευτικού υλικού με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

 

Σε Επίπεδο Γνώσεων 

Σε Επίπεδο Δεξιοτήτων 

✓ Να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε eLearning & Blended Learning 
Συνεργατικά Περιβάλλοντα,  για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. 

✓ Να δημιουργείτε  διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με την μέθοδο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε διαδικτυακό περιβάλλον. 

✓ Να διαχειρίζεστε eLearning & Blended Learning Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα,  για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.  

Σε Επίπεδο Στάσεων 

✓ Να υιοθετήσετε θετική στάση ως προς την εκπαιδευτική 
διαδικασία σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 



© 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.  All rights reserved.   www.edivea.org 

 

 

➢ Σε ποιους απευθύνεται  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

▪ Στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, 

▪ Στελέχη δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, 

φορέων αυτοδιοίκησης, επιμελητήριων, ενώσεων, 

▪ Εκπαιδευτές και στελέχη ΚΔΒΜ 1 & 2 , 

▪ Εκπαιδευτές και στελέχη ΔΙΕΚ & ΙΙΕΚ, 

▪ Καθηγητές και στελέχη Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 

▪ Αυτοαπασχολούμενους, 

▪ Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

➢ Χρονική διάρκεια 

 

6 Μήνες, 300 Διδακτικές Ώρες 

 

ΕΝΑΡΞΗ: 15/6/2020 ΛΗΞΗ: 15/12/2020 

 

 

 

➢ Κόστος Φοίτησης / Υποβολή Αιτήσεων  

Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 400 ευρώ, τα οποία 

καταβάλλονται τμηματικά σε 2 ισόποσες δόσεις ως εξής: 
Η 1η δόση των 200 ευρώ καταβάλλεται έως και  μια 

βδομάδα πριν την έναρξη της 1ης διδακτικής ενότητας. 

Η 2η δόση καταβάλλεται έως και  μια βδομάδα πριν την 

έναρξη της  4ης διδακτικής ενότητας. 

Το σύνολο των χρηματικών καταβολών γίνεται σε 

τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα 

στοιχεία του μετέχοντα.  

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του 

σεμιναρίου. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα 

τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης και την έγκαιρη τακτοποίηση της οικονομικής καταβολής. 
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Περιβάλλον Ασύγχρονης 

Εκπαίδευσης 
_______________________________Open Source 

 

Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Υλικό  

Εκπόνηση Εργασιών 

Επικοινωνία με tutor 

 

 

Περιβάλλον Σύγχρονης 

Εκπαίδευσης 
_____________________________Free (Basic 

Edition) 

 

Αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, 

Sharing Content, Annotaion  

Live Streaming 

Learning Social Network 
_______________________________Open Source 

____________________Powered by eLearning Lab 

 

 

Social Networking,  

Collaborative Creativity, 

Pools, Blogs, Wikis 
 

Open Recourses                                                                                            

___________________Powered by eLearning Lab 

 

Digital Library, Case Studies, Lectures, 

Interactive Tutorials 
 

Open Toolkit                                                                                           

___________________Powered by eLearning Lab 

 

Web based applications, mobile apps 

➢ Περιβάλλον e-elearning: «Intelligent eLearning Environment» 

To σύνολο των συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση 

στο «Intelligent eLearning Environment» το οποίο σχεδιάστηκε από το 

eLearning Lab του Πανεπιστημίου Κρήτης, με απώτερο στόχο να προσφέρει 

στους επιμορφούμενους τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης. 

To περιβάλλον του eLearning Lab αποτελείται από 6 Υποσυστήματα 

 

 

Interactive Authoring Tool 
_____________________________Open Source 

 

 

 

Περιβάλλον Σχεδιασμού και ανάπτυξης 

διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με την 

μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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➢ Θεματικές Ενότητες | Χρονοδιάγραμμα 
 

ΕΝΑΡΞΗ: 15/6/2020  ΛΗΞΗ: 15/12/2020 

 

Δ.Ε Τίτλος Διδακτικής Ενότητας Διάρκεια 

Εβδομάδες 

Τηλε- 

διασκέψεις* 

[Δ.Ε 1] Δυναμική της Ομάδας, Learning Social 

Network      

2 20/6  

[Δ.Ε 2] eLearning / Blended Learning Εισαγωγή 3 4/7 

[Δ.Ε 3] Σχεδιασμός Σύγχρονων Περιβαλλόντων  

eLearning: (Τηλεδιάσκεψη, Live 

Streaming, multiple channels) 

4 18/7 

[Δ.Ε 4] Σχεδιασμός Ασύγχρονων Περιβαλλόντων  

eLearning:  LMS: open Source 

4 12/9 

[Δ.Ε 5] Σχεδιασμός Διαδραστικού Εκπαιδευτικού 

Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ: 

Authoring Tool: Open Source 

4 3/10 

[Π.Α 1] 

 

Πρακτική Άσκηση (Ι).   Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συνεργατικού 

περιβάλλοντος eLearning / Blended 

Learning  για Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς. 

4 7/11 

[Π.Α 2] Πρακτική Άσκηση (ΙΙ).  Διασύνδεση 

eLearning & Blended Learning  με 

διαδικτυακά περιβάλλοντα. 

3 28/11 

* Όλες οι τηλεδιασκέψεις είναι διάρκειας 3 ωρών και θα πραγματοποιούνται τις ώρες 

10.30-13.30 

* Στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων δύναται να πραγματοποιηθούν Ομαδικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων. 
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➢ Αρχές – Φιλοσοφία  Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα  θα βασιστεί: 

1.Στις αρχές του Μείζονος Προγράμματος 

Επιμόρφωσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δυναμική της 

Ομάδας, Συνδιαμόρφωση,  Έμφαση στην πράξη). 

2.Στις αρχές και τη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

-Χρήση διαδραστικού περιβάλλοντος συνεργασίας (LSN) 

-Αξιοποίηση Ασύγχρονου Περιβάλλοντος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

(LMS) 

-Αξιοποίηση Σύγχρονου Περιβάλλοντος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης:  

ενεργός συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις με έμφαση στη συνεργατική 

διερεύνηση  και οικοδόμηση της Γνώσης. 

-Εκπαιδευτικό Υλικό με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

3.Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Ψηφιακές Ικανότητες των 

Εκπαιδευτών  (European Framework for the Digital Competence of 

Educators, DigCompEdu, © European Union, 2017). 
 

➢ Μεθοδολογία Υλοποίησης Επιμορφωτικού προγράμματος  

 

 

 

 

 

 

Προϋποθέσεις:  

1. Βασικές δεξιότητές Η/Υ    2. Πρόσβαση στο διαδίκτυο   3. Κατοχή προσωπικού email 

 

 

 

 

Η κάθε Διδακτική Ενότητα  

περιλαμβάνει 1 OnLine 

επιμορφωτική συνάντηση 

 (διάρκειας 3 ωρών). 

Η κάθε Διδακτική Ενότητα 

περιλαμβάνει προσωπική 

μελέτη με ειδικά σχεδιασμένο 

εκπαιδευτικό υλικό με τη 

μέθοδο της ΕξΑΕ. 

Στο πλαίσιο κάθε Διδακτικής 

Ενότητας προβλέπεται η 

εκπόνηση  εργασιών. 
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➢ Προσωπική Μελέτη – Εκπόνηση Εργασιών 
 

Μελέτη ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού  υλικού με την μεθοδολογία της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  σε ασύγχρονο περιβάλλον μάθησης  

Για τις  Διδακτικές Ενότητες (Δ.Ε:1-5) προβλέπεται η εκπόνηση ενδιάμεσων 

δραστηριοτήτων/ εργασιών. 

Για τις Διδακτικές Ενότητες (Δ.Ε:6-7) προβλέπεται η εκπόνηση 

ολοκληρωμένων εργασιών. 
 

➢ Προϋποθέσεις «Επιτυχούς Ολοκλήρωσης» 
 

Ο επιμορφούμενος για να ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση του 

επιμορφωτικού προγράμματος θα πρέπει: 

 

α. Να συμμετέχει στις τηλεδιασκέψεις των Διδακτικών 

Ενοτήτων. 

β. Να έχει επίδοση πάνω από 50/100 στις εργασίες των 

Διδακτικών Ενοτήτων.  

 

➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος 

οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης του 

ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το 

Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του Ν.4485/2017. 

Στο πιστοποιητικό εκτός από τον τίτλο του επιμορφωτικού 

προγράμματος  θα αναγράφονται: 

1.  H διάρκεια (6 Μήνες) και οι ώρες της επιμόρφωσης (300)  

2. Οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ECVET:12). Επισημαίνεται ότι 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 25 ώρες 

επιμόρφωσης. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την 

αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ 

προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα. 

Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή. 
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➢ Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης «Europass» 

 
Με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου 

Μάθησης,  από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» 

απονέμεται και το «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο 

αναγράφονται αναλυτικά, οι διδακτικές ενότητες, και το 

προφίλ ικανοτήτων. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δύναται να  

χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση 

εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους. 

➢ Συντελεστές επιμορφωτικού προγράμματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Δια 

Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης [eLearning] του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Προηγμένων 

Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

[Ε.ΔΙ.Β.E.A]. Καθηγητής Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο . 

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές  

Μια από τις καινοτομίες του σεμιναρίου, είναι ο θεσμός του 

«Προσκεκλημένου Ομιλητή».  

Οι επιμορφούμενοι έχουν την δυνατότητα να  έλθουν σε επαφή με 

σημαντικές προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας και του 

επιχειρηματικού κόσμου ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες σε μια  

προσπάθεια συνδιαμόρφωσης των μελλοντικών κατευθύνσεων. 

Αναλυτική παρουσίαση στην ιστοσελίδα του επιμορφωτικού προγράμματος  

 

Επιμορφωτές 

Το σύνολο των επιμορφωτών είναι επιστημονικοί συνεργάτες του 

Εργαστηρίου Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Αναλυτική παρουσίαση  των επιμορφωτών στην ιστοσελίδα του 

επιμορφωτικού προγράμματος 
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➢ Προνόμια / Δυνατότητες κατόχων πιστοποιητικού 

επιμόρφωσης 

1. Δημοσίευση  σεναρίου σε ψηφιακό συλλογικό τόμο 

Οι κάτοχοι του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν την 

δυνατότητα να δημοσιεύσουν την τελική τους εργασία 

σε ψηφιακό συλλογικό τόμο με ISBN του 

Εργαστηρίου Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

2. "University of Crete /eLearning Lab Ambassador [I.L.O]"  

Οι κάτοχοι του ανωτέρω πιστοποιητικού με άριστες 

επιδόσεις στην εκπόνηση των εργασιών τους, έχουν την 

δυνατότητα μετά από αίτηση τους  να λάβουν τον τίτλο 

του " eLearning Lab Ambassador [Innovative 

Learning Organizations]" αποκτώντας  τα κάτωθι προνόμια: 

- Δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων eLearning της 

εταιρίας/οργανισμού τους, με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης | 

Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α 

- Δυνατότητα πιστοποίησης προγραμμάτων eLearning της 

εταιρίας/οργανισμού τους από το  Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. 

- Δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας/οργανισμού τους  σε ευρωπαϊκά/ 

εθνικά/ περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα eLearning σε συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. 

- Δικαίωμα συμμετοχής στην OnLine Κοινότητα  ΕΔΙΒΕΑ/eLearning Lab με 

συνεχή ενημέρωση για καλές πρακτικές, καινοτόμες προσεγγίσεις, εργαλεία 

εφαρμογές κ.ά. 

- Δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένες δράσεις/ επιμορφώσεις / 

συνέδρια/ του Πανεπιστημίου Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. είτε με μειωμένο 

κόστος, είτε χωρίς κόστος. 

 

3. Συνεργάτες Εργαστηριακής υποστήριξης eLearning προγραμμάτων 

του Πανεπιστημίου Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. 

Οι κάτοχοι του ανωτέρω πιστοποιητικού με άριστες 

επιδόσεις στην εκπόνηση των εργασιών τους, μετά από 

πρόσθετη εξειδικευμένη επιμόρφωση / πρακτική άσκηση, 

θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά 

προγράμματα  του Πανεπιστημίου Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. με 

την ιδιότητα του «Συνεργάτη εργαστηριακής υποστήριξης 

eLearning προγραμμάτων». 


