
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράμματος ECOLHE είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η ιδέα της 
ηλεκτρονικής μάθησης (e-μάθηση) στην Ανώτερη Εκπαίδευση - ΑΕ (ευρύτερα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια) έχει μεταφραστεί σε πρακτικές, σε εθνικό 
επίπεδο, από τα Ακαδημαϊκά Όργανα. Σκοπός μας είναι να προσδιορίσουμε τον τρόπο με 
τον οποίο οι ψηφιακές προκλήσεις, για την προώθηση της διά βίου μάθησης (∆ΒΜ) 
μέσα από Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ΑΕ, διαμορφώνεται σε 
συγκεκριμένα πλαίσια.   

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Τα αποτελέσματα του ECOLHE 
αφορούν:

Ακαδημαϊκά Όργανα

∆ιδακτικό προσωπικό 
(καθηγητές, ερευνητές)

Φοιτητές

∆ιοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό στην ΑΕ

Τοπική και διεθνή 
κοινότητα της ΑΕ
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Το παράγωγο αυτό στοχεύει στο να εφοδιάσει τα Ακαδημαϊκά Όργανα, με ένα χρήσιμο 
πλαίσιο και εργαλεία για την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, καθώς επίσης και 
με την ενίσχυση του διαδικτυακού και μικτού μαθησιακού περιβάλλοντος στην ΑΕ.

“Συστάσεις και οδηγίες για τα Ακαδημαϊκά
Όργανα”

ΕΚΘΕΣΗ
IO5

Το παράγωγο αυτό διερευνά πως τα Πανεπιστήμια έχουν μεταφέρει τις διατάξεις που 
περιέχονται στα Ευρωπαϊκά κείμενα σε οργανωμένες πρακτικές, δίνοντας έμφαση στα 
θέματα της αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διά βίου μάθηση, τα ποιοτικά πρότυπα και την 
επαγγελματική εξέλιξη των  καθηγητών.

Το παράγωγο αυτό είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα που δίνει έμφαση στην 
αναβάθμιση των διδακτικών δεξιοτήτων των καθηγητών, με σκοπό να τους δώσει την 
δυνατότητα να ενσωματώσουν αποτελεσματικά διαδικτυακές ή/και μικτές  
τεχνολογίες στην ΑΕ.

“∆ιαδικτυακή διδασκαλία στην ΑΕ”
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Το παράγωγο αυτό αναγνωρίζει μεθοδολογίες και εργαλεία που υιοθετούν την εμπλοκή 
των φοιτητών σε διαδικτυακές ή/και μικτές μαθησιακές δραστηριότητες με σκοπό τη  
μείωση του ρυθμού ψηφιακής εγκατάλειψης  και την ενίσχυση για πιο αποτελεσματική 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 

“Εργαλεία στην ΑΕ για την ενεργοποίηση ενός
διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος”

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

“Ψηφιακές Τεχνολογίες στην ΑΕ: από το Ευρωπαϊκό 
όραμα στην  πανεπιστημιακή διακυβέρνηση” 

ΕΚΘΕΣΗ
IO1

IO3

Το παράγωγο αυτό είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για την 
αυτό-αξιολόγηση των επαγγελματιών της ΑΕ εστιάζοντας στις ψηφιακές ικανότητες. 

Συμβιωτικό Μαθησιακό Παράδειγμα (ΣΕΠ):
Ικανότητες Καθηγητών, Μέθοδοι & Προσεγγίσεις στην ΑΕ

ΕΡΓΑΛΕΊΟ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστότοπος: http://ecolhe.eu/ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ecolhe@unilink.it


