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through a Learning Organization 

1 

          MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ενότητας,  

2. Ενεργός & δια-δραστική  συμμετοχή εκπαιδευομένων  

3. Εμβάθυνση σε Γνώση - Δεξιότητες – Στάση - Συμπεριφορά  

4. Team  training  & Coaching από εισηγητές 

5. Περιεχόμενο εκπ/σης  με βάση τις απαιτήσεις της εταιρείας για την εκπαιδευτική ενότητα 

6. Περιεχόμενο εκπ/σης  με σωστή αναλογία θεωρίας & πράξης 

7. Περιεχόμενο εκπ/σης με παραδείγματα, visual tools, role playing 

8. Εκπαιδευτικοί στόχοι ομάδας και κάθε εκπαιδευόμενου  

9. Αξιολόγηση  κάθε μέρους εκπαιδευτικής  ενότητας 

10.Αξιολόγηση με βάση την εταιρική και ατομική καμπύλη μάθησης 

11.Αξιολόγηση 4+ σταδίων με βάση το  διευρυμένο μοντέλο D.Kirkpatrick 
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΑΤΟΜΙΚΗ 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, 

ΜΑΘΗΣΗ,ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

Παραδοσιακή  

Καμπύλη Μάθησης 

Σύγχρονη 

 Καμπύλη Μάθησης 

 

 “ tapantareitraining” 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1/2 

 Ε-mail  &  personal account / trainee   σε όλη  τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ενότητας  

 Personal account  για πρόσβαση περιεχομένου στη βάση δεδομένων της εκπαιδευτικής 

ενότητας 

 Στατιστική ανάλυση   κάθε δράσης εκπαίδευσης / εκπαιδευόμενο 

 Ιnternet ( skype , email )  for «οne to one or one to team» coaching 

 Ψηφιακή πλατφόρμα web meetings                   supported by CISCO 

 Χρήση του  συστήματος διαχείρισης  εκπαίδευσης  
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2/2 

 Κλασσική εκπαίδευση, αίθουσας διδασκαλίας   με  pc & video projector 

 Ψηφιακό υλικό  επεξεργασμένο  με πρόγραμμα moodle 

 Εκπαιδευτικοί στόχοι  από κοινού συμφωνημένοι 

 Αξιολόγηση με, ΚPI’s 

 Δια-δραστικά tools  

 Ασφάλεια  εταιρικών δεδομένων, και συστημική προσέγγιση σε κακόβουλη χρήση 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Passwords created by the Administrator ONLY and emailed to trainees to their 
company’s account   or to yourname@tapantarei.gr 

 No guests allowed both to tapantarei.gr & Moodle - COMPANY  “xyz” 

 https & SSL security through out the system 

 All data and lesson material are kept inside the server 

 Anti virus on the server side 

 Log in all activities both on tapantarei.gr & moodle- COMPANY  “xyz” 

 Hosted and Secured by  
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mailto:yourname@tapantarei.gr


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Based on Model Donald L. Kirkpatrick (1)  

 

Check Requirements,  
Systems and Processes 

Level 1 – Reaction 

Was the environment suitable 
 for learning? 

Level 2 - Knowledge 

Did they learn anything 

Level 3 - Behavior 

KSA being used on the job? 

Level 4 & Εxt. Results KPI’S 
Was it worth it? 

Type 
evaluation 

Form 

Summative 
Correlation of business 
results with other 
assessment results 

Summative 
Observ.of Performance 

360° Survey 

Diagnostic 

Summative 

Self-assessment Test 

 

Reaction 

Formative 

Survey 

Real-time Polling 

Quizzing 

Check  
Performance Environment 

Improve 
Knowledge/Skill transfer 

Improve 
Learning Environment 

(1) Kirkpatrick, Donald L. (1998). Evaluating Training Programs: The Four Levels. Berrett-Koehler Publishers. 
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(LMS & CMS) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εκπαίδευση 

Σύγχρονη Ασύγχρονη Κλασσική 

 
WebEx 

(Webminars, Whiteboard, File 
transfer, Remote Access) 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & IT 

 H “one to one”, ή “one to many” εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται σε REAL TIME 
με τη βοήθεια   του Internet. 

 Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα                       της εταιρίας Cisco.  

(Έτσι καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης με τον καλύτερο τρόπο) 

 H σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται με scheduled meetings ή on demand με στόχο την  
άμεση επικοινωνία του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευομένους. 
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Screenshot  
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Aσύγχρονη Εκπαίδευση 

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό υλικό όποτε 
τον βολεύει και από όπου θέλει. 

  
 

Χρησιμοποιούμε τη πλατφόρμα εκπαίδευσης του                          που στην ουσία είναι 
ένα   ολοκληρωμένο «εικονικό πανεπιστήμιο». 

Moodle the world's favourite learning management system or virtual learning environment.  

(http://www.kineo.com/free-tools/moodle-your-free-lms.html) 
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Δυνατότητες 

LMS – LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
 Εικονικό πανεπιστήμιο 

 Παράδοση μαθημάτων 

 Τεστ κατανόησης – αυτό αξιολόγησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMS – CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
 Είναι δυνατό το κατέβασμα διαφόρων τύπων γνωστών αρχείων (.doc, xls, pdf κ.α.) για  

την ηλεκτρονική αποστολή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού 
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Φάση –Α 

 
1. Audit εταιρείας & site visit σχετικό με την εκπαιδευτική ενότητα  
2. Παραλαβή & σχολιασμός Δεδομένων. Επικέντρωση σε οπτικοακουστικό υλικό & 
παραδείγματα 
3. Καταγραφή δεδομένων εκπαιδευομένων με σκοπό την τροποποίηση του   
προγράμματος εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (ομαδικά & 
ατομικά) 
4. Ηλεκτρονική αποτύπωση των εκπαιδευομένων για τη σωστή διαχείριση σύγχρονης & 
ασύγχρονης εκπαίδευσης 
5. Εκπαιδευτικοί στόχοι συμφωνημένοι με την εταιρεία  
6. Συμφωνία εκπαιδευτικού προγράμματος και μεθόδων εκπαίδευσης 
7. Επεξήγηση, συμφωνία μεθόδων αξιολόγησης (evaluation mix) 
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Διαδικασία ροής εκπαίδευσης  DEMO 1/4 
Για εταιρικό seminar, workshop,η webinar 

 

 

Αποτελείται από   3  Φάσεις  τις   Α.Β,Γ 
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Φάση-B 

 
1. Ροή εκπαιδευτικού προγράμματος  
2. Αξιολογήσεις στη διάρκεια του προγράμματος. Τελική αξιολόγηση 
3. Στατιστικά από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
4. Καμπύλη μάθηση για τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά και για το σύνολο της  

εκπαιδευτικής ομάδας στην εκπαιδευτική ενότητα 
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Διαδικασία ροής εκπαίδευσης  DEMO 2/4 
Για εταιρικό seminar, workshop,η webinar 
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Φάση-Γ 
 

1. Audit εταιρείας & site visit σχετικό με την  αφομοίωση- αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης 
2. Διορθωτικές κινήσεις, βελτιώσεις μεθόδου 
3. Επικαιροποίηση  καμπύλη εκπαίδευσης, νέα βήματα  
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Διαδικασία ροής εκπαίδευσης  DEMO 3/4 
Για εταιρικό seminar, workshop,η webinar 

 

 

 “ tapantareitraining” 



Διαδικασία ροής εκπαίδευσης  DEMO 4/4 

Authenticated Users  

log in from home or office 

Students log in 
Moodle for company “x” 

Support Administrator issues  
&  e-mail the passwords to trainees 

User and course DBs 
Lessons 
Quizzes 
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Supporting Continuous Improvement  
through a Learning Organization 

info@tapantarei.gr     
support@tapantarei.gr  
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Για επικοινωνία και πληροφορίες: 



Supporting Continuous Improvement  
through a Learning Organization 
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