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Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την UNESCO:

 Η Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αναφέρεται σε εκείνες

τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία, παράλληλα με τη γενική

εκπαίδευση, ασχολείται με τη μελέτη των τεχνολογιών και των συναφών

επιστημών, καθώς και την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, στάσεων, την

κατανόηση και τις γνώσεις σχετικά με διάφορους τομείς της οικονομικής και

κοινωνικής ζωής[1].

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη από τα μέσα
επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

ραδιόφωνο, τηλεόραση, βίντεο, υπολογιστές, τηλεδιάσκεψη κ. λπ) με μικρή ή

καθόλου διαπροσωπική επαφή μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, ατομική

ή/και σε ομάδα[2].



Πανδημία Covid-19 και νέες προκλήσεις στην 

διδασκαλία. 

Η πανδημία οδήγησε το εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως στην υιοθέτηση

νέων τεχνικών διδασκαλίας. Το μοντέλο μάθησης που επικράτησε σε όλες

τις βαθμίδες είναι το μικτό μοντέλο μάθησης (Blended Learning).

Τα χαρακτηριστικά του μικτού μοντέλου μάθησης είναι[3]:

 Η χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας 

 Ο συνδυασμός αυτό-καθοδηγούμενης και συνεργατικής μάθησης 

 Η ανάμιξη οργανωμένης και μη προγραμματισμένης μάθησης 

 Η ανάμιξη της θεωρίας, της πρακτικής και των εργαλείων υποστήριξης 

της μάθησης 



Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση. 

 Ως Σύγχρονη Εκπαίδευση ορίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ

εκπαιδευομένου και εκπαιδευτή. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-καθηγητή

γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση εικονικής τάξης χρησιμοποιώντας

τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να γίνεται

ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδευτικού υλικού[4]. (πλατφόρμα webex)

 Ως Ασύγχρονη Εκπαίδευση ορίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση σε μη πραγματικό χρόνο μεταξύ

εκπαιδευομένου και εκπαιδευτή μέσω της χρήσης εφαρμογών στο

περιβάλλον του Ιστού. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό

επιλέγοντας το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο σύμφωνα με

το πρόγραμμά τους και τις προθεσμίες παράδοσης όπως έχουν και τη

δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες

και τον εκπαιδευτικό[4].(πλατφόρμα e class , e me)



Το διδακτικό σενάριο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.

 Διδακτικό σενάριο ορίζεται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο

γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές

αρχές και πρακτικές. Μπορεί να έχει διάρκεια περισσότερων από μία

διδακτικών ωρών. Υλοποιείται, κατά κανόνα, μέσα από μια σειρά

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες είναι τμήματα του

σεναρίου, εντάσσονται μέσα σε αυτό και μπορούν να είναι από απλές έως

πιο προηγμένες[5].

 Η δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου περιλαμβάνει την ταυτότητα του

σεναρίου, το πλαίσιο υλοποίησης σεναρίου, τη διδακτική διαδικασία και την

υλοποίηση[5].



Η ειδικότητα της Αισθητικής Τέχνης του Τομέα 

Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ. Β’, 26-

4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το 

Φ.Ε.Κ. 2072, τ. Β’, 15-6-2017 τα 

μαθήματα Ειδικότητας που 

παρακολουθούν οι μαθητές και 

μαθήτριες του Τομέα Υγείας –

Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ’ τάξη του 

Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής[6]:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1

.
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ 3Θ

2

.
Υγιεινή 2Θ

3

.
Μακιγιάζ 3Ε

4

.
Spa και Λουτροθεραπεία 1Θ+2Ε

5

.
Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ 1Θ+6Ε

6

.

Αισθητική Άκρων-

Ονυχοπλαστική
3Ε

7

.

Κοσμητολογία-Τεχνολογία 

Υλικών
2Θ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ



Προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία του εργαστηριακού 

μαθήματος Αισθητικής Άκρων.

Εφαρμογή σεναρίου 

(Συνδυασμός Σύγχρονης / Ασύγχρονης )



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

για τους μαθητές

Σε επίπεδο Γνώσεων:

➢ Να διακρίνουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του ακρυλικού.

➢ Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η σωστή αναλογία 
υγρού και σκόνης ακρυλικού. 

➢ Να περιγράφουν ,συνοπτικά, τα στάδια της διαδικασίας αυτής.

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

➢ Να μπορούν να εφαρμόζουν πρακτικά σωστές αναλογίες υλικών προκειμένου να εφαρμόσουν 
τεχνικές ονυχοπλαστικής.

➢ Να χρησιμοποιούν σωστά τον πίνακα εξάσκησης ακρυλικού σαν βοηθητικό υλικό για την 
επιτυχημένη εξάσκηση τους. 

➢ Να αποκτήσουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε περιβάλλον σύγχρονης 
και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .

➢ Να αποκτήσουν την ικανότητα να αντλούν πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν το θέμα 
που διδάχθηκαν και να  χρησιμοποιούν το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό. 

Σε επίπεδο Στάσεων:

➢ Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.



1ο Βήμα: Τηλεδιάσκεψη (Webex)

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?

classcode=K12.T





https://www.youtube.com/watch?v=cKwt8kLtBoY



https://www.youtube.com/watch?v=g_5vs9Fiq3I&t=6

15s



2ο Βήμα: η-ταξη(e class) Ασύχρονη Εκπαίδευση
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Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας!


