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Εξατομίκευση, γιατί?



• Μαθητοκεντρική προσέγγιση

• Ενεργός εμπλοκή μαθητών σε κατάλληλους 

στόχους

• Προτεραιότητα στα ενδιαφέροντά τους ώστε 

η εργασία τους να αποκτήσει νόημα…

• Δυνατότητα εργασίας στο ρυθμό που τους 
ταιριάζει χωρίς να νιώθουν ότι ‘μένουν’ 

πίσω…

• Παροχή υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες 

τους

• Ανοικτές διδακτικές προσεγγίσεις – μάθηση με 

βάση προβλήματα ή project, διερευνητική 
προσέγγιση

• Διαμορφωτική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση

& αλληλοαξιολόγηση

Εξατομίκευση, πως?



Πως εσείς εξατομικεύετε τη διδασκαλία σας 

ώστε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες 

διαφορετικών μαθητών/τμημάτων με άλλες 

ανάγκες ή/κι χαρακτηριστικά;

Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και τι 

λύσεις δίνετε;

Μοιραστείτε σκέψεις/εμπειρίες μαζί μας εδώ 

https://padlet.com/spap7568/1mkuy3wxw8xbx894

Αναλογιστείτε μέχρι το τέλος της ομιλίας…

https://padlet.com/spap7568/1mkuy3wxw8xbx894


Στοιχεία Εξατομικευμένης Διδασκαλίας

• Τί διδάσκω Προσδοκώμενα αποτελέσματα, έννοιες, 

διαδικασίες, … 

• Ποιόν διδάσκω - Χαρακτηριστικά μαθητών

σημαντικά για τη μάθηση 

• Πότε - Χρονοπρογραμματισμός

• Πού διδάσκω - χαρακτηριστικά χώρου-γενικού 

πλαισίου εκπαίδευσης (σε τάξη, σύγχρονα/ 

ασύγχρονα, μέσω κινητών συσκευών) 

• Πώς διδάσκω - διδακτικές προσεγγίσεις σε 
συνάφεια με το περιεχόμενο - ποικιλία εκπαιδευτικού 

υλικού (content) & διαθέσιμους πόρους 

(?technology) : συνδυάζοντας τι, ποιόν, που, πότε



Ας γνωρίσουμε τους μαθητές μας…

Χαρακτηριστικά σημαντικά για τη μάθηση: 

• Ηλικία,  πρότερη γνώση

• Ενδιαφέροντα / προτιμήσεις

• γνωσιακά χαρακτηριστικά

• πολλαπλές μορφές Νοημοσύνης (multiple intelligence)

• στοιχεία προσωπικότητας (personality π.χ. Big five)

• συναισθηματική κατάσταση (emotions)

Συμπεριφορά/Εξέλιξη στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 

– συνήθως ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές 



Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης (9 πλέον…)

Δεν χρειάζονται 9 διαφορετικά σχέδια μαθήματος. Εναλλακτικά, 

σχεδιάστε πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες που υποστηρίζουν τον 

συνδυασμό τύπων νοημοσύνης κάθε μαθητή – δείτε εδώ 

https://www.wtc.ie/images/pdf/Multiple_Intelligence/mi18.pdf

Ο Howard Gardner συζητά 
για τις Πολλαπλές 
Νοημοσύνες - Multiple 
Intelligences
https://www.youtube.com/watch?
v=8N2pnYne0ZA

https://www.wtc.ie/images/pdf/Multiple_Intelligence/mi18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8N2pnYne0ZA


Αξίζει να δείτε ακόμη…

Η εξατομικευμένη μάθηση φέρνει τους 

μαθητές στο προσκήνιο - Education 

Talks -

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

mKDjBMd7LE

Εξατομικευμένη Μάθηση: Γιατί, Πως, Τι; 

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

mKDjBMd7LE

https://www.youtube.com/watch?v=-mKDjBMd7LE
https://www.youtube.com/watch?v=-mKDjBMd7LE


Εξατομίκευση, που?

 σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον 

σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον



Ευέλικτες τάξεις - Flexible Classrooms
Δημιουργώντας χώρους για εξατομικευμένη μάθηση

https://www.youtube.com/watch?v=jQkL5efkViw&t=152s

https://www.youtube.com/watch?v=jQkL5efkViw&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=jQkL5efkViw&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=jQkL5efkViw&t=152s


MOOC από European Schoolnet
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-

v1:TeachUP+TU2_Personalised_EN+2019/about

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:TeachUP+TU2_Personalised_EN+2019/about


Εξατομίκευση, που?

σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον 

σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον



Εξατομίκευση στον ψηφιακό κόσμο σήμερα

Personalization is the act of tailoring an experience or communication based on 

information a company has learned about an individual. 

Just like you may tailor a gift for a good friend, companies can tailor experiences or 

communications based on information they learn about their prospects and 

customers.



Η έννοια της ‘εξατομίκευσης’ σε ψηφιακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 Τι; η υλοποίηση ρυθμίσεων σε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον με βάση τη διαφορετικότητα των 
εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών

 Υλοποιείται δύο επίπεδα ανάλογα με το ποιος έχει τον 
έλεγχο: 

 Προσαρμοστικότητα – ελεγχόμενη από σύστημα

 Προσαρμοσιμότητα - ο μαθητής μπορεί να επηρεάζει την 
εξατομίκευση – διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική για τη 
μάθηση

 Δεδομένα Αλληλεπίδρασης

Ποιος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της 

εξατομίκευσης; ο μαθητής ή το σύστημα



Εξατομίκευση σε ψηφιακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 Εκπαιδευτικά συστήματα με 
‘γνώση’

Ευφυή Συστήματα 
Διδασκαλίας

Προσαρμοστικά 
Περιβάλλοντα Μάθησης

 Συστήματα Διαχείρισης 
Μάθησης

LAMS

Moodle

https://www.springer.com/journal/40593
https://www.springer.com/journal/40593


Automated Teaching Machine PLATO
University of Illinois & Control Data Corporation, 1961

PLATO (Programmed Logic for 

Automatic Teaching Operations)

1970 παρείχε 50,000 ωρών διδασκαλίας 

δεκάδων ξένων γλωσσών, Αγγλικά, 

Γιαπωνέζικα...., και 50,000 ώρες σε 

άλλα γνωστικά αντικείμενα

 Προγράμματα εξάσκησης (drill-and-
practice) με ανατροφοδότηση
(feedback) και tutorial (με εναλλακτικά 
μονοπάτια στο υλικό) μέσω ενός 
κεντρικού υπολογιστή

 Περιβάλλον επικοινωνίας και ανταλλαγής 
σημειώσεων

 Καταγράφει κινήσεις εκπαιδευόμενων

Οθόνη αφής PLATO IV

http://www.classicgaming.com/images/image.asp?/features/articles/computergaminghistory/term1.jpg
http://www.classicgaming.com/images/image.asp?/features/articles/computergaminghistory/term1.jpg
http://www.classicgaming.com/
http://www.classicgaming.com/


Στόχευση εξατομίκευσης/προσαρμογής σε 

επίπεδο ατόμου ή ομάδας

Η προσαρμογή ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης μπορεί 

να επηρεάζει: 

(i) την επιλογή/παρουσίαση κατάλληλου  εκπαιδευτικού 
περιεχομένου

(ii) την υποστήριξη της πλοήγησης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο

(iii) την παροχή εναλλακτικών μονοπατιών

(iv) την διαδικασία αξιολόγησης

(v) την υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων

(vi) την παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης

**************************************************************

(i) τη σύνθεση ομάδων εργασίας μαθητών 

(ii) την αναζήτηση κατάλληλου ομότιμου-βοηθού

(iii) την υποστήριξη της συνεργασίας μιας ομάδας



Τί είναι εξατομικευμένη μάθηση; Μια 

πιο τεχνοκεντρική προσέγγιση
https://www.youtube.com/watch?v=6oLNLCO0vfI

https://www.youtube.com/watch?v=6oLNLCO0vfI
https://www.youtube.com/watch?v=6oLNLCO0vfI
https://www.youtube.com/watch?v=6oLNLCO0vfI


ΜΟΟCs για την ανάλυση εκπαιδευτικών 
δεδομένων

Analytics for the 

Classroom Teacher | edX

https://learn2analyse.eu/

https://www.edx.org/course/analytics-for-the-classroom-teacher
https://learn2analyse.eu/


LAMS (Learning Activity Management System) 

 Μαθήματα που βασίζονται 
σε δραστηριότητες και έχουν 
την μορφή ακολουθίας με 
εναλλακτικές ροές



Περιβάλλον σχεδιασμού: Εργαλεία ροής



LAMS: Περιβάλλον επόπτη



Papazoi, E., Papanikolaou, K.A., Gouli, E., Grigoriadou, M. (2017). Chapter 9: How
Personalization May Benefit the Learning Design Process with LAMS. In: P. Anastasiades
and N. Zaranis (eds.): Research on e-Learning and ICT in Education. Technological,
Pedagogical and Instructional Perspectives. Springer, pp.119-130, 2017.

Μελετήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακού μαθήματος & 

διπλωματικής εργασίας, η διαδικασία ανάπτυξης 

προσαρμοστικών μαθημάτων και μη, στο LAMS

Έρευνα: Εξατομίκευση & LAMS

Πώς ενσωματώνεται και υλοποιείται η εξατομίκευση με βάση 
τα χαρακτηριστικά του μαθητή στο LAMS;

Ποια είδη γνώσης μπορεί να αναπτύξει ένας 
εκπαιδευόμενος/επιμορφούμενος εκπαιδευτικός 
σχεδιάζοντας προσαρμοστικά μαθήματα;

1

2



Ανάλυση Δεδομένων

Ερώτημα 1:

 Σύγκριση μεταξύ εξατομικευμένων εκδόσεων μαθημάτων ως 

προς:

Α. Χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου ως πηγή 

προσαρμογής 

Β. Μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για το σχεδιασμό 

προσαρμοστικότητας

Γ. Υλοποίηση προσαρμοσιμότητας

Ερώτημα 2:

 Συγκριτική ανάλυση μεταξύ προσαρμοστικών και μη 

προσαρμοστικών εκδόσεων μαθημάτων 

 Πεδία γνώσης με τη μεγαλύτερη βελτίωση από α΄ σε β΄φάση

στο πλαίσιο του TPACK

 Δεξιότητες σχετικές με αυτά τα πεδία γνώσης



Μάθημα: Βάσεις δεδομένων

(Απλή μορφή)

Μάθημα: Βάσεις δεδομένων

(Εξατομικευμένη μορφή)

Νέα Εργαλεία:

εργαλεία αξιολόγησης - διακλάδωση, 

ομαδοποίηση - διακλάδωση



 Προσαρμογή με βάση 

μαθησιακά χαρακτηριστικά

 Εξατομίκευση ανάλογα 

 με ρόλο μαθητή 

 επίπεδο γνώσης

 προτιμήσεις μαθητή

Α. Χαρακτηριστικά μαθητή ως πηγή προσαρμογής



Πρώτος τρόπος: διαφορετική 

σειρά παροχής 

δραστηριοτήτων

ανάλογα με 

 μαθησιακό στυλ 

 προτιμήσεις 

 επίδοση 

Β. Τρόποι υλοποίησης εξατομίκευσης (1/2)



Δεύτερος τρόπος: παρουσίαση 
διαφορετικού υλικού με χρήση 
εναλλακτικών πόρων

π.χ. σε ορισμένα σημεία του 
μαθήματος ανάλογα με το 
μαθησιακό στυλ 

για θεωρητικούς 
παρουσιάζονται 
περισσότερες πηγές

για πρακτικούς 
περισσότερες 
δραστηριότητες

Β. Τρόποι υλοποίησης εξατομίκευσης (2/2)



Εργαλεία: 

 Υποστηρικτικών και 
προαιρετικών 
δραστηριοτήτων

Τρόπος υλοποίησης 

 ελεύθερη επιλογή του 
επιπέδου γνώσεων

 μαθησιακών προτιμήσεων

Γ. Σχεδίαση & υλοποίηση προσαρμοσιμότητας
(σύστημα προσαρμόζεται σε επιλογές μαθητή)



Ωστόσο το LAMS είναι ένα από τα λίγα περιβάλλοντα η-μάθησης 
γενικού σκοπού με κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση 
εναλλακτικών διαδρομών και προσαρμοστικών μαθημάτων

Συμπεράσματα

Περισσότερες δυνατότητες 
προσαρμοστικότητας και 
λιγότερες προσαρμοσιμότητας
λόγω σειριακής φύσης 
ακολουθιών

«Από τη στιγμή που θα επιλεγεί το 
μαθησιακό στυλ και το 
γνωστικό υπόβαθρο, η 
ακολουθία της μελέτης του 
εκπαιδευτικού υλικού είναι 
συγκεκριμένη και ο μαθητής δεν 
μπορεί να την τροποποιήσει»



Κατασκευάζοντας μια Ιστοεξερεύνηση

ως μάθημα στο LAMS



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μάθημα βασισμένο σε 

Ιστοεξερευνήσεις

Μία Ιστοεξερεύνηση αποτελεί ένα σενάριο 

κατευθυνόμενης διερεύνησης που 

◦ χρησιμοποιεί πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό και 

◦ μια αυθεντική αποστολή για τους μαθητές

για να κινητοποιήσει τους μαθητές να διερευνήσουν

ανοιχτά ερωτήματα, να επεκτείνουν την προσωπική τους 

εμπειρία, και να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες 



Αλλάζοντας μέγεθος στο zunal…

Αλλάζοντας 
μέγεθος στο LAMS







Που, πότε, πώς και σε ποιο 

πλαίσιο;

 Σε τάξη ή σε εργαστήριο ή στη βιβλιοθήκη ή από το 

σπίτι

 Δια ζώσης ή από απόσταση

 Προβολή μέσω projector / σε διαδραστικό πίνακα / 

πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών στην τάξης;

Σκοπός

 … για πειραματισμό/διερεύνηση /αξιολόγηση; 

 … για επανάληψη, εμβάθυνση, συζήτηση;

 … για συμπλήρωση της διδασκαλίας / 

αναστοχασμό / επικοινωνία / συνεργασία



Ευχαριστώ για το χρόνο σας!


