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Περίπτωση PBL through VLE (Problem-based learning through Visual  
Learning Environments) 
Εκμάθηση βάσει προβλημάτων μέσω ενός Εικονικού  
Μαθησιακού Περιβάλλοντος 

Εισαγωγή Αυτή η μελέτη περίπτωσης επικεντρώθηκε στον τρόπο  
εφαρμογής της τεχνικής μάθησης βάσει project μέσω της  
χρήσης νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα μέσω των  
διαθέσιμων πόρων στο εικονικό περιβάλλον μάθησης  
(ΕΠΜ). 

Η εκμάθηση βάσει προβλημάτων (ΕΒΠ) έχει ως στόχο οι  

μαθητές συνεργατικά και ενεργά να σχεδιάσουν, να  

αναπτύξουν και να αξιολογήσουν ένα έργο που έχει  
πρακτική εφαρμογή. Οι στόχοι της ενσωμάτωσης (ΕΒΠ) και 

(ΕΠΜ) ήταν να α) ενθαρρύνουν τους μαθητές στην  

ενεργητική συμμετοχική και συνεργατική μάθηση, και β) να 

εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν τη χρήση των ΤΠΕ 

μέσω (ΕΒΠ). 

Τύπος του Οργανισμού  
που είχε εμπλοκή στο  
έργο 

Α.Ε.Ι  

Τίτλος της  
μεθοδολογίας που  
χρησιμοποιήθηκε 

Εκμάθηση βάσει έργου (Project-based learning) σε  

εικονικά περιβάλλοντα  

Τύπος του εκπαιδευτή Καθηγητής 

Εργαλείο/-α που  
χρησιμοποιήθηκε/-αν 

Περιβάλλον εικονικής μάθησης 

Προκλήσεις, μυστικά  
επιτυχίας, παράγοντες  
που αποτέλεσαν  
κίνητρο 

Κατά την εφαρμογή της μελέτης περίπτωσης, εικονικά 

εργαλεία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στο (ΕΠΜ)   
χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με εκπαιδευτικούς  
πόρους που περιέχουν ελκυστικό, ανοιχτό περιεχόμενο 

που προωθούσε την κριτική, πολύπλοκη, αποκλίνουσα και  
δημιουργική σκέψη. Έγιναν προσπάθειες για την  
προώθηση μιας συνεχούς διαδικασίας μάθησης  
εντείνοντας την εργασία καθοδήγησης και διδασκαλίας 

και εφαρμόζοντας ένα σύστημα αξιολόγησης που δεν  
συνδέεται αποκλειστικά με το περιεχόμενο, αλλά αντίθετα  
με την απόκτηση γενικών και συγκεκριμένων ικανοτήτων. 

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, οι καθηγητές  
προσέφεραν μια εισαγωγική συνεδρία για τους στόχους  



του έργου και τα στάδια ανάπτυξης, καθώς και τις  
διδακτικές και μεθοδολογικές στρατηγικές για την  
υλοποίησή του. Το έργο χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια, με  
τέσσερις εργασίες και οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες 
 4-6 ατόμων. Στη συνέχεια δόθηκε μια εξήγηση για τα  
εργαλεία που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν κατά τη  
διάρκεια της διαδικασίας.  

Η εκπαιδευτική δράση εφαρμόστηκε επίσης, με στόχο την  
προώθηση της συνεχούς μάθησης, όπου ο καθηγητής 

θα λειτουργούσε ως υποστήριξη, επόπτης και οδηγός στις 

μαθησιακές διαδικασίες των μαθητών. Για να επιτευχθεί 

αυτό, πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συνεδρίες πρόσωπο 

με  
πρόσωπο πριν και αφού οι μαθητές είχαν υποβάλει κάθε  
εργασία. 

Διδάγματα και  
προτάσεις βελτίωσης 

Η αξιολόγηση του πειράματος έδειξε ότι υπήρχε συνεχής  
αύξηση συμμετοχής σε δραστηριότητες τόσο στην τάξη 

όσο και στο VLE. Τα μαθήματα παρήγαγαν επίσης 

εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Για την παρακολούθηση της διαδικασίας, οι λέκτορες 

τήρησαν ημερολόγια τάξεων, όπου σημείωσαν τυχόν  
παρατηρήσεις και συμβάντα που είχαν συμβεί είτε στην  
τάξη είτε στο (ΕΠΜ). Επιπλέον, ζητήθηκε από τους μαθητές 

να κρατήσουν ημερολόγια πεδίου και να συμμετάσχουν  
στο φόρουμ, τα οποία ήταν τα κύρια εργαλεία για την 

ενίσχυση της αντανακλαστικότητας στη διαδικασία 

μάθησης. 

Η εφαρμογή του εικονικού περιβάλλοντος επέτρεψε μια  
μεγαλύτερη προσαρμογή της διαδικασίας διδασκαλίας-

μάθησης καθώς έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να  
αναλάβουν αυτοκατευθυνόμενη μάθηση ανάλογα με τις  
περιστάσεις. 

Χώρα Ισπανία 

Όνομα του 
Οργανισμού/ 
Εκπαιδευτικού  
κέντρου 

Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης (US) 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 


