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3 Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Υλικού 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς 

ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Πρυτάνισσα 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και συγγραφείς: Μαρία Κορδάκη, Αν. Καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  

στους δημιουργούς τους. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης της 

παραγόμενης γνώσης και οι δημιουργοί στα πλαίσια της υλοποίηση της ελευθερίας έρευνας και 

διδασκαλίας, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης χρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και των 

παραγόμενων αποτελεσμάτων. Το παρόν υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο ψηφιακό αποθετήριο 

εκπαιδευτικού υλικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ID: 2290). 

Στο υλικό έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου άδεια  

  

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές   

σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ο διαμοιρασμός, η αντιγραφή και η αναδιανομή του υλικού, 

υπό τους ακόλουθους δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις: 

• Αναφορά του δημιουργού, ύπαρξη υπερσυνδέσμου για την άδεια χρήσης του υλικού 

και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει 

• Μη  εμπορική χρήση 

• Μη παραγόμενα (στην περίπτωση τροποποιήσεων, προσθηκών και αλλαγών) 

Δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού έχουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες 

στο ταχύρρυθμό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση» για την 

ανάγκες της επιμόρφωσης τους.  

Κάθε αναφορά στο περιεχόμενο του κειμένου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται με το σχετικό 

παράθεμα μέσα στο κείμενο και στο τέλος να αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφική αναφορά. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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4 Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει σε βασικά θέματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως σχολικής 

εκπαίδευσης που αφορούν αφ’ ενός στο ρόλο του εκπαιδευτικού και αφ ετέρου σε κατάλληλες 

διδακτικές προσεγγίσεις και σε επιτυχημένες διαστάσεις διαχείρισης της επικοινωνίας στη 

διαδικτυακή τάξη σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με διδακτικές προσεγγίσεις και 

επικοινωνιακές πρακτικές  κατάλληλες για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία/μάθηση στη 

σχολική εκπαίδευση. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:   

● Γνωρίζουν βασικές αρχές διδακτικών προσεγγίσεων σύγχρονης διδασκαλίας σε 

δικτυακές σχολικές τάξεις 

● Γνωρίζουν βασικές αρχές  σχεδιασμού της επικοινωνίας για τη σύγχρονη διδασκαλία σε 

δικτυακές σχολικές τάξεις 

Έννοιες κλειδιά: Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση, διδακτικές προσεγγίσεις, 

αρχές επικοινωνίας 
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5 Σύγχρονη εξ αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση 

Η Σύγχρονη εξ αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση είναι εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία 

επιδιώκεται η επίτευξη μαθησιακών στόχων μέσα σε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και το πλαίσιο αυτής της μορφής εκπαίδευσης είναι διαφορετικό 

από το πλαίσιο της δια ζώσης εκπαίδευσης, οι μαθησιακοί στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Ωστόσο 

γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των επιπλέον δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα 

ηλεκτρονικά μέσα σε σχέση με τη δια ζώσης διαδικασία, ώστε να ξεπεραστούν οι πραγματικές 

αδυναμίες της. 

6.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη διαδικτυακή 

διδασκαλία και μάθηση  

Η προσομοίωση μιας σχολικής τάξης στο δικτυακό περιβάλλον πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι μαθητές να νιώθουν άνετα και οικεία σα να βρίσκονται σε μια φυσική αίθουσα και να 

συναναστρέφονται τετ- α –τετ με τους συμμαθητές τους.  

Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα δικτυακό περιβάλλον εμπεριέχει την έννοια της 

διαμεσολάβησης από τον εκπαιδευτικό –με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων- ο οποίος  αποτελεί 

κρίσιμο και σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης μαθησιακής 

παρέμβασης. Συνολικά, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι γνώστης των κατάλληλων 

εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να δώσει παιδαγωγική μορφή στο δικτυακό 

μαθησιακό περιβάλλον. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει:  

● Τη διατύπωση κατάλληλων μαθησιακών στόχων με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα για 

κάθε ωριαίο μάθημα  

● Την επιλογή των διδακτικών-μαθησιακών προσεγγίσεων 

● Το σχεδιασμό και προγραμματισμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

● Την ανάθεση εργασιών (ατομικά ή σε ομάδες εργασίας) 

● Την οργάνωση και παρακολούθηση της σύγχρονης επικοινωνίας 

● Την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας 

Κατά τη διαδικασία της δικτυακής διδασκαλίας/μάθησης η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο 

μαθητή και στην ομαδική συνεργασία και όχι στην μεταφορά γνώσης από τον εκπαιδευτικό-

αυθεντία στους μαθητές, σαν να ήταν ένα ‘άδειο δοχείο’. Αυτό απαιτεί επικέντρωση του 
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εκπαιδευτικού στο ρόλο του διευκολυντή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι ο εκπαιδευτικός 

σχεδιάζει και παρέχει με μια σειρά δραστηριοτήτων της τάξης, ακολουθεί τη ροή της συζήτησης, 

προσφέρει οδηγίες όπου χρειάζεται, εστιάζεται στη πορεία της σκέψης των μαθητών  και 

αξιολογεί τις λύσεις τους και ενώ είναι παρών, το δίκτυο τον βοηθά ώστε ο ρόλος του να είναι 

διευκολυντικός, παρατηρητικός και παρασκηνιακός. Βέβαια μια σύγχρονη δικτυακή τάξη απαιτεί 

πρόσθετο σχεδιασμό και καλή προετοιμασία μιας σειράς κατάλληλων μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάζουν την πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλία με Online δραστηριότητες. Έτσι η δικτυακή τάξη μπορεί να είναι προέκταση των 

σχολικών δραστηριοτήτων και όχι υποκατάστατό τους. 

Το κλειδί της διαδικτυακής σύγχρονης σχολικής διδασκαλίας είναι ο εκπαιδευτικός να  ακολουθεί 

σύγχρονες προσεγγίσεις για τη γνώση και τη μάθηση και να διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση 

και όχι να παραδίδει με ένα τυποποιημένο, παραδοσιακό και μονόδρομο τρόπο (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Ο εκπαιδευτικός στη σύγχρονη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση 

Ο εκπαιδευτικός στη σύγχρονη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση 

● είναι σαφής στις προσδοκίες του από τους 

συμμετέχοντες 

● δεν κάνει μόνο διαλέξεις αλλά εμπλέκει τους 

μαθητές 

● δημιουργεί μικρές ομάδες και τους αναθέτει 

μαθησιακές δραστηριότητες 

● αναθέτει σε ομάδες να παίξουν το ρόλο του 

καθηγητή 

● είναι υπεύθυνος και υπομονετικός 

● δεν υπερφορτώνει τους μαθητές 

● διευκολύνει τις διαδικασίες 

● γράφει σχόλια μετά τη διδασκαλία  

 

● οργανώνει την αλληλεπίδραση  

● θέτει κανόνες και πρότυπα επικοινωνίας και 

συμμετοχής 

● επαληθεύει τη λειτουργικότητα των κανόνων 

συμμετοχής και ελέγχει την τήρησή τους  

● προτείνει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης 

● παρακολουθεί και παρακινεί τους μαθητές για 

συμμετοχή 

● κάνει έγκαιρη διάγνωση δυσλειτουργιών στην 

επικοινωνία και αντιδρά άμεσα  

● είναι ευέλικτος στην υλοποίηση του αναλυτικού 

προγράμματος και παίρνει άμεσες αποφάσεις 

τροποποίησης όπου αυτό απαιτείται  
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6.2 Διδακτικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

Ορισμένα βασικά μοντέλα διδακτικών-μαθησιακών προσεγγίσεων, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, αλλά και σε συνδυασμό, για τη σύγχρονη μάθηση μέσω του 

διαδικτύου είναι τα ακόλουθα: 

● ηλεκτρονικές διαλέξεις  

● διερεύνηση σε δικτυακούς πόρους  

● ομαδικές δραστηριότητες  

Η επιλογή της μαθησιακής προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από: α) Το είδος 

περιεχομένου του μαθήματος, και β) το σχεδιασμό του μαθήματος. 

6.2.1. Ηλεκτρονικές διαλέξεις  

Πρόκειται για διαλέξεις σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα 

στους καθηγητές και στους μαθητές να παρουσιάζουν γεγονότα, προσεγγίσεις ή δεξιότητες και 

με αυτό τον τρόπο να συμπληρώνουν τη διαδικασία απόκτησης γνώσεων. Οι ηλεκτρονικές 

διαλέξεις μπορούν να γίνουν με  ψηφιοποιημένα στοιχεία όπως :  

● Μικρά τμήματα κειμένου 

● Τμήματα κειμένου με ενεργές δραστηριότητες (κουίζ, ερωτήσεις, κλπ) 

● Οπτικοακουστικά μέσα (video, ηχητικά δεδομένα κλπ) 

● Εκτελέσιμα προγράμματα (πχ διαδραστικές εφαρμογές Scratch, Geogebra κλπ).  

Ομως, οι ηλεκτρονικές διαλέξεις από μόνες τους δεν αποτελούν εχέγγυο για την ενεργητική 

συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του αλλά πολλές φορές καταλήγουν σε βαρετά δρώμενα με 

μοναδικό ηθοποιό τον εκπαιδευτικό με ελάχιστη ανταπόκριση και ενδιαφέρον από τους 

μαθητές. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να συνδυάζονται με ενεργητικές και συνεργατικές 

μεθόδους μάθησης.  
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6.2.2. Διερεύνηση σε δικτυακούς πόρους  

Τα παγκόσμια δίκτυα, όπως το Internet, παρέχουν πρόσβαση σε online βάσεις δεδομένων και σε 

αρχεία που καλύπτουν κάθε δυνατή περιοχή ενδιαφέροντος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

οργανώσει τη διδασκαλία του προετοιμάζοντας μια σειρά από δικτυακούς ψηφιακούς πόρους 

τους οποίους μπορούν να προσπελάσουν οι μαθητές προκειμένου να προσεγγίσουν από 

πολλαπλές οπτικές γωνίες για το αντικείμενο μάθησης και να αποκτήσουν μια ενεργητική και 

διερευνητική προσέγγιση στη μάθησή τους. 

 6.2.3. Oμαδικές δραστηριότητες στη σύγχρονη διαδικτυακή τάξη 

Χαρακτηριστικές εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές δομές ομαδικής-συνεργατικής μάθησης σε 

σύγχρονα δικτυακά περιβάλλοντα μπορεί να είναι: 

● Συζητήσεις μικρών ομάδων 

● Μαθητικές ομάδες ομάδες εκπόνησης συνθετικής εργασίας 

● Αναπαράσταση ρόλων 

● Ομάδες διαξιφισμού (debates) 

 Συζητήσεις μικρών ομάδων: Αυτή η δομή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διευκόλυνση μιας 

συζήτησης με πολλούς μαθητές ή όταν υπάρχουν ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος πάνω σε ένα 

ορισμένο αντικείμενο. Οι μαθητές προετοιμάζονται για την συζήτηση μελετώντας μαθησιακό 

υλικό που τους έχει δοθεί. Μια ειδική μορφή ομάδων είναι οι δυάδες οι οποίες αποτελούν μια 

πρώτη εμπειρία συνεργατικής εργασίας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το σπάσιμο του πάγου 

σε δικτυακές αίθουσες διότι είναι πιο εύκολη και αποτελεσματική. Οι επιμέρους ομάδες 

εργασίας απαιτούν ένα ιδιωτικό διαδικτυακό χώρο για την προετοιμασία της εργασίας τους και 

ένα διαδικτυακό χώρο ολόκληρης της τάξης για τη παρουσίαση. Υπάρχουν μια σειρά δομημένες 

συνεργατικές μέθοδοι για εργασία σε μικρές ομάδες μαθητών μέσα σε εικονικές τάξεις. 

Ενδεικτικά εδώ μπορούν να αναφερθούν οι μέθοδοι:  

(α) ‘Στρογγυλή τράπεζα’ (Kagan,1994; Κορδάκη,  2017), όπου όλοι απαραίτητα οι μαθητές μιας 

ομάδας καλούνται να συμβάλουν στην ομαδική εργασία εκφράζοντας τη γνώμη τους για το προς 

συζήτηση θέμα με μια σειρά.  

(β) ‘Αριθμημένα κεφάλια μαζί’ (Kagan, 1989; Κορδάκη,  2017), όπου ένας αριθμός αντιστοιχείται 

σε κάθε μαθητή της κάθε ομάδας  και ο εκπαιδευτικός καλεί στη συνέχεια έναν αριθμό κάθε 



 

 
Σύγχρονη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση| Σελ. 9 από 16 

 

 

φορά προκειμένου να παρουσιάσει ο αντίστοιχος μαθητής την εργασία που πραγματοποιήθηκε 

στην ομάδα του.  

(γ) ‘Εγγραφα ενός λεπτού΄ (Angelo & Cross, 1993; Κορδάκη,  2017) όπου κάθε μαθητής σε ένα 

λεπτό απαντά σε 3 ερωτήσεις: τι σας έκανε εντύπωση σε αυτό το μάθημα, τι σας δυσκόλεψε 

περισσότερο, και τι θα θέλατε να συζητήσουμε στο επόμενο μάθημα. 

Μαθητικές ομάδες ομάδες εκπόνησης συνθετικής εργασίας: Εδώ απαιτείται συνεργασία των 

μαθητών για την περάτωση ενός σαφώς ορισμένου έργου, όπως η ανάληψη ενός ερευνητικού 

project, η παραγωγή μιας αναφοράς ή η επίλυση ενός προβλήματος. Η περάτωση ενός τέτοιου 

έργου απαιτεί συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για να είναι 

αποτελεσματική μια δικτυακή ομαδική εργασία απαιτούνται σαφώς ορισμένες διεργασίες -που 

πρέπει να έχουν προκαθοριστεί και συμφωνηθεί από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό- όπως: 

χωρισμός του συνολικού έργου σε υπο-έργα,  χωρισμός σε ομάδες αντίστοιχες με τα υπο-έργα, 

σαφές περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε κάθε ομάδα, σαφείς αρχές λήψης 

αποφάσεων, κατανομή ρόλων στα μέλη της κάθε ομάδας, κατανομή εργασιών και σαφή χρονικά 

όρια περάτωσης των υποέργων και ολόκληρου του έργου. Ο συντονισμός της όλης διαδικασίας 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της ομαδοσυνεργατικής εργασίας και για το λόγο αυτό 

ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Στη δομή αυτή το τελικό αποτέλεσμα 

είναι μια σύνθεση των εργασιών των διαφόρων ομάδων. Υπάρχουν μια σειρά ειδικές δομημένες 

συνεργατικές μέθοδοι για εργασία μαθητών μέσα σε εικονικές τάξεις με στόχο την παραγωγή 

συνθετικών εργασιών μεγάλου μήκους. 

Αναπαράσταση ρόλων: Το Διαδικτυακό περιβάλλον προσφέρει γόνιμο έδαφος για παίξιμο 

ρόλων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τη γνώση τους σε ένα 

περιβάλλον προσομοίωσης και δημιουργώντας υποθετικά σενάρια. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει 

τους ρόλους στους μαθητές, ανακοινώνει τη μορφή της διεργασίας και θέτει τους απαραίτητους 

χρονικούς περιορισμούς. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα: (α) Management Lab: οι 

μαθητές αναλαμβάνουν διοικητικούς ρόλους σε μια υποθετική επιχείρηση, (β) Research 

Institute: οι μαθητές συγκρούονται πάνω σε διατυπωμένες επιστημονικές προσεγγίσεις, και (γ) 

Sam’s Café: οι μαθητές υιοθετούν χαρακτήρες που βρίσκονται σε ένα μπαρ και εκθέτουν ποικίλες 

φιλοσοφικές απόψεις. 

Ομάδες διαξιφισμού (debates): Στηρίζονται στη θεώρηση ότι για πάρα πολλά θέματα υπάρχουν 

ανεπίλυτα αντικρουόμενα ζητήματα όπως διαφορετικές: ανταγωνιστικές θεωρίες, ερμηνείες 
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δεδομένων, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αξιολογήσεις, προβλέψεις, ενδιαφέροντα, πολιτικές 

και τακτικές. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η δημόσια συζήτηση (debate) και ο 

χειρότερος η διάλεξη. Μέσα από τη συμφωνία και τη διαφωνία σε κάποιο θέμα, οι μαθητές 

δημιουργούν τη δική τους σύνθεση και άποψη για το θέμα. Γενικότερα, πρέπει να καλλιεργείται 

μια τάση αμφισβήτησης και ανταλλαγής ιδεών και όχι μια επιθετική στάση μεταξύ των 

διαφωνούντων. Ένα online debate μπορεί να γίνει σε δυάδες ή μεγαλύτερες ομάδες με την 

καθεμία να υποστηρίζει και μία πτυχή ενός θέματος. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, μετά τον 

ορισμό του θέματος κάθε πλευράς και την οργάνωση των ομάδων περιορίζεται στην 

παρακολούθηση του διαξιφισμού και επεμβαίνει μόνο για να συνοψίσει και να κλείσει το 

debate. Μια αντιπαράθεση ‘debate’ μπορεί επίσης να συνδυάζεται και με παίξιμο ρόλων. 

Ο σχηματισμός των ομάδων: Ο σχεδιασμός της ομαδικής εργασίας αφορά στη διαμόρφωση των 

ομάδων και στην κατανομή ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων. Το μέγεθος και η σύνθεση των 

Διαδικτυακών ομάδων ποικίλουν για διάφορες δραστηριότητες. Οι ομάδες μπορεί να εργάζονται 

μαζί για διαφορετικές περιόδους ή να συνεργάζονται δικτυακά σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο. Η 

δημιουργία των ομάδων μπορεί να γίνει: α) από τον εκπαιδευτικό, (β) από τους μαθητές, και γ) 

με τους δύο τρόπους. Στην περίπτωση που οι μαθητές επιλέγουν την ομάδα τους, αυτό πρέπει 

να γίνει μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Από τη στιγμή που σχηματίζονται οι ομάδες ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει ρόλους και υπευθυνότητες στους μαθητές ώστε να τους 

βοηθήσει να προετοιμαστούν και να ξοδέψουν το χρόνο τους πιο παραγωγικά. Τέτοιοι ρόλοι 

μπορεί να είναι:  

● Ο ρόλος του συντονιστή, που θα καθοδηγεί την ολοκλήρωση της εργασίας και θα εγγυάται 

ότι η εργασία προχωρά ομαλά και έγκαιρα. 

● Ο ρόλος του καταγραφέα, ο οποίος  λαμβάνει τα διάφορα τμήματα της εργασίας από τα μέλη 

της ομάδας, τα επεξεργάζεται και διαμορφώνει τα τελικά αποτελέσματα τα οποία αποστέλει 

στον εκπαιδευτικό και σε όλους τους μαθητές της ομάδας ή τα αναρτά σε ένα συγκεκριμένο 

δικτυακό χώρο.  

● Ο ρόλος του αξιολογητή της μαθησιακής δραστηριότητας της ομάδας. 

● Ο ρόλος του επιβλέποντα της συμμετοχής όλων των μελών της ομάδας και της 

αντιμετώπισης πιθανής απώλειας μέλους της. 
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Από τη στιγμή που το μάθημα έχει σχεδιαστεί, η συνεργατική δομή και οι διαδικασίες έχουν 

αναλυθεί και οι μαθητές έχουν αρχίσει να ασχολούνται με συζητήσεις και projects, ο ρόλος του 

καθηγητή είναι να παρατηρεί, να παρακολουθεί, να διευκολύνει και να παράγει πληροφορία.  

6.3 Ο σχεδιασμός της σύγχρονης επικοινωνίας στη διαδικτυακή 

σχολική τάξη 

6.3.1. Οργάνωση των συνδιασκέψεων  

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

(α) Ενθάρρυνση και οργάνωση ομάδων εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει να 

προβλεφθούν εικονικοί χώροι για συνδιασκέψεις της κάθε ομάδας και θα πρέπει να ορισθεί η 

διάρκεια της κάθε εικονικής συνδιάσκεψης.  

(β) Απαιτούνται συγκεκριμένες προθεσμίες ολοκλήρωσης έργων και πολλές φορές 

προσδιοριζόμενες από κοινού με τους μαθητές. 

6.3.2. Ένταξη των μαθητών στη δικτυακή τάξη  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει ένα ζεστό περιβάλλον υποδοχής, που θα  παρασύρει 

τους μαθητές να αρχίσουν να συμμετέχουν άμεσα και να τους καθησυχάσει με σαφείς οδηγίες 

και υποστηρικτικές πράξεις. Είναι θετική πρακτική η χρήση Debate όπως και η ανταλλαγή 

πληροφοριών για θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος των μαθητών, η χρήση σαφούς αλλά όχι 

τυπικής γλώσσας, η χρήση χιούμορ κ.α. 

6.3.3. Θέσπιση κανόνων επικοινωνίας  

Αποφυγή κοινωνικο-συναισθηματικών εκρήξεων των μαθητών  τα οποία μπορούν να 

αποτραπούν κάνοντας ξεκάθαρους τους κανόνες συμπεριφοράς και διαπλάθοντας μια 

πρέπουσα και ευγενική συμπεριφορά, αποφεύγοντας τη χρήση (α) μη εποικοδομητικής κριτικής, 

(β) ενοχλητικών σχολίων και ύφους.  
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6.3.4. Ενθάρρυνση της συμμετοχής στην επικοινωνία  

Ορισμένες τεχνικές οι οποίες  έχουν χαρακτηριστεί χρήσιμες για ενεργή συμμετοχή των μαθητών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Τεχνικές προώθησης ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στην επικοινωνία στα πλαίσια της σύγχρονης 

εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης 

Τεχνικές προώθησης ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στην επικοινωνία  στα πλαίσια της 
σύγχρονης εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης 

● Δημιουργία φυσικής, ζεστής και 
υποστηρικτικής, ψυχολογικής ατμόσφαιρας 

● Δημιουργία κλίματος αποδοχής και καλής 
υποδοχής των μαθητών 

● Ξεκάθαρες προσδοκίες συμμετοχής από τους 
μαθητές  

● Όχι διαλέξεις 

● Δημιουργία στάσεων υπευθυνότητας των 
μαθητών 

● Ενθάρρυνση των μαθητών για την 
εξωτερίκευση των απόψεών τους, των 
αποριών, των δυσκολιών αλλά και της 
κατανόησης των βασικών σημείων του 
αντικειμένου μάθησης κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία  

● Ενθάρρυνση των μαθητών για 
διαπραγμάτευση των απόψεών τους μέσω του 
σχολιασμού και των απαντήσεων απόψεων 
των συμμαθητών τους  

● Θετική ανατροφοδότηση της συνεισφοράς 
μαθητών  

● Δημιουργία κλίματος ενθουσιασμού 
● Δημιουργία κλίματος αυτοπεποίθησης για το 

μαθητή 
● Δημιουργία κλίματος σεβασμού του μαθητή  
● Ανάπτυξη πρωτοβουλίας του μαθητή 

● Καμία ερώτηση μαθητή αναπάντητη. 

● Ενθάρρυνση και παρότρυνση για μετα-
επικοινωνία 

● Το κλείσιμο μιας συνδιάσκεψης για ένα θέμα 
πρέπει να γίνεται με συνόψιση είτε από τους 
μαθητές είτε από τον εκπαιδευτικό  

● Χρήση e-mail για τη διαπίστωση της ομαλής 
διεκπεραίωσης των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων 

● Ανάπτυξη γρήγορων δεξιοτήτων 
επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με πολλούς 
μαθητές.  

● Ανοχή στις διακοπές του δικτύου. 

6.3.5. Επίβλεψη της επικοινωνίας  

Όταν έχουν γίνει πολλά σχόλια για κάποιο θέμα ο εκπαιδευτικός πρέπει να (α) κάνει μία 

περίληψη προχωρώντας σε μία ενοποιημένη άποψη και δίνοντας στην τάξη μία αίσθηση 

τακτοποίησης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας, (β) 

ευχαριστήσει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους,  και (γ) να προχωρήσει στο επόμενο θέμα.  
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6.3.6. Προώθηση της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών  

Αυτή περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των μαθητών για (Κορδάκη, 2000): (α) Συλλογή δεδομένων: 

παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση, (β) οργάνωση δεδομένων: σύγκριση κατηγοριοποίηση, 

διάταξη, ιεράρχηση, (γ) Επεξεργασία δεδομένων: ανάλυση δομικών στοιχείων συνόλου, 

διάκριση σχέσεων, διάκριση μοτίβων, διάκριση γεγονότων από απόψεις και εκτιμήσεις, 

διευκρίνηση, (δ) Υπέρβαση δεδομένων: επεξήγηση, πρόβλεψη, υπόθεση συμπερασμός, 

επαλήθευση, εντοπισμός λαθών και αντιφάσεων, Εφαρμογή - βελτίωση, διοργάνωση της 

γνώσης, περίληψη, αντιμεταχώρηση ή εμβίωση, αξιολόγηση, αναστοχασμός. 

6.3.6. Προώθηση της μετα-γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών  

Αυτή περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των μαθητών να αναστοχαστούν στην εμπειρία τους και να 

τοποθετηθούν σε θέματα που αφορούν σε: 

● ερμηνείες για τα όσα συζητήθηκαν ή/και παρουσιάστηκαν,  

● υποθέσεις για πιθανά κίνητρα,  

● προβλέψεις για μελλοντικές περιπτώσεις,  

● έλεγχο αρχικών υποθέσεων,  

● υποθέσεις για πιθανές μελλοντικές χρήσεις,  

● κέρδη που αποκομίστηκαν από την ομάδα ή/και την κοινότητα των μαθητών, 

●  αξίες που υπονοήθηκαν ή/και κατασκευάστηκαν,  

● μεταφορά της γνώσης σε άλλα πλαίσια συμφραζομένων,  

● προτεινόμενες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, κα. 

6.4 Τελικές επισημάνσεις σύνοψη 

● Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μιαπροσπάθεια για μια συνοπτική περιγραφή: 

● του ρόλου του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.  

● ορισμένων βασικών, αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων διδακτικών προσεγγίσεων στη 

σύγχρονη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση 

● ορισμένων βασικών,  αρχών σχεδίασης και διαχείρισης της επικοινωνίας στη σύγχρονη 

εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση 

Καλή μελέτη και εφαρμογή στην πράξη !!!! 
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Το κείμενο που μελέτησες, σχετίζεται με επίκαιρες ερωτήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, όπως: 

• Πως μπορώ να οργανώσω το μάθημα μου στην Online Εξ Αποστάσεως 

Σχολική Εκπαίδευση; 

• Πότε θα πρέπει να κάνω χρήση σύγχρονης εκπαίδευσης στο μάθημα μου; 

 

Μπορείς να βρεις σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ως συνοδευτικά 

αρχεία ήχο-διαλέξεων αναρτημένες στην παρούσα ενότητα. 

 

Τέλος,  εφόσον ολοκλήρωσες την μελέτη σου, θα χαρούμε να έχουμε την 

ανατροφοδότησή σου σχετικά με την ενότητα αυτή, μέσω της συμπλήρωσης 

της σύντομης e-φόρμας:  

https://forms.gle/q9NU5vtiSMeZYAyf8  

https://forms.gle/q9NU5vtiSMeZYAyf8
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