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Ο μαθητής

Ο 
εκπαιδευτικός 

Το εκπαιδευτικό 
υλικό
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Σημαντικά Θα πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο της νομοθεσίας, αλλά δεν θα πρέπει να 
εγκλωβιστούμε σε ατέρμονες διαδικαστικές λειτουργίες.

Κατά την επικοινωνία μας, αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιούμε τα επαγγελματικά 
μας mail ή δημιουργούμε mail μόνο για αυτή την περίπτωση.

Προσέχουμε να μην θέτουμε σε κοινή χρήση τα mail των γονέων ή των μαθητών.

Αποφεύγουμε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την επικοινωνία μας με 
μαθητές.

Η χρήση των εφαρμογών που προτείνονται από το υπουργείο, μας προστατεύει 
από θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Δεν μεταφορτώνουμε βίντεο στο Π.Σ.Δ. 

Για τη εισαγωγή συνδέσμων προς το youtube: https://safeyoutube.net
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Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• οργάνωση, παρουσίαση και διάθεση εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού με 
μορφή δραστηριοτήτων για τους μαθητές 

• χρήση μαθησιακών αντικειμένων από πολλαπλές πηγές

• επικοινωνία μέσω κοινόχρηστου τοίχου ανακοινώσεων (forum)

• ομαδική / εξατομικευμένη επικοινωνία με τους μαθητές

• αποστολή εργασιών/ αποτελεσμάτων προς και από τους μαθητές και 
ανατροφοδότησή τους.

Επιτρέπει την: 
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Οι βασικοί λόγοι 
ανάθεσης 
δραστηριοτήτων 
στο σπίτι είναι για 
να βοηθήσουμε 
τους μαθητές: 

να επαναλάβουν αυτά που έμαθαν στο σχολείο 

να ασκηθούν σε τμήματα της ύλης 

να διερευνήσουν θέματα πληρέστερα, σε μεγαλύτερο βάθος κι 
έκταση (πράγμα που δεν μπορεί να γίνει στην τάξη, διότι δεν 
υπάρχει ο χρόνος) 

να εφαρμόσουν δεξιότητες σε διδαγμένα γνωστικά αντικείμενα 
ή/και καταστάσεις 

να επεκτείνουν ή να αποκτήσουν δεξιότητες έρευνας σε πηγές, 
βιβλιοθήκες, ιστοσελίδες κλπ. 

να αξιοποιήσουν ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο τους, 
διατηρώντας επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία.
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Το 
εκπαιδευτικό 
υλικό

Προσέχουμε ώστε να μην προωθούμε εμπορικά προϊόντα ή 
χρησιμοποιούμε υλικό για το οποίο δεν έχουμε δικαιώματα.

Αξιοποιούμε το υλικό που διατίθεται από την πολιτεία 
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/ .

Όταν χρησιμοποιούμε υλικό που δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς, 
αναφέρουμε τις πηγές.

Μοιραζόμαστε με άλλους συναδέλφους το υλικό μας.

Συνεργαζόμαστε με άλλους συναδέλφους ώστε ο ένας να μαθαίνει 
από τον άλλο, δημιουργούμε κοινότητες μάθησης.

https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
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Πιο 
συγκεκριμένα: 

1. Η σύγχρονη και η ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία θα πρέπει
να έχει συγκεκριμένους στόχους και να αφορά το σύνολο των
μαθητών/τριών της τάξης μας.

2. Το εκπαιδευτικό υλικό να είναι πρωτότυπο και όχι αντιγραφές,
φωτοτυπίες βιβλίων ή κείμενα από το διαδίκτυο. Σε περίπτωση
αξιοποίησης σχετικού υλικού θα πρέπει να δηλώνεται η πηγή με
βιβλιογραφική αναφορά.

3. Οι δραστηριότητες εμπέδωσης της ύλης να έχουν σταθμιστεί ως
προς τη δυσκολία και τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με
τους στόχους. Άρα, να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας –όταν αυτό
απαιτείται- και να μην είναι υπερβολικές, όσον αφορά την ποσότητα
και την έκτασή τους.

4. Να υπάρχουν στοιχεία διαφοροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού
σε σχέση με τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών (διαφοροποίηση
δυσκολίας) και το μαθησιακό τους στυλ.
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Πιο 
συγκεκριμένα: 

5. Οι δραστηριότητες που ανατίθενται  θα πρέπει να μπορούν να 
ολοκληρωθούν από το σύνολο των μαθητών και μαθητριών  
δουλεύοντας χωρίς ή  με ελάχιστη βοήθεια. 

6. Προτείνεται να ενημερώνονται οι γονείς για την πολιτική ανάθεσης 
δραστηριοτήτων στο σπίτι. 

7. Οι δραστηριότητες να  έχουν σύνδεση με την εμπειρία των 
μαθητών/τριών, την καθημερινότητά τους και να συνδέονται με τη ζωή. 

8. Τέλος, όλες οι δραστηριότητες να  είναι σχεδιασμένες στους άξονες 
των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. 



Οι πλατφόρμες 
ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευσης 
(τηλεκπαίδευσ
ης)

η-τάξη https://eclass.sch.gr 

e-me https://e-me.edu.gr/

Edmodo https://new.edmodo.com/

ClassDojo https://www.classdojo.com/

…

… 
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https://eclass.sch.gr/
https://e-me.edu.gr/
https://new.edmodo.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.classdojo.com/
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Τα 
βήματα

Κάνουμε εγγραφή σε μια πλατφόρμα.

Δημιουργούμε ένα ή περισσότερα μαθήματα

Εισάγουμε τους μαθητές μας στα μαθήματά τους

Οργανώνουμε τις μαθησιακές διαδικασίες (με συγκεκριμένους στόχους, 
μεθοδολογία και σε επίπεδο που μπορούν να ανταπεξέλθουν)

Αναθέτουμε στους μαθητές μας συγκεκριμένες δραστηριότητες 
(προτιμάμε δημιουργικές δραστηριότητες)

Όταν οι μαθητές μας στέλνουν απαντήσεις δίνουμε ανατροφοδότηση.
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https://eclass.sch.gr/
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Ο εκπαιδευτικός με
βάση το «μάθημα» 

Ο εκπαιδευτικός έχει
ρόλο διαχειριστή με
τους μαθητές να
συμμετέχουν και

παρακολουθούν τις
αναρτήσεις,  
απαντούν

υλοποιούν τις
εργασίες που τους
έχουν ανατεθεί.

επικοινωνούν.

συνθέτει, 

επικοινωνεί και

ανατροφοδοτεί
τους μαθητές του. 
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Το σύνολο υπάγεται στη  
σχολική μονάδα

• Την ασφαλή πιστοποίηση των 
χρηστών την έχει το ΠΣΔ.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να επαναχρησιμοποιήσει 

τα ηλεκτρονικά του 
μαθήματα. επόμενη 

σχολική χρονιά.
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Δεν δημιουργούμε πολλαπλά μαθήματα αλλά πολλές ενότητες σε 
κάθε μας μάθημα
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Εισαγωγή 

Διαχείριση

Δικαιώματα

Χρήστες
10/4/2020
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Μάθημα

Ενότητα 

Ασκήσεις 

Eρωτήσεις

Εργασίες 
Έγγραφα 

/Πολυμέσα
Εννοιολογικός 

Χάρτης
…



Εργαλεία Διαχείρισης 
Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου:

• Έγγραφα, Πολυμέσα, 
Γλωσσάρι, 
Ηλεκτρονικό Βιβλίο, 
Συνδέσεις Διαδικτύου, 
Γραμμή Μάθησης 

Εργαλεία ενημέρωσης, 
επικοινωνίας & 
συνεργασίας:

• Ανακοινώσεις, 
Ημερολόγιο, 
Μηνύματα, Τοίχος, 
Ειδοποιήσεις, 
Συζητήσεις, 
Τηλεσυνεργασία, 
Ομάδες, Wiki, 
Κουβέντα 

Εργαλεία αξιολόγησης 
& ανατροφοδότησης:

• Ασκήσεις, Εργασίες, 
Ερωτηματολόγια, 
Βαθμολόγιο, 
Παρουσιολόγιο, 
Στατιστικά 
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