
Παιδαγωγική αξιοποίηση της 
πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης η- τάξη του ΠΣΔ (e-class) 
στην εποχή Covid 19 

Δρ. Αθανασία Μπαλωμένου 

ΣΕΕ ΠΕ03 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 



Το σεμινάριο απευθύνεται: 

• στους εκπαιδευτικούς Μαθηματικών ΠΕ03 
επιστημονικής μου ευθύνης (με σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  

 
• σε όλους τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας & Α/θμιας 

εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (μέσα από 
το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας) 

 
• σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας που 

επιθυμούν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά την 
πλατφόρμα e-class για ασύγχρονη διδασκαλία (μέσα 
από το youtube). 
 



Δομή ιστοσεμιναρίου 

• Εισαγωγή (η προβληματική..) 
• Α Μέρος (γενικά τεχνικά ζητήματα κ συχνές 

ερωτήσεις) 
• Β Μέρος (παιδαγωγική αξιοποίηση της e-class 

για υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων: «το 
παράδειγμα των Erasmus KA3 της ΠΔΕΔΕ: 
CHOICE, SteamOnEdu & GEM IN»  

• Γ Μέρος (παιδαγωγική αξιοποίηση της e-class 
για επείγουσα εξ αποστάσεως (απομακρυσμένη)  
διδασκαλία - Emergency Remote Teaching ) 

• Συζήτηση 



         Εισαγωγή 

• Πρωτόγνωρη παγκόσμια πραγματικότητα 

 

• Η εκπαίδευση χρειάζεται να προσαρμοστεί 
ΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 

 

• Πείραμα – αχαρτογράφητα νερά – με αβέβαιο 
(άμεσο) μέλλον και αποτέλεσμα 



Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας   

 
• Άμεση 

• Στηρίχθηκε κυρίως στον μάχιμο εκπαιδευτικό 
της τάξης 

• Κινητοποίησε κάθε διαθέσιμο πόρο 
(ανθρώπινο ή υλικό ή τεχνολογικό) 

• Και η προσπάθεια συνεχίζεται…. 



      Διαθέσιμο υλικό στο blog του ΠΕΚΕΣ Δυτικής 

Ελλάδας με στόχο την Επείγουσα Εξ Αποστάσεως 
Διδασκαλία (Emergency Remote Teaching) 

 
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813 

 

• Πλούσιο Επιμορφωτικό υλικό: νομοθεσία-
πλατφόρμες –υπηρεσίες – εργαλεία  
– σύγχρονης ή 

–  ασύγχρονης ή  

– μικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

• Webinars 

 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813


Οδηγοί και εκπαιδευτικά Video 
αξιοποίησης  πλατφόρμας η- τάξη  

 
• eClass Video 1:  eclass.sch.gr Δημιουργία μαθημάτων 
• eClass Video 2:  Δημιουργία μαθήματος στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου 
• eClass Video 3: Διαχείριση εγγράφων στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου 
• eClass Video 4: Σύνδεση μαθητών στο eclass και εγγραφή σε μάθημα 
• eClass Οδηγός για εκπαιδευτικό 
• eClass Οδηγός Εγγραφής Μαθητών 
• eClass Σειρά Εκπαιδευτικών video από την αρχή 
• Προτάσεις  Β. Εφόπουλου ΣΕΕ ΠΕ86  στο pe19.gr 

– Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού 
– Εγχειρίδιο μαθητή 
– Ξεκινώ με την η-τάξη (εκπαιδευτικός) 
– Ξεκινώ με την η-τάξη (μαθητής) 
– Εκπαιδευτικά video και κείμενα για το eclass (από τον ΣΕΕ ΠΕ03 Γ. Καραβασίλη) 
– Δημιουργία μαθήματος στην η-τάξη (από τον συνάδελφο Άρ. Παλιούρα) 
– Δημιουργία ενοτήτων (από τον συνάδελφο Άρ. Παλιούρα) 
– E-class tutorial – Μάθημα για την πλατφόρμα e-class (από την Ελ. Χατζάρα) 
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Εισαγωγικοί προβληματισμοί : Αν, 
γιατί, πώς, για ποιους, είμαστε 

εκπαιδευμένοι & έτοιμοι;  
 

• Υποχρέωση; 

• Ανάγκη; 

• Κίνητρα; 

• Προκλήσεις 

• Οι απαντήσεις των παραπάνω καθορίζουν: 

– συμμετοχή στη διαδικασία 

– Στόχους (διδακτικοί, γνωστικοί, κοινωνικοί κ.α.) 



Πρόκληση 1: 

• Ενεργοποίηση και συμμετοχή εκπαιδευτικών 

– Προσοχή στο «μέτρο» 

– Διακοπές ή επαγγελματική εξουθένωση (burn-out) ; 

    Αρνητικά ασύμμετρη κατανομή… 

Διακοπές (burn-out)  



Πρόκληση 2:  
 

• συμμετοχή των μαθητών 

     Ξεκινάει  από: 
– συνεργασία γονέων με σχολείο 

• Ενημέρωση  γονέων από το σχολείο (φιλοσοφία του 
εγχειρήματος, τι προβλέπεται από το ΥΠΑΙΘ, τι μπορεί να 
υποστηρίξει το σχολείο , ποιοι είναι οι απαιτούμενοι πόροι 
& υλικο-τεχνική υποδομή των νοικοκυριών κ.α.) – 
στενότερη επαφή & επικοινωνία σχολείου - γονέων τώρα; 

• Σαφείς οδηγίες προς τους γονείς για αξιοποίηση 
διαθέσιμων εργαλείων και υλικού 

 Προκύπτει από: 

–  τρόπο δέσμευσης-παρακίνησης για συμμετοχή 
μαθητών στη διαδικασία  

 



Δεδομένα- πρώτα δείγματα: 

• Αφού είναι προαιρετική η συμμετοχή των 
μαθητών 

– Θα μπουν στη διαδικασία;; 

–  Όσοι μπουν στη διαδικασία συνεχίζουν;;; 

– Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;  

• Εκπαιδευτικούς 

• Οικογενειακούς 

• Άλλο; 

 

 



Κίνητρα - Ανάγκες 

• Ίδια-ίδιες για όλους τους μαθητές; 

• Κίνητρα: μάθησης ή διατήρησης υπάρχουσας 
γνώσης; 

• Ψυχολογία; 

– Επαφή με συμμαθητές 

– Επαφή με εκπαιδευτικό 

– Επαφή με εκπαιδευτική δραστηριότητα και την 
καθημερινότητα στο σχολείο 

 



Τα κίνητρα & οι ανάγκες λαμβάνονται 
υπόψη στους διδακτικούς στόχους; 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Γνωστικοί: διατήρηση επαφής με γνωστικό 
αντικείμενο 

• Κοινωνικοί: αλληλεπίδραση – επαφή 

• Ψυχολογικοί: υποστήριξη 



Π.χ. Ειδικότερα κίνητρα και ανάγκες: 

• Για μαθητές Γ Λυκείου: 

– Γνωστικές (μήπως καλύπτονται και από αλλού;;) 

– Ψυχολογικές 



Επείγουσα εξ αποστάσεως 
διδασκαλία 

• Σύγχρονη  

• Ασύγχρονη 

• Μικτή (συνδυασμός σύγχρονης-ασύγχρονης) 



Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 
μαθήματος ασύγχρονης διδασκαλίας 

με την e-class (& όχι μόνο!!!)  

• Ο μαθητής εργάζεται:  

– Στον δικό του χώρο και χρόνο                         (+ & -) 

– με τον δικό του ρυθμό                                      (+) 

– Όταν έχει διαθέσιμο εξοπλισμό (προσωπικό ή 
κοινό-οικογενειακό η/υ)                                   (+ & -) 

 

 

 



Α΄ Μέρος 

• Σύνδεση εκπαιδευτικού στην η – τάξη 

• Σύνδεση μαθητή στην η – τάξη 

• Δημιουργία - εμπλουτισμός μαθήματος 
στην η – τάξη 

 



Υπηρεσία 'η-τ@ξη‘ του ΠΣΔ 
 

• «Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης 
'η-τ@ξη' απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές με στόχο την υποστήριξη της 
κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της 
διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται 
καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη». 

 

• Όχι τώρα……….. 



Γενικά για την e-class (1/2) 

• ασφαλές, μη-εμπορικό διαδικτυακό περιβάλλον 
που υποστηρίζει πολλαπλά εκπαιδευτικά 
σενάρια προσφέροντας τη δυνατότητα 
εξατομίκευσης και χρήσης διαφορετικών 
εκπαιδευτικών μοντέλων.  

• η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη χρησιμοποιεί την 
πλατφόρμα Open eClass (αμιγώς Ελληνική, 
αναπτύσσεται μέσα στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
της χώρας και διανέμεται δωρεάν από το 2003). 

 



Γενικά για την e-class (1/2) 

• Ψηφιακά μαθήματα από κάθε γωνιά της Ελλάδας 
όπως ακριτικά νησιά, ορεινά χωριά, αλλά και μεγάλα 
αστικά κέντρα βρίσκουν ένα κοινό τόπο συνάντησης 
σε μια Ελληνική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.  

• Αξίζει να αναφέρουμε: κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά (2019-20), περισσότεροι από 38.000 μαθητές 
έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα και συνδέονται σε 
ηλεκτρονικά μαθήματα που δημιουργούνται συνολικά 
από περισσότερους από 15.000 εκπαιδευτικούς, σε 
περίπου 3.500 σχολεία από όλη τη χώρα, αλλά και σε 
Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.  

 



 



Τα πρώτα βήματα στην η-τάξη 

Εκπαιδευτικός μαθητής 

σύνδεση ٧ ٧ 
 

εγγραφή ٧ 
 

٧ 
 

Δημιουργία μαθήματος ٧ 
 

- 

Οργάνωση & 
εμπλουτισμός μαθήματος 

٧ 
 

- 

Ασκήσεις - εργασίες Δημιουργός-
ανατροφοδότηση 

αποδέκτης 

Επικοινωνία μελών 



https://www.sch.gr/  
 

 

https://www.sch.gr/


https://www.sch.gr/ Οδηγίες χρήσης 

 

https://www.sch.gr/


Οδηγίες χρήσης 

 

1η πρόταση: Τα σχολεία που αξιοποιούν το εργαλείο: αποστέλλουν τους οδηγούς 
στις οικογένειες των μαθητών) 
Προβληματισμός: Γιατί & οι μαθητές χρειάζονται εκπαίδευση στη χρήση του 
εργαλείου…: 
 



 



 



Αρχική σελίδα η-ταξη. Παράδειγμα 
(χωρίς σύνδεση) 

 



Αρχική 

 

(πρόσβαση 
χωρίς σύνδεση 
για αναζήτηση 
μαθημάτων)  



Αναζήτηση μαθημάτων 
χωρίς σύνδεση) 

 



Παράδειγμα αναζήτησης μαθήματος 
(είσοδος χωρίς σύνδεση) 

 



Ανοικτό μάθημα: Γιατί; 
 

– Ως καλή πρακτική 

– Για ευκολία μαθητών- χρηστών 

 

• Η μορφή αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή 
επιθυμεί ο δημιουργός του μαθήματος 

 

• Ένα παράδειγμα ανοικτού μαθήματος: 

https://eclass01.sch.gr/courses/G379132/ 

 

https://eclass01.sch.gr/courses/G379132/
https://eclass01.sch.gr/courses/G379132/
https://eclass01.sch.gr/courses/G379132/


Αξιοποίηση της e-class με σύνδεση 
στο ΠΣΔ 





  
Δικά μου & 

εγγεγραμμένη 



 



Δημιουργία Μαθήματος: 2 τρόποι 

 



 



 



 



Για κλειστά μαθήματα είναι 
απαραίτητο 

• Να έχουν οι μαθητές κωδικούς στο ΠΣΔ 

• Να κάνουν την πρώτη φορά εγγραφή στο 
μάθημα 

 

 



Για τα ελεύθερα (ξεκλείδωτα ή 
ανοικτά) μαθήματα 

• ΔΕΝ χρειάζεται οι μαθητές ή οι επισκέπτες να κάνουν 
χρήση κωδικών, η είσοδος είναι ελεύθερη (έχει 
πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα) 
 

• Στο ΠΣΔ  υπάρχουν μαθήματα ελεύθερα ανά βαθμίδα και 
ανά τάξη που: οι εκπαιδευτικοί μπορείτε να αξιοποιήσετε 
ή να πάρετε ιδέες, ενώ οι μαθητές να τα αξιοποιήσουν 
μέχρι να πάρουν κωδικούς του ΠΣΔ. 
 
 

• Καλό είναι οι μαθητές να μπαίνουν με τον λογαριασμό 
τους στο ΠΣΔ (για πολλούς λόγους ασφάλειας, γνώσης του 
χρήστη κ.α.) 



Πώς εμπλουτίζω το μάθημα με υλικό; 
 

 



Ανενεργά εργαλεία 

 



Πώς ενεργοποιώ εργαλεία; 

 



 



Μετατροπή εργαλείων από 
ανενεργά σε ενεργά και αντίστροφα 

• Ακολουθώ τη διαδρομή:  

• Διαχείριση μαθήματος 

– Εργαλεία 

– Επιλέγω το εργαλείο και με τα βελάκια αλλάζω 
την κατάσταση του αλλάζοντας τη στήλη στην 
οποία ανήκει 

– Και πατώ υποβολή 

 

 



Πώς «γεμίζω» με περιεχόμενο το 
μάθημα; 

 
Μια τακτική – καλή πρακτική: 

• Δημιουργώ ενότητες του μαθήματος 

– «Χτίζω» το μάθημα σε ενότητες – θεματικές 

•  «ανεβάζω» το υλικό (έγγραφα, πολυμέσα, 
συνδέσμους κ.α.) 

• Στη συνέχεια εμπλουτίζω σταδιακά τις 
ενότητες του μαθήματος  αντλώντας από το 
ήδη ανεβασμένο υλικό 



Δημιουργία ενότητας 

 



Τι βλέπει τελικά ο μαθητής; 

 



Επεξεργασία-Εμπλουτισμός ενότητας 

 



Μέχρι τώρα καλά; 
 

• ας τα δούμε στην πράξη…. 

– Συνδέομαι σε δικό μου μάθημα! 
https://www.sch.gr/  

– … & δημιουργώ εκ του μηδενός ένα μάθημα 
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Συνεχίζουμε: Δημιουργία άσκησης 
(1/3) 

 



Δημιουργία άσκησης (2/3) 

 



Δημιουργία άσκησης (3/3) 

 



Πώς εισάγω νέα ερώτηση; 

 



Τύποι ασκήσεων 

 

Γράφω 
εκφώνηση Επιλέγω 

τύπο 
άσκησης 

Βάζω εικόνα 
(π.χ. 

άσκηση 
γεωμετρίας) 



Παράδειγμα: ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

 



Παράδειγμα: ερώτηση αντιστοίχισης 

 



Τι βλέπει ο μαθητής όταν λύνει την 
άσκηση; 

 



Ποια ανατροφοδότηση παίρνει ο μαθητής;  

 



Συνεχίζουμε: προσθήκη άσκησης σε ενότητα 
μπαίνω στην ενότητα, επιλέγω το γρανάζι &… 

 



Μέχρι τώρα: εξακολουθούμε να 
πηγαίνουμε καλά; 

 
• ας τα δούμε στην πράξη…. 

– Συνδέομαι σε δικό μου μάθημα! 
https://www.sch.gr/  

 

• Tip: Οι αυτοματοποιημένες ασκήσεις 
εξυπηρετούν σε αυτή τη φάση στην άμεση 
ανατροφοδότηση του μαθητή και στην 
εξοικονόμηση χρόνου για τον διδάσκοντα 

https://www.sch.gr/
https://www.sch.gr/
https://www.sch.gr/


Δημιουργία εργασίας (1/5) 
 
 

 Βοήθεια!!! 



Δημιουργία εργασίας (2/5) 
 
 

 



 
Δημιουργία εργασίας (3/5) 

 
 

 



Δημιουργία εργασίας (4/5) 
πώς φαίνονται οι εργασίες που δημιουργούμε 

 
 



Δημιουργία εργασίας (5/5) 
έτσι βλέπουν οι μαθητές τις εργασίες που 

λαμβάνουν 

 



• ας τα δούμε στην πράξη…. 

– Επιστρέφω στο μάθημά μου! 

–  https://www.sch.gr/  

 

https://www.sch.gr/
https://www.sch.gr/


Μερικές συχνές ερωτήσεις 

• Σχετικά με τις εργασίες για τους μαθητές 



Πώς βλέπει ο εκπαιδευτικός τις 
εργασίες που υποβάλλουν οι μαθητές; 

 



Πώς απαντώ-δίνω ανατροφοδότηση 
στους μαθητές μου; 

• Είναι συνάρτηση των διδακτικών μου στόχων. 
      Έχω: 
• Πολλές επιλογές (ανάλογα & τη μορφή της 

εργασίας): 
– Ανεβάζω  αρχείο με τις απαντήσεις μετά από x 

μέρες 
– Διορθώνω κάθε μια εργασία,  τη σχολιάζω και τη 

βαθμολογώ (προαιρετικά) και την στέλνω πίσω 
στους μαθητές (εξοντωτικό ίσως, εξαρτάται από 
πλήθος μαθητών και διδακτικό αντικείμενο) 

– Για τις αυτοματοποιημένες ασκήσεις που 
δημιουργώ στην e-class (πολ/πλης επιλογής, Σ-Λ, 
Ταίριασμα, συμπλήρωση κενού), οι μαθητές 
παίρνουν  άμεση ανατροφοδότηση με την 
ολοκλήρωση της άσκησης μέσα από την e-class, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο 
εκπ/κος-δημιουργός της άσκησης 

– Για έτοιμο υλικό ασκήσεων από το διαδίκτυο: 
εξαρτάται από τον δημιουργό… 

 



Πώς διαχειρίζονται οι μαθητές 
εργασίες σε word ή pdf? 

• Εξαρτάται :  
– Από μορφή εγγράφου εργασίας (π.χ.: με κενά να 

συμπληρώσω λέξεις ή με μαθηματικά σύμβολα που  δεν 
μπορεί ο μαθητής να γράψει;)                         ΠΡΟΣΟΧΗ 

– Γνώσεις μαθητή στην επεξεργασία κειμένου 
– κ.α. 

 
• Η πιο απλή λύση (?):  

– την εκτυπώνει 
– τη λύνει-συμπληρώνει- απαντά  
– την σκανάρει  (ή φωτογραφίζει)  
– και την υποβάλλει για διόρθωση… 



δείγματα από βίντεο στο youtube για 
τη Δημιουργία μαθήματος:   

 
• Σύντομη περιγραφή δημιουργίας μαθήματος (και 

δημιουργία ασκήσεων και υλικού) 
E-class tutorial – Μάθημα για την πλατφόρμα e-class (από 

την Ελ. Χατζάρα) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4 

(δημιουργία ενοτήτων και εμπλουτισμός) (από 
τον Σ. Καρανάσιο) 

 
https://youtu.be/1oBwemdVjnw  
(Ν. Κυριακού) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
https://youtu.be/1oBwemdVjnw
https://youtu.be/trXoCB9JjIg


Μέρος Β 

• αξιοποίηση της e-class σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα στην εποχή Covid 19 



      Μέρος Β: αξιοποίηση της e-class σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα στην εποχή Covid 19 (1/4) 

Δεδομένου ότι: 

•  Τα σχολεία εκτάκτως έκλεισαν… 

•  Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα όμως τρέχουν, τα 
deadlines είναι δεδομένα και τα παραδοτέα πρέπει να 
υλοποιηθούν…. 

Μια πρόταση: 

  Αξιοποιώντας και το παράδειγμα των Erasmus KA3  της 
ΠΔΕΔΕ σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας: 



      Μέρος Β: αξιοποίηση της e-class σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα στην εποχή Covid 19 (2/4) 

Το παράδειγμα των Erasmus KA3  της ΠΔΕΔΕ σε συνεργασία 
με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας: 

•                SteamOnEdu (εκπαίδευση εκπαιδευτών   STEAM 

                 μέσα από τον προσδιορισμό του προφίλ STEM educator) 

                   
•   ενίσχυση ενδιαφέροντος των νέων (14-18 ετών) για 

μια STEΑM σταδιοδρομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη 
μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων & αναγκών στην 

αγορά εργασίας. 

•                      “GEM IN-Game to Embrace Intercultural                        

Education” 



Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η η-τάξη στο 
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων; (3/4) 

• Ως εργαλείο συνεργασίας με μαθητές 
– Για ανταλλαγή  -  διαμοίραση υλικού 

– ενημέρωση μαθητών για προγραμματισμένες 
σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεργασίες & δράσεις 

– Απάντηση σε ερωτηματολόγια 

– Κ.α. 

 

• Ως εργαλείο δημιουργίας Steam μαθημάτων 

 

• Ως εργαλείο υποστήριξης Steam μαθημάτων 
 



Πρόταση αξιοποίησης της ‘η-τάξη’ στο 
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων (4/4) 

Δημιουργία ξεχωριστού μαθήματος στην η-τάξη για το 
πρόγραμμα 

• Εγγραφή μαθητών – μελών του προγράμματος 
• Ανάρτηση υλικού 
• Διεκπεραίωση εργασιών – παραδοτέων 
• Επικοινωνία συμμετεχόντων (π.χ. χρήση εργαλείου: 

κουβεντούλα) 
 
Παράδειγμα καλής πρακτικής (η προσωπική μου εμπειρία): 
•  Όμιλος Μαθηματικών ΠΓΠΠ με την open e-class από το 

2013.  
•  Ως Διευθύντρια του ΠΓΠΠ αξιοποιήσαμε την open e-class 

για όλα τα μέλη του σχολείου (κ συνεχίζουν!!!) 



Γ Μέρος 

• Παιδαγωγική αξιοποίηση 
– Με τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

εκπαιδευτικών και μαθητών για επικοινωνία και 
ουσιαστική συνεργασία 

– Με μέτρο 
– Σε συνδυασμό (προαιρετικά) και με άλλα εργαλεία 

(π.χ. σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας) 
– Λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε στάδιο τι θέλω σε 

σχέση με αυτό που μπορώ 



Για τους εκπαιδευτικούς & το 
σχολείο 

• Οργάνωση μαθημάτων 
– Σταδιακά, με τρόπο απλό και λιτό 

• Εκ των προτέρων να ορίσει ο εκπαιδευτικός τους κανόνες 
& το πρόγραμμα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης 
–  την συχνότητα 
–  πότε θα αναρτά υλικό και  
– πώς θα το διαχειριστεί με τους μαθητές του 

• Μικρά σταθερά βήματα  
– (προσοχή στο burn out) 

• Να γνωρίζει ο Δ/ντης και ο Σύλλογος διδασκόντων (κοινή 
απόφαση) τον προγραμματισμό κάθε εκπαιδευτικού  
–  να γίνεται πλάνο – κοινός προγραμματισμός ως προϊόν 

συλλογικής απόφασης 

 



Αναδεικνύεται η αξία/σημασία: 

• Συνεργασία: μεταξύ συναδέλφων 
– ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών 
– Υποστήριξη, αλληλο-υποστήριξη, αλληλο-εκπαίδευση - 

συνδιδασκαλία   

• Ανταλλαγή & διαμοίραση υλικού 
– Μοιραστείτε δουλειά και υλικό  (η διαίρεση δρα 

πολλαπλασιαστικά!!!) 

• Δημιουργία: Υλικό κατάλληλο, με μέτρο, εύκολο να το 
διαχειριστεί ο μαθητής 
– Μορφή εργασίας που να μπορεί ο μαθητής να 

επεξεργαστεί (δεν είναι εργασία για τον γονιό αλλά για 
τον μαθητή!)  

 

 



Για τους μαθητές μας χρειάζεται να: 

• Ορίζουμε εκ των  προτέρων το πλαίσιο αυτής της 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

• τους ενθαρρύνουμε  
• Τους υποστηρίζουμε ψυχολογικά, δείχνουμε με 

κάθε τρόπο το ενδιαφέρον μας προς αυτούς με 
σχετικά μηνύματα 

• Δίνουμε σαφείς οδηγίες: χρήσης του υλικού, 
τρόπο επικοινωνίας καθώς και τις δυνατότητες-
υποχρεώσεις του 

• Παρέχουμε ανατροφοδότηση στις εργασίες 
• Έχουμε μέτρο στη διάθεση υλικού 



Για ουσιαστικούς αλλά και 
ψυχολογικούς λόγους: 

 

Πρόταση: 

– Συνδυασμός σύγχρονης & ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (η συχνότητα και η 
αναλογία θα προσδιορίζεται από τις 
ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
κάθε μαθητικής κοινότητας) 

 



Παιδαγωγική πρόταση σε 4 σημεία: 

• Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας & εκπαίδευσης 

• Με μέτρο και για εκπαιδευτικούς και για 
μαθητές σε πνεύμα συνεργασίας 

• Με μικρά σταθερά βήματα χωρίς υπερβολές 
με τις οποίες χάνεται η ουσία 

• Δίνοντας έμφαση και στην ανθρώπινη 
επικοινωνία και αλληλεγγύη 

 
 



• Ερωτήσεις - Συζήτηση 

 


