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ΤΣΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

Σο Σraining Engineering είναι μία μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και διάχυςθσ περιεχομζνου. Σο 
Training Engineering αντλεί τισ αρχζσ του από τθν ψυχολογία τθσ μάκθςθσ και τισ μεκοδολογίεσ τθσ από τον 
ςυςτθμικό τρόπο ςκζψθσ και το project management. 

Η μεκοδολογία του Σraining Engineering αποτελείται από μια ςειρά φάςεισ ανάπτυξησ του εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου με ζντονθ τθ λειτουργία τθσ αναπληροφόρηςησ. 

Γιατί Engineering; 

Επειδι τα ςυςτιματα μάκθςθσ κζλουμε να υλοποιοφνται με τισ αρχζσ τθσ μθχανικισ:  

 Προβλζψιμο και επαναλιψιμο αποτζλεςμα ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ  

 Ακρίβεια ςτθ μεταφορά από το χαρτί ςτθ πράξθ  

 Μζτρθςθ & αξιολόγθςθ ςτθν υλοποίθςθ  

Απλά γιατί αυτι θ διαδικαςία παρζχει ζνα δυνατό πλαίςιο για να πάρει κανείσ αποφάςεισ για το ποιοσ, πότε, τι, 
ποφ, γιατί και το πϊσ τθσ εκπαίδευςθσ. Η ιδζα του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςτθν απόκτθςθ μιασ ςυνολικισ εικόνασ 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Χαρακτθρίηεται από μια ςυςτθματικι διαδικαςία ςυλλογισ πλθροφοριϊν, 
ανάλυςθσ ομαδικϊν και ατομικϊν απαιτιςεων απόδοςθσ και από τθν ικανότθτα ανταπόκριςθσ με ακρίβεια ςτισ 
προςδιοριςκείςεσ ανάγκεσ. 

Η εφαρμογι του Training Engineering εξαςφαλίηει ότι τα προγράμματα και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
εξελίςςονται ςυνεχϊσ με ζναν αποτελεςματικό και αποδοτικό τρόπο για να ταιριάηουν με τθν ποικιλία των 
αναγκϊν ενόσ ταχφτατα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντοσ. 

Πωσ μπορεί να ςασ φανεί χρήςιμο; 

Με τθν μεκοδολογία του Training Engineering μπορείτε να : 

 ςχεδιάςετε εκπαιδευτικά ςυςτιματα και περιεχόμενο ςε γνωςτικά κζματα που εςείσ είςτε 
διακζτετε απόλυτθ εξειδίκευςθ, να ςχεδιάςετε μοναδικζσ προϊοντικζσ, τεχνικζσ εκπαιδεφςεισ αλλά 
και εκπαιδεφςεισ αρχϊν, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν,  

 εκπαιδεφςετε εκπαιδευτζσ ευκολότερα και ςυςτθματικότερα ,  

 πετφχετε ποιοτικά αποτελζςματα τυποποιϊντασ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,  

 ςχεδιάςετε εκπαιδευτικά εργαλεία διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ ςτθν εργαςία όπωσ DVD, e-learning, Job 
aids κλπ. 
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ΣΑ ΟΦΕΛΗ  

 Σο Training Engineering είναι ζνα εργαλείο management που κάνει τθν παραγωγι του εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου πιο παραγωγικι.  

 Η αποτελεςματικότθτα είναι αυξθμζνθ γιατί θ όλθ διαδικαςία ςυνδζεται με ςτόχουσ και οι ςτόχοι με 
τθν επιχειρθματικι τακτικι και ςτρατθγικι.  

 Η προςζγγιςθ είναι τόςο επιςτθμονικι όςο και πρακτικι και μπορεί να αναπαραχκεί  
 Σο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να βελτιωκεί και να ενιςχυκεί μζςα από τθν ςυλλογι και 

ανάλυςθ νζων ςτοιχείων.  
 Διευκολφνει τθν εξερευνθτικι προςζγγιςθ κεμάτων.  
 Σο Training Engineering είναι ανεξάρτθτο του μζςου που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν διάχυςθ του 

περιεχομζνου  

 Σο Training Engineering δεν απαιτεί αυτόσ που εφαρμόηει τθν μεκοδολογία να είναι κάτοχοσ τθσ 
γνϊςθσ. Αντίκετα όςο λιγότερο ξζρει κανείσ το κζμα ι περιςςότερο τεχνικό είναι τόςο 
περιςςότερο με τυπικότθτα πρζπει να ακολουκιςει τθν μεκοδολογία του Training Engineering  

 
Αρχζσ του Training Engineering 

Σο Training Engineering αφορά τθν ςχεδιαςμζνθ δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ. Είναι μία δυναμική διαδικαςία ανάπτυξθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
που ακολουκεί μία πορεία μζςα από ςτάδια και φάςεισ για να δϊςει ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ  ςε 
ςυγκεκριμζνα προβλιματα. 

Σο Training Engineering ςυχνά ονομάηεται SAT (System Approach to Training)  
ι  ADDIE ( Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate). 

Είναι μια μεκοδολογία οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε 5 φάςεισ:  

 
 

Σο Training Engineering είναι εφκολο και απλό ςτθν εφαρμογι του. Η μεκοδολογία του Σraining 
Engineering δθμιουργικθκε για να λφςει εκπαιδευτικά προβλιματα. 
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Περιεχόμενο τησ μεθοδολογίασ 

Σο Training Engineering  απαςχολείται με τον προςδιοριςμό των εκπαιδευτικϊν  απαιτιςεων με βάςθ 
τθν ανάλυςθ τισ απαιτήςεισ απόδοςησ ςτθν εργαςία, από ςτοιχεία που ςυλλζγονται από τουσ ειδικοφσ 
ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι ςχθματίηονται ςαν αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ και ζλεγχοι, τεςτ και 
αξιολογιςεισ αναπτφςςονται για να μετρήςουν την πρόοδο του μακθτι προσ τθν επίτευξθ του 
εκπαιδευτικοφ ςτόχου (εςωτερικι) και τθν απόδοςθ του ςτθν εργαςία (εξωτερικι).  

Σο Training Engineering  επίςθσ οργανϊνει τθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου 
προςδιορίηοντασ τισ βζλτιςτεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, τθν διδακτικι ςειρά και τα μζςα παράδοςθσ για 
το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ που απαιτείται. 

Σο διάγραμμα παρακάτω δείχνει τισ πζντε φάςεισ αναλυμζνεσ ςτα βαςικά βιματά τουσ: 

 
Σο Learning Process-H Διεργαςία Μάθηςησ εννοείται ωσ η αλληλουχία και η αλληλεπίδραςη 
γεγονότων ςε ςυγκεκριμζνο χώρο και χρόνο, μζςα από τθν οποία μακαίνουν οι άνκρωποι.  

Η διεργαςία μάκθςθσ κακορίηεται από τθν εφαρμογι των κατάλλθλων μακρο-ςτρατθγικϊν  και μικρο-
ςτρατθγικϊν με ςτόχο να λυκεί ζνα πρόβλθμα απόδοςθσ 

 

 
Οι μακροςτρατηγικζσ επιλζγονται κατά τθν φάςθ τθσ ανάλυςησ και του ςχεδιαςμοφ.  
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τθν φάςθ τθσ  ανάπτυξησ  του περιεχομζνου ςυγκεκριμενοποιοφμε τισ μικροςτρατηγικζσ που κα 
βοθκιςουν καλφτερα ςτθν διαδικαςία μάκθςθσ. Οι μικροςτρατθγικζσ είναι οι εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να κάνουν οι μακθτζσ για να μάκουν, να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τθσ 
εκπαίδευςθσ. 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 Σο ςφςτθμα μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε 3 ζωσ 5 θμζρεσ. 

 Η διαδικαςία εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει παρουςίαςθ τεχνικϊν, αςκιςεισ, και εφαρμογι με 
πραγματικοφσ ςχεδιαςμοφσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και παρουςιάςεισ που 
μαγνθτοςκοποφνται. Ο κάκε ςυμμετζχων ζχει τθν δυνατότθτα να διαπιςτϊςει τα λάκθ του και με τθν 
εφαρμογι των τεχνικϊν να βλζπει τθν ςυνεχι βελτίωςθ του. 

 Ο ιδανικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 16   

1- Training Engineering 4- Ανάπτυξη Περιεχομζνου (Micro Strategies) 

1. Βαςικζσ Αρχζσ Instructional Design 

2. Trainer ι Performance Consultant 

3. Η υςτθμικι Προςζγγιςθ 

4. Ζνα Performance based System  

5. Προςδιοριςμόσ προτφπων 
απόδοςθσ 

 

1. τρατθγικζσ μάκθςθσ (μοντζλα μάκθςθσ) 

2. Σεχνικζσ  απομνθμόνευςθσ  

3. Σεχνικζσ  κατανόθςθσ ιδεϊν 

4. τρατθγικζσ Learning Styles 

5. Σεχνικζσ Εφαρμογισ & άςκθςθσ ικανοτιτων 

6. Αποτφπωςθ χζςεων & Διαςφνδεςθ γνϊςθσ 

7. Ιδιαιτερότθτεσ των Soft-skills και άλλων  

υψθλϊν νοθτικϊν ικανοτιτων 

8. Micro project 2 

2- Ανάλυςη του υςτήματοσ   5- Χρήςη των μζςων 

1. Προςδιοριςμόσ προβλιματοσ 

2. Ελλείμματα γνϊςθσ & ικανοτιτων 

3. Προςδιοριςμόσ ςτόχων 

4. Ανάπτυξθ αξιολογιςεων ελζγχου 

5. Επιλογι Μζςων & Μεκοδολογιϊν 

6. Εκτίμθςθ ζργου  

1. Μζκοδοι βαςιςμζνεσ ςτθν προςωπικι επαφι 

2. Οδθγοί αυτοδιδαςκαλίασ 

3. Οπτικά βοθκιματα (διαφάνειεσ, job aids, 
εικόνεσ, γραφιματα, video)   

4. Η χριςθ των τεχνολογιϊν επιμόρφωςθσ  

5. Δθμιουργικι χριςθ μζςων και μεκόδων 

3- χεδιαςμόσ (Macro Strategies) 6- Μελζτη Περίπτωςησ  

1. Προςεγγίςεισ Αναλυτικισ Λογικισ 

2. Διαδοχι ιδεϊν / περιεχομζνου  και 
φνδεςθ 

3. Εργαλεία χαρτογράφθςθσ  

4. Εργαλεία και Σεχνικζσ Ελζγχου 
Ροισ  

5. χζδιο Εκπαίδευςθσ 

6. Micro project 1 

Micro project 3 

 


