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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: Γιώργος Φεσάκης, Αν. 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Νίκος Ταψής, Ε.Δ.Ι.Π., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σταματία Βολίκα, 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 

Όταν υπάρχουν συνθήκες που εμποδίζουν τη δια ζώσης Εκπαίδευση και γίνεται 

εναλλακτική εκπαίδευση μέσω ψηφιακών περιβαλλόντων, τότε χρειάζεται η 

οριοθέτηση του κάθε πλαισίου εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα η 

οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη Διαδικτυακή Εκπαίδευση (Distance/Online 

Education), ή η Έκτακτη, Επείγουσα και Επιτακτική Διαδικτυακή Εκπαίδευση, όσο 

και η αποσαφήνιση βασικών εννοιών που διέπουν τη λειτουργία της τάξης στη 

διάρκεια της κάθε μορφής εκπαίδευσης. 

Κατά κανόνα οι ψηφιακές εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης βασίζονται στη χρήση 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Κάθε μια από αυτές τις πλατφόρμες βασίζεται σε ένα 

μοντέλο μάθησης και περιλαμβάνει υποσυστήματα, όπως για παράδειγμα το σύστημα 

διανομής υλικού και το σύστημα επικοινωνίας. Με βάση το σύστημα επικοινωνίας οι 

πλατφόρμες ταξινομούνται σε σύγχρονες, ασύγχρονες και μικτές, με διαφορετικούς 

στόχους. Λόγω του ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ποικίλους στόχους, τα μικτά 

συστήματα είναι τα πιο ενδεδειγμένα. 

Τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης (Synchronous e-learning systems), γνωστά 

επίσης και ως "Live e-learning" ή ως "Virtual Classroom systems", θεωρούνται 

αποτελεσματικότερα στην υποστήριξη συνεργατικών μοντέλων μάθησης. Τα συστήματα 

αυτά αξιοποιούν μια σειρά διαθέσιμων εργαλείων και λογισμικών. 

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ένα όφελος από τη χρήση τεχνολογιών σύγχρονης 

επικοινωνίας σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών είναι η δυνατότητα για αύξηση 

του διαλόγου του μαθήματος και μείωση της συναλλακτικής απόστασης. Ο Wheeler το 

διατυπώνει ως εξής:  

Οι σύγχρονες τεχνολογίες θεωρούνται ότι προσφέρουν περισσότερη 

αμεσότητα διαλόγου, προσφέροντας στους απομακρυσμένους 

εκπαιδευόμενους γρήγορη υποστήριξη και καθοδήγηση. (Wheeler, 2007, 

σ.105) 

Ωστόσο σε ιδιαίτερα επείγουσες συνθήκες, όπου διακόπτεται η διαδικασία των δια ζώσης 

προγραμμάτων σπουδών, είναι δυνατή προσωρινά η συνέχιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, αν και η εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει εξ αρχής 
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σχεδιαστεί ως ηλεκτρονική, με στόχο τη μείωση των παιδαγωγικών απωλειών από την 

προσωρινή διακοπή.  

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του πλαισίου της σχολικής εκπαίδευσης μέσα 

στις τρέχουσες ειδικές συνθήκες (Έκτακτη, Επείγουσα και Επιτακτική Διαδικτυακή 

Εκπαίδευση), όπως και εννοιών που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της.  

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

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

● γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες σύγχρονης εκπαίδευσης 

● γνωρίζουν βασικές έννοιες της λειτουργίας της σύγχρονης ψηφιακής τάξης και να 

τις χρησιμοποιούν για το σχεδιασμό και υλοποίηση του μαθήματός τους. 

Έννοιες κλειδιά: Έκτακτη Επείγουσα και Επιτακτική Διαδικτυακή Εκπαίδευση, πλατφόρμα 

σύγχρονης διδασκαλίας/μάθησης, σύνδεση (connectedness), συγχρονισμός 

(synchronicity), κοινωνική παρουσία (social presence) 
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5 Υπόβαθρο των ψηφιακών περιβαλλόντων 

5.1 Υλικοτεχνική υποδομή 

Τα τεχνικά προβλήματα (π.χ. ανεπάρκεια του υπολογιστή ή της σύνδεσης στο διαδίκτυο) 

έχουν αναφερθεί ως αιτίες που αυξάνουν το αίσθημα απομόνωσης των μαθητών που 

μελετούν online.  

Δύο προβλήματα που συναντώνται στην περίπτωση χρήσης σύγχρονων μέσων 

είναι η χαμηλή ποιότητα των πολυμέσων που παρέχονται και η δυσχρηστία των 

εφαρμογών παρουσίασης υλικού (R. Anderson, Beavers, Van De Grift & Videon, 

2003). 

Σήμερα, μπορεί να έχει αυξηθεί η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά ταυτόχρονα 

έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες από τη διακίνηση αρχείων με πλούσια πληροφορία (π.χ. 

εικόνα και βίντεο). Παράλληλα σε συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης έχουν αυξηθεί 

οι ανάγκες των νοικοκυριών σε τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευόμενος διαμορφώνει με δική του ευθύνη, το δικό του 

φυσικό περιβάλλον μάθησης και συμμετέχει σε ψηφιακές δραστηριότητες κάνοντας 

χρήση του δικού του εξοπλισμού. Από την άλλη μεριά ο εκπαιδευτικός οργανισμός 

μεριμνά για τα μέσα και τις ρυθμίσεις που επιτρέπουν την παροχή εκπαιδευτικού υλικού 

και τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

5.2 Η αίσθηση παρουσίας στο εικονικό περιβάλλον 

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης διαμορφώνουν ένα εικονικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι συμπεριφορές των εμπλεκομένων 

στη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων διαμορφώνονται με βάση την αίσθηση 

παρουσίας, την οικειότητα που νιώθουν, την αντίληψη του κλίματος της τάξης, κλπ. Οι 

έννοιες αυτές είναι σημαντικές γιατί μπορούν να καθορίσουν τόσο την αλληλεπίδραση 

που θα δημιουργηθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όσο και τα ίδια τα μαθησιακά 

αποτελέσματα (A. Moore et al., 1996). 
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Οι συμμετέχοντες σε μια ομαδική δραστηριότητα που υλοποιείται σε εικονικό περιβάλλον 

αναπτύσσουν μια αίσθηση παρουσίας η οποία ονομάζεται «κοινωνική παρουσία» (social 

presence) και αφορά στο αίσθημα σύνδεσης με άλλους μέσα στο εικονικό περιβάλλον. 

Οι Garrison & Kanuka (2004), μελετώντας τα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, 

θεώρησαν ότι οι κοινότητες μάθησης (δια ζώσης ή online), κατασκευάζουν την 

εκπαιδευτική ή μαθησιακή εμπειρία τους με βάση τρία είδη παρουσίας: γνωστική, 

κοινωνική, και διδακτική. Αυτά τα είδη παρουσίας τα ορίζουν ως εξής: 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Γνωστική παρουσία (cognitive presence) είναι η κατασκευή νοήματος μέσω 

υποστηριζόμενης επικοινωνίας. 

Κοινωνική παρουσία (social presence) είναι η ικανότητα των συμμετεχόντων να 

προβάλουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά στην κοινότητα. 

Διδακτική παρουσία (teaching presence) είναι ο σχεδιασμός και η διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής εμπειρίας. 

Για την επιτυχή εκπλήρωση ενός επικοινωνιακού έργου χρειάζεται κάποιο επίπεδο 

διαπροσωπικής εμπλοκής, άρα και κάποιος βαθμός κοινωνικής παρουσίας. Η ικανότητα 

του μέσου να υποστηρίξει τον απαιτούμενο βαθμό κοινωνικής παρουσίας, βοηθά στην 

επιτέλεση του συγκεκριμένου επικοινωνιακού έργου. Επισημαίνουμε ότι η 

αποτελεσματικότητα ενός μέσου συγκρίνεται ως προς την διαζώσης κατάσταση, όπου 

υποτίθεται ότι συμβαίνει η ιδανική επικοινωνία και υπάρχει ο μέγιστος βαθμός κοινωνικής 

παρουσίας. 

Τα επικοινωνιακά μέσα δεν μπορούν να υποστηρίξουν στον ίδιο βαθμό την αίσθηση 

κοινωνικής παρουσίας των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό ιεραρχούνται σε μια συνεχή 

κλίμακα υποστήριξης της κοινωνικής παρουσίας με βάση το πόσο δυνατό είναι να 

αντιληφθεί κάποιος το άλλο άτομο με το οποίο επικοινωνεί. 
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Εικόνα 1. Κλίμακα κοινωνικής παρουσίας των μέσων 

Οι Short κ.ά. (1976) συνδέουν την έννοια της κοινωνικής παρουσίας με τις έννοιες της 

οικειότητας και της αμεσότητας. Οι συμπεριφορές αμεσότητας δημιουργούν οικειότητα 

και οι συμπεριφορές οικειότητας ενισχύουν την κοινωνική παρουσία (Gunawardena, 

1995). 

5.3 Η αίσθηση της σύνδεσης 

Στην κοινωνική ψυχολογία η επιδίωξη της σύνδεσης (connectedness) θεωρείται ως μια 

από τις βασικές κινητήριες αρχές της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η βασική ανάγκη για να 

ανήκει κάποιος κάπου και να "δένεται", βοηθά στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. 

Η επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση της σύνδεσης ή επαφής με άλλους. 

Στα συστήματα ενημέρωσης αυτό μπορεί να είναι σημαντικότερο και από το ίδιο το 

περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η ανταλλαγή χαιρετισμών, ή απλά κάποιων smilies, έχει το 

νόημα της διατήρησης του αισθήματος της σύνδεσης με τους άλλους παρά της ανταλλαγής 

ουσιαστικών πληροφοριών. Είναι αυτό που οι Nardi et al. (2000) ονομάζουν 'awareness 

moments'. Οι Kuwabara et al. (2002) ορίζουν ως "σύνδεση προσανατολισμένη στην 

επικοινωνία" (connectedness orientated communication) τις ανταλλαγές που επιτρέπουν 

στους ανθρώπους να είναι ενήμεροι ο ένας για τον άλλον και να διατηρούν κοινωνικές 

σχέσεις. Η ανάγκη για σύνδεση είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή καναλιού 

επικοινωνίας (Rettie, 2003). 

Η σύνδεση είναι μια συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται, αλλά δεν ταυτίζεται, με 

την παρουσία του άλλου. Συνεπώς συνδέεται με την ψυχολογική διάσταση της 

κοινωνικής παρουσίας που αναφέρουν οι Biocca et al. (2001). 

Η διαφορά της σύνδεσης από την κοινωνική παρουσία φαίνεται καλύτερα στην περίπτωση 

των SMS που ανταλλάσσονται μέσω κινητών τηλεφώνων. Με την ανταλλαγή SMS 
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αναπτύσσεται σύνδεση μεταξύ των ατόμων (δηλαδή το συναίσθημα της σύνδεσης), αν και 

δεν έχουν αίσθηση για την παρουσία του άλλου (κοινωνική παρουσία). 

 

Εικόνα 2. Σχέση σύνδεσης και συγχρονισμού (από Turull, 2008. Performance and enhancement for HD 
videoconference environment) 

Το αίσθημα της σύνδεσης δεν διαμορφώνεται με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό για 

όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ο Jones (2007) αναφέρει ότι οι επίμονοι μαθητές 

(tenacious students), δηλαδή οι μαθητές που συνήθως βιώνουν υψηλά επίπεδα 

κοινωνικής παρουσίας, και οι αυτόνομοι μαθητές, δηλαδή οι μαθητές που λόγω της 

ανεξαρτησίας τους ούτε χρειάζονται, ούτε βιώνουν υψηλή κοινωνική παρουσία, 

εμφανίζονται να έχουν διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες. Ο Wheeler (2005) βρήκε ότι 

στην περίπτωση του τηλεφώνου οι αυτόνομοι μαθητές εισπράττουν υψηλότερα επίπεδα 

σύνδεσης, ενώ οι επίμονοι όχι. Έτσι τους έβγαιναν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα 

με την περίπτωση της μελέτης τους. Στην περίπτωση του e-mail, ο Wheeler (2005) 

προσδιόρισε ότι "όσο περισσότερη αυτονομία έχει ο μαθητής στη μάθηση, τόσο λιγότερη 

κοινωνική παρουσία αισθάνεται, ενώ οι πιο επίμονοι μαθητές βιώνουν υψηλότερη 

σύνδεση" (σ. 6). Τελικά κατέληξε ότι όταν γίνεται χρήση και τηλεφώνου και email οι 

αυτόνομοι μαθητές βιώνουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής παρουσίας στο τηλέφωνο και 

χαμηλά επίπεδα στο email. 

Οι Ijsselstein et al. (2003, σ. 927) θεωρούν ότι οι έννοιες σύνδεση και κοινωνική παρουσία 

είναι συμπληρωματικές, υποστηρίζοντας ότι στα συστήματα ενημέρωσης (awareness 

systems) το επίπεδο κοινωνικής παρουσίας είναι πολύ χαμηλό, αλλά η "αίσθηση 

σύνδεσης, το αίσθημα του να είσαι σε επαφή, μπορεί να είναι ισχυρό". 
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Η Rettie (2003) θεωρεί ότι η έννοια 'σύνδεση' είναι πιο βασική από τις έννοιες 'κοινωνική 

παρουσία' και 'επίγνωση' και επιπλέον ότι η έννοια αυτή είναι έννοια-κλειδί για την 

ανάλυση της επικοινωνίας και την ανάπτυξη της επικοινωνιακής τεχνολογίας. 

5.4 Η αυτονομία του εκπαιδευόμενου 

Η έννοια αυτονομία εκφράζει περισσότερο τη δυνατότητα ελέγχου που μπορεί να έχει ο 

εκπαιδευόμενος στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να μεταβάλλεται κατά την 

εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι αυτόνομοι εκπαιδευόμενοι κατά κανόνα έχουν 

λιγότερες ανάγκες καθοδήγησης, σε αντίθεση με τους εξαρτημένους εκπαιδευόμενους. 

Συχνά οι μικρότερης ηλικίας εκπαιδευόμενοι είναι περισσότερο εξαρτημένοι και έχουν 

μεγαλύτερες ανάγκες διδακτικής καθοδήγησης. Για το λόγο αυτό είναι πιο δεκτικοί σε δια 

ζώσης διαδικασίες ή σε σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης. 

Ο διάλογος του μαθήματος είναι εργαλείο που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής προκειμένου 

να εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι λιγότερο αυτόνομοι 

φοιτητές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από το εργαλείο αυτό. 
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6 Σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα 

Στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19 το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα 

ενεργοποίησε μια πλειάδα μέσων (email, τηλεδιάσκεψη (Webex), ασύγχρονα συστήματα 

διαχείρισης μάθησης (e-me, e-class) με βασικό δίκτυο υποδομής το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο. Το μέσο που αξιοποιήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο ήταν η σύγχρονη1 διαδικτυακή διδασκαλία, με τη χρήση εργαλείων 

τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο αυτή η μέθοδος διδασκαλίας/μάθησης δεν εξαντλείται μόνο στη 

χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης, αλλά αξιοποιεί πρόσθετα λογισμικά, ή και 

εξοπλισμού, κατά περίπτωση.  

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Για τα λογισμικά υποστήριξης της σύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας, βλέπε 
αναλυτικότερα στο αρχείο 8α.Ψηφιακά περιβάλλοντα για Έκτακτη – Επείγουσα 
Διαδικτυακή Εκπαίδευση (Emergency Remote Education). 

6.1 Βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων μαθησιακών 

περιβαλλόντων 

Κατά την επιλογή ενός ψηφιακού περιβάλλοντος για την υποστήριξη της μεταφοράς της 

συμβατικής διδασκαλίας σε συγχρονική διαδικτυακή διδασκαλία, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τόσο οι δραστηριότητες που γίνονταν στη συμβατική διδασκαλία, όσο και η 

δυνατότητα του ψηφιακού περιβάλλοντος να υποστηρίξει κάποιες δραστηριότητες. Για 

παράδειγμα, η χρήση του πίνακα, οι ποικίλες αλληλεπιδράσεις μέσα στην τάξη, κλπ 

Ο πίνακας είναι το μέσο κοινοποίησης της πληροφορίας σε όλη την ομάδα. Είναι η μνήμη 

προσωρινής αποθήκευσης για τον συλλογισμό του συστήματος τάξη. Στην περίπτωση της 

σύγχρονης διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης ο πίνακας λείπει. Λογισμικά εικονικής τάξης 

παρέχουν υποκατάστατα του πίνακα, μερικές φορές και κοινόχρηστα, ώστε να μπορούν 

να γράφουν και οι μαθητές. (βλέπε τις τέσσερεις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις). 

 

 

1 1 Στο παρόν κείμενο, ο όρος «σύγχρονη» χρησιμοποιείται με την έννοια της ταυτόχρονης-συγχρονικής. 
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Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι η υποκατάσταση της αλληλεπίδρασης-εμπειρίας μέσα στη 

σχολική τάξη (βλέπε το 3ο βήμα του οδικού χάρτη για τη μετάβαση ενός μαθήματος από 

τη συμβατική στην έκτακτη και επείγουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση). 

Σημείο κλειδί για μια επιτυχή εκπαιδευτική διαδικασία είναι η δυνατότητα υλοποίησης 

δραστηριοτήτων, όπως συζήτηση, παρακολούθηση βίντεο, συγγραφή κειμένου, ομαδική 

επίσκεψη σε εικονικά μουσεία, εικονική επίσκεψη σε άλλες πόλεις μέσω google maps, 

αφήγηση παραμυθιών, ανάγνωση εικονοβιβλίων, ζωγραφική από κοινού σε εικονικό 

ασπροπίνακα, δημιουργία τεχνουργημάτων σε υπηρεσίες συνεργασίας μέσω διαδικτύου 

όπως αφίσες, κολλάζ.   

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Για δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της σύγχρονης 
διαδικτυακής διδασκαλίας, βλέπε αναλυτικότερα στο αρχείο 8α.Ψηφιακά περιβάλλοντα 
για Έκτακτη – Επείγουσα Διαδικτυακή Εκπαίδευση (Emergency Remote Education). 

Ένα ιδανικό σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίζει αποτελεσματικά την 

ταυτόχρονη χρήση βιντεοκάμερας και μικροφώνου από 25-30 τουλάχιστον 

συμμετέχοντες, να δίνει τη δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης και εφαρμογών από όλους 

τους συμμετέχοντες καθώς και την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των συσκευών 

των συμμετεχόντων για παροχή τεχνικής στήριξης, επισήμανση του συμμετέχοντα που 

μιλάει. Επιθυμητή είναι επίσης η δυνατότητα αποστολής αρχείων, δημοσκοπήσεων, ο 

συνεργατικός σχολιασμός-σχεδιασμός στην οθόνη, ο διαμοιραζόμενος για όλους 

ασπροπίνακας, η συγχρονισμένη προβολή πολυμέσων (π.χ. συγχρονισμένη προβολή 

βίντεο με αποστολή και του ήχου σε όλους) καθώς και η δυνατότητα χωρισμού σε ομάδες 

εργασίας σε ξεχωριστά εικονικά δωμάτια. 

6.2 Πλατφόρμες σύγχρονης μάθησης 

Οι κύριες κατηγορίες των σύγχρονων περιβαλλόντων είναι: (α) οι πλατφόρμες 

τηλεδιάσκεψης και (β) οι εικονικοί κόσμοι. 

Οι πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης μπορεί να εγκαθίστανται ως ανεξάρτητο λογισμικό (πχ 

Skype), ή ως πρόσθετο του φυλλομετρητή (πχ Big Blue Button). Υποστηρίζουν σύνδεση 

πολλών χρηστών, γραπτή επικοινωνία σε δημόσιο και ιδιωτικό κανάλι, προφορική 

επικοινωνία, εικόνα του κάθε συμμετέχοντα από κάμερα και διαμοιρασμό οθόνης. 

Ορισμένες, που έχουν περισσότερο εκπαιδευτικό προσανατολισμό (πχ BBB), διαθέτουν 
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επιπλέον οθόνη προβολής της τάξης (presenter) και κοινόχρηστο πίνακα (whiteboard, ή 

shared notes).  

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, βλέπε αναλυτικότερα 
στο αρχείο 8α.Ψηφιακά περιβάλλοντα για Έκτακτη – Επείγουσα Διαδικτυακή 
Εκπαίδευση (Emergency Remote Education). 

Οι εικονικοί κόσμοι είναι τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα εικονικής 

πραγματικότητας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Second Life ή οι τοπικοί 

κόσμοι μέσω Open Simulator που εγκαθίστανται σε τοπικά σχολικά δίκτυα. Τα 

περιβάλλοντα αυτά δημιουργούν εικονικό χώρο, όπου οι χρήστες συμμετέχουν μέσω 

εικονικού αντιπροσώπου (avatar), υποστηρίζουν γραπτή επικοινωνία και τρισδιάστατο 

ήχο, ενώ είναι δυνατή η υλοποίηση εικονικών δραστηριοτήτων (εικονικά εργαστήρια ή 

προσομοιωτές). Αν και κάποιοι εικονικοί κόσμοι υποστηρίζονται σε ορισμένα σχολεία, δεν 

υπάρχει κάποιος εικονικός κόσμος που να υποστηρίζεται από το ΠΔΣ. 

6.3 Πρακτικές για τον έλεγχο της τάξης μέσα στο εικονικό 

περιβάλλον 

 

  

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της πλατφόρμας για να παρατηρήστε την 
κατάσταση της σύνδεσης του κάθε συμμετέχοντα στην τηλεδιάσκεψη. Τα τυχόν 
τεχνικά προβλήματα είναι παράγοντας απόσπασης της προσοχής είτε το ιδίου ή 
της τάξης. 

Αξιοποιήστε και τα τρία κανάλια επικοινωνίας (γραπτό, προφορικό, εικόνα) για 
να εντάξετε όλους τους μαθητές στην τάξη. Η αύξηση της κοινωνικής παρουσίας 
αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα συνεργατικά εργαλεία για να προκαλέσετε 
συνεργατική μάθηση και ομαδική εργασία 

Αξιοποιήστε τα εργαλεία σύντομης ερώτησης (ερωτηματολόγιο ή 
δημοσκόπηση) για να κρατήσετε το ενδιαφέρον της τάξης ή για να λάβετε 
ανατροφοδότηση από την τάξη 

Αξιοποιήστε λογισμικό μίξης βίντεο για να παρουσιάζετε στην τάξη εικόνα από 
δύο ή περισσότερες πηγές 
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Το κείμενο που μελέτησες, σχετίζεται με επίκαιρες ερωτήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, όπως: 

• Με ποιο τρόπο μπορώ να τραβήξω την προσοχή των μαθητών στο μάθημα; 

• Όταν κάνω μάθημα στην τάξη, συχνά απευθύνω ερώτηση σε όλη την τάξη. 

Πως μπορώ να το κάνω στο ηλεκτρονικό περιβάλλον; 

• Πως μπορώ να εμπλέξω τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

• Τι διαφορά έχει η Συγχρονική Εκπαίδευση από την Έκτακτη Επείγουσα 

Διαδικτυακή Εκπαίδευση 

 

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/hwN2kQxZWX9EeczH8  

https://forms.gle/hwN2kQxZWX9EeczH8
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