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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, 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 

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην γνωριμία και εξοικείωση των επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών με την Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή Διδασκαλία που εφαρμόζεται σε 

καταστάσεις κρίσης, όπως πχ. μια πανδημία, και έχει ως σκοπό να εξοπλίσει τους 

εκπαιδευτικούς με τα κατάλληλα εργαλεία, λογισμικά και τεχνικές που μπορούν άμεσα να 

χρησιμοποιήσουν για να μετατρέψουν, προσωρινά, το συμβατικό μάθημα στην τάξη, σε 

μάθημα που παρέχεται εξ αποστάσεως. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ψηφιακά 

περιβάλλοντα υποστήριξης της σύγχρονης διδασκαλίας, ενώ ακόμη παρέχονται οδηγίες 

και για τους τρόπους που μπορεί η Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή Διδασκαλία να 

εφαρμοστεί και στο Νηπιαγωγείο. 

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίζουν και να εξοικειωθούν οι επιμορφούμενοι με τα 

εργαλεία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή 

Διδασκαλία, ώστε σε καταστάσεις κρίσης να είναι σε θέση να υλοποιούν τα μαθήματά 

τους με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

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

• Διακρίνουν τον όρο διαδικτυακή εκπαίδευση από την, έκτακτη, επείγουσα, 
επιτακτική διαδικτυακή εκπαίδευση 

• Χρησιμοποιούν εργαλεία σημειώσεων και τεχνικές που αξιοποιούνται στην 
έκτακτη, επείγουσα διαδικτυακή εκπαίδευση 

• Χρησιμοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα υποστήριξης της συγχρονικής 
διδασκαλίας, όπως λογισμικά διαδραστικού πίνακα, καταγραφής και εκπομπής 
βίντεο, τηλεδιάσκεψης 

• Λαμβάνουν άμεσα τις απαραίτητες εκπαιδευτικές αποφάσεις σε μια κατάσταση 
κρίσης και εφαρμογής ΕΕΔΕ 

• Να συνθέτουν ψηφιακά περιβάλλοντα σύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες τους  

Έννοιες κλειδιά: Έκτακτη, επείγουσα, επιτακτική, διαδικτυακή εκπαίδευση, ψηφιακά 

περιβάλλοντα, τηλεδιάσκεψη. 
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5 Εισαγωγή στην έκτακτη-επείγουσα διαδικτυακή 

διδασκαλία 

Αρχικά είναι σημαντικό να διασαφηνίσουμε εννοιολογικά και να διακρίνουμε τη 

Διαδικτυακή Εκπαίδευση (Distance/Online Education) από την Έκτακτη 

(απρογραμμάτιστη-ξαφνική), Επείγουσα (που χρειάζεται να υλοποιηθεί σε ελάχιστο 

χρονικό διάστημα) και Επιτακτική (η υλοποίηση είναι υποχρεωτική) Διαδικτυακή 

Εκπαίδευση (Emergency Remote Education) που καλούμαστε να υλοποιήσουμε σε 

συνθήκες διακοπής της συμβατικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος εξ αιτίας 

έκτακτων, παροδικών καταστάσεων όπως η πανδημία του COVID-19, κάποια κακοκαιρία 

κ.α. εξαιρετικές περιπτώσεις. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των καταστάσεων είναι η 

διακοπή της συμβατικής διδασκαλίας, των εργαστηρίων, άλλων, δια ζώσης, μαθησιακών 

εμπειριών και η επιτακτική υλοποίηση των μαθημάτων από απόσταση. Στις μέρες μας, το 

διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα ευέλικτης, πολυτροπικής, σύγχρονης1 και ασύγχρονης 

επικοινωνίας, για υλοποίηση διδασκαλίας και μάθησης χωρίς υποχρεωτική, ταυτόχρονη, 

φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο, γι’ αυτό θεωρείται το προφανές μέσο διανομής της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας. Η ταχύτητα υλοποίησης του εγχειρήματος της έκτακτης και 

επείγουσας διδασκαλίας μέσω του διαδικτύου απαιτεί την αντιμετώπιση σημαντικών 

προβλημάτων. Δεδομένου ότι οι ομάδες υποστήριξης ηλεκτρονικής 

μάθησης/εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν 

επαρκούν για να βοηθήσουν αποτελεσματικά το σύνολο των εκπαιδευτικών στο 

παραπάνω εγχείρημα, η εξωτερική επιμόρφωση καθίσταται κρίσιμη όπως και η 

προετοιμασία, σε κανονικές συνθήκες, για την εφαρμογή σχεδίων εφαρμογής Έκτακτης 

Επείγουσας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης.  

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί όροι από το πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης, των 

ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που 

συγχέονται με αυτό που συμβαίνει αυτήν την περίοδο. Πρόκειται για distance learning (εξ 

από στάσεως  μάθηση), distributed learning (κατανεμημένη μάθηση), blended learning 

(μεικτή μάθηση), online learning (διαδικτυακή μάθηση), mobile learning (εν κινήσει 

μάθηση); Η σύγχυση δικαιολογείται από το πρωτόγνωρο της κατάστασης. Συχνά, η 

παρεχόμενη εκπαίδευση στην περίοδο της πανδημίας αναφέρεται ως μια περίπτωση 

εφαρμογής διαδικτυακής εκπαίδευσης (online education), όμως είναι ακριβέστερο να την 

 
1 Στο παρόν κείμενο, ο όρος «σύγχρονη» χρησιμοποιείται με την έννοια της ταυτόχρονης-συγχρονικής. 
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περιγράφουμε με τον όρο Έκτακτη-Επείγουσα (και Επιτακτική) Εξ Αποστάσεως (ή 

Διαδικτυακή) Εκπαίδευση (Emergency Remote Education). Χρησιμοποιούνται επίσης οι 

όροι: Emergency Remote Learning και Emergency Remote Teaching. Η διαδικτυακή 

εκπαίδευση, γενικά, μελετάται εδώ και δεκαετίες και οι ερευνητές έχουν προτείνει 

πλειάδα θεωριών, μοντέλων, προτύπων, σχεδιαστικών μεθόδων για την ανάπτυξη και 

υλοποίηση αποτελεσματικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η 

διαδικτυακή εκπαίδευση βρίσκει εφαρμογές στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, θεσμικά 

αναγνωρισμένες, σχολικές μονάδες τυπικής Κ-12 εκπαίδευσης λειτουργούν διαδικτυακά ή 

υβριδικά σε πολιτείες των Η.Π.Α2. Η αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης 

απαιτεί συστηματικό, ενδελεχή σχεδιασμό και αποφάσεις ανάλογα με την εξέταση 

διαφόρων παραμέτρων (Means, Bakia & Murphy, 2014), ο οποίος σε συνθήκες έκτακτες 

και επείγουσες είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να εφαρμοστεί πλήρως. Για 

παράδειγμα, οι έρευνες μας δείχνουν ότι ο σχεδιασμός της αποτελεσματικής διαδικτυακής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να λάβει προσεκτικά υπόψη όχι μόνο το περιεχόμενο που θα 

διδαχθεί αλλά την υποστήριξη των διαφόρων τύπων παραγωγικών αλληλεπιδράσεων 

(Μαθητή-Περιεχομένου, Μαθητών-Εκπαιδευτικών, Μαθητών-Μαθητών) που είναι 

σημαντικές για τη μαθησιακή διαδικασία (Bernard et al., 2009). Η θέση αυτή αναγνωρίζει 

την μάθηση τόσο ως γνωστική όσο και ως κοινωνική λειτουργία κατασκευής και όχι απλής 

μεταφοράς γνώσης. Η ανάπτυξη ενός επιτυχημένου διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

οικοσυστήματος απαιτεί χρόνο και δεν πρέπει να συγχέεται με την ανάπτυξη ενός απλού 

συστήματος διανομής περιεχομένου. Επιπλέον, τυπικά ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη ενός 

πλήρους διαδικτυακού μαθήματος απαιτεί 6-9 μήνες εργασίας πριν την έναρξη της 

υλοποίησης του, ενώ οι εκπαιδευτικοί που το υλοποιούν χρειάζονται 2-3 κύκλους 

υλοποίησης για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο εμπειρίας στην διανομή του (Hodges, et 

al., 2020). Παρόλη την καλή διάθεση, λοιπόν, των εκπαιδευτικών, στην περίπτωση της 

έκτακτης και επείγουσας μεταφοράς της διδασκαλίας, ενός συμβατικού μαθήματος, στο 

διαδίκτυο,  δεν υπάρχει, αντικειμενικά, ο απαραίτητος χρόνος ώστε αυτό να γίνει με τους 

ποιοτικούς όρους, που προ-απαιτούνται από τη θεωρία της διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

Ακολουθώντας τη συλλογιστική των Hodges et al. (2020) υποστηρίζουμε ότι ο όρος 

Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή Εκπαίδευση, δεν αφορά μαθησιακές εμπειρίες που είναι 

εξ αρχής σχεδιασμένες για υλοποίηση μέσω διαδικτύου, αλλά δηλώνει την προσωρινή 

μετάπτωση σε εναλλακτικό τρόπο διανομής του εκπαιδευτικού έργου εξ αιτίας 

 
2https://www.digitallearningcollab.com/state-virtual-schools,    
  https://www.digitallearningcollab.com/statewide-online-schools,  
  https://www.digitallearningcollab.com/hybrid-schools 
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περιστάσεων κρίσης. Ο εναλλακτικός τρόπος διανομής αφορά την αποκλειστική χρήση εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας η οποία κανονικά θα προσφερόταν δια ζώσης ή με το 

μεικτό/υβριδικό μοντέλο. Η προσωρινότητα της μετάπτωσης σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα προβλέπεται να επαναφέρει τον προηγούμενο τρόπο διανομής μόλις περάσει η 

κρίση. Επομένως βασικός σκοπός στην Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή Εκπαίδευση δεν 

είναι η δημιουργία ενός νέου σταθερού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος για την 

αντικατάσταση του συμβατικού αλλά η ταχεία παροχή προσωρινής πρόσβασης στην 

εκπαίδευση με τρόπο αξιόπιστα διαθέσιμο κατά την διάρκεια της κρίσης. Είναι φανερό ότι 

η Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή Εκπαίδευση είναι ένα δημιουργικής επίλυσης 

πρόβλημα που απαιτεί πρωτοτυπία στις λύσεις και παραγωγή πολλαπλών εναλλακτικών 

λύσεων που να αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής ανάλογα με τις 

ανάγκες της κατάστασης. Επίσης, τα προσωρινά μαθήματα που δημιουργούνται σε 

καταστάσεις εφαρμογής Έκτακτης Επείγουσας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης δεν θα πρέπει 

να θεωρούνται αποδεκτές λύσεις για μακροχρόνια και μόνιμη εφαρμογή επειδή η 

δημιουργία ποιοτικών διαδικτυακών μαθημάτων είναι έργο που απαιτεί επίπονη 

μακροχρόνια εργασία. Από το γενικότερο πρόβλημα της Έκτακτης Επείγουσας 

Διαδικτυακής Εκπαίδευσης, στην παρούσα ενότητα θα εστιάσουμε μόνο στη  διάσταση 

της Έκτακτης Επείγουσας Διαδικτυακής Διδασκαλίας (Emergency Remote Teaching). 

Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με εργαλεία σημειώσεων (π.χ. MS OneNote, Xournal, 

SmoothDraw) και τεχνικές που μπορούν να συνδυαστούν ώστε να διευκολύνουν την 

ταχεία μεταφορά της διδακτικής πρακτικής μεγάλου ποσοστού εκπαιδευτικών σε 

περιβάλλοντα σύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης, όπως τα Zoom, Webex, Big Blue 

Button (BBB), Skype, και τα υπόλοιπα περιβάλλοντα τηλεδιάσκεψης. Από το ευρύτερο 

πρόβλημα της παροχής Έκτακτης Επείγουσας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης εστιάζουμε στη 

διάσταση της διδασκαλίας (teaching). Δηλαδή στην επαγγελματική πρακτική-δράση των 

εκπαιδευτικών για την συντονισμένη προσχεδιασμένη κοινοποίηση και ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειριών σε συνθήκες έκτακτης και επείγουσας μεταβολής του τρόπου 

διανομής της. Η μεταβολή άλλωστε των καθηκόντων των εκπαιδευτικών προηγείται σε 

τέτοιες περιστάσεις. 

 Η Υπόθεση εργασίας 

Ας υποθέσουμε ότι κατά της διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, εξ αιτίας κάποιας κρίσιμης 

περίστασης, λαμβάνεται απόφαση για την εφαρμογή Έκτακτης Επείγουσας Διαδικτυακής 
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Εκπαίδευσης. Ο/Η εκπαιδευτικός, πέρα από το πλαίσιο και τις ενέργειες που θα του 

οριστούν από την πολιτεία και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, έχει να λάβει μια σειρά από 

αποφάσεις και να υλοποιήσει μια σειρά ενεργειών για να μεταφέρει τα μαθήματά του στο 

διαδίκτυο. Το πρώτο βήμα που υλοποιείται στις περιπτώσεις αυτές, είναι η αποκατάσταση 

εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και η 

ενημέρωση όλων για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Στην περίπτωση 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 (https://www.sch.gr/). 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης, με την ίδια και περισσότερη προσοχή 

στα θέματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων3, επιπλέον 

εφαρμογές-υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες διαδικτυακά. Η συγκριτική αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων αποτελεί πηγή σημαντικής εμπειρίας για τους αρμόδιους για την 

διαμόρφωση μελλοντικής υποδομής αλλά δεν είναι στην εμβέλεια του παρόντος κειμένου. 

Με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών μονάδων και την βοήθεια ομάδων υποστήριξης 

ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) και αποκτούν 

πρόσβαση. Ένα ποσοστό δυστυχώς ίσως δεν έχει αποτελεσματική ή οποιαδήποτε 

πρόσβαση και αυτό χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση από την πολιτεία, έστω μελλοντικά. 

Με την αποκατάσταση της επικοινωνίας και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις 

υποδομές φτάνει η ώρα των εκπαιδευτικών αποφάσεων από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς (Miller, 2020):  

1. Αναθεώρηση του χρονοπρογραμματισμού του μαθήματος. Αρχικά χρειάζεται να 

αναθεωρήσει το πλάνο του χρονοπρογραμματισμού κάθε μαθήματος 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Από την αναθεώρηση αυτή θα χρειαστεί να 

ενημερώσει με σαφήνεια τους μαθητές για τον προγραμματισμό του μαθήματος 

τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον.   

2. Προσαρμογή του τρόπου παροχής ανατροφοδότησης. Στη συνέχεια χρειάζεται 

να οργανωθεί ο τρόπος παροχής πληροφορίας ανατροφοδότησης στους μαθητές 

σχετικά με την πρόοδό τους (διαμορφωτική αξιολόγηση). Π.χ. αν η 

ανατροφοδότηση δινόταν μέσα από την υποβολή ερωτήσεων στην τάξη, αυτό 

μπορεί να υποκατασταθεί με ψηφιακά forum ή ερωτηματολόγια (quizzes). Αν η 

 
3 Για το τι μπορεί να περιλαμβάνει η μέριμνα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα δείτε ενδεικτικά:  
    https://svp.umd.edu/keepteaching/security-privacy  

https://www.sch.gr/
https://svp.umd.edu/keepteaching/security-privacy
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ανατροφοδότηση δινόταν μέσα από τον σχολιασμό κειμένων που συνέθεταν οι 

μαθητές αυτό μπορεί επίσης να υποκατασταθεί, για παράδειγμα, με κάποιο 

σύστημα διαμοιρασμού αρχείων κειμένου με δυνατότητα σχολιασμού αυτών. 

3. Υποκατάσταση της αλληλεπίδρασης-εμπειρίας μέσα στην σχολική τάξη. Εδώ ο/η 

εκπαιδευτικός χρειάζεται να αναλογιστεί τι έκανε συνήθως μέσα στην σχολική 

τάξη στο κάθε μάθημα, με όρους διδακτικής μεθοδολογίας και σκοπιμότητας π.χ. 

παρουσίαση περιεχομένου, εξέταση της κατανόησης, συνεργατική εργασία, 

εμπέδωση, διερεύνηση ιδεών των μαθητών κ.λπ.. Έχοντας ξεκαθαρίσει τις δράσεις 

που λάμβαναν χώρα μέσα στην τάξη και την αντίστοιχη σκοπιμότητά τους είναι 

ευκολότερο να σκεφτεί κανείς πώς θα τις υποκαταστήσει αξιοποιώντας τα 

διαθέσιμα μέσα. Κάποιες από αυτές τις εμπειρίες υλοποιούνται, ή 

προσομοιώνονται, καλύτερα με τα μέσα σύγχρονης επικοινωνίας, ενώ άλλες με 

μέσα ασύγχρονης επικοινωνίας και μάθησης. Για παράδειγμα, ένα πείραμα που 

θα γινόταν στην τάξη μπορεί να αντικατασταθεί με μια καθοδηγούμενη 

διερεύνηση σε κάποιο πρόγραμμα προσομοίωσης του φαινομένου ή μπορεί να 

βιντεοσκοπηθεί η εκτέλεσή του και να αναρτηθεί στο σύστημα διαχείρισης 

μάθησης, στον χώρο του μαθήματος για επίδειξη και σχολιασμό.  

4. Προσαρμογή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών. Τεστ, διαγωνίσματα, 

τελικές εξετάσεις και ό,τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση-

βαθμολόγηση των μαθητών, χρειάζεται να προσαρμοστούν στις συνθήκες και τα 

διαθέσιμα μέσα4. Κάποιες αποφάσεις είναι πέρα από την αρμοδιότητα του 

εκπαιδευτικού π.χ. τελικές εξετάσεις, όμως η ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να 

χρειαστεί να σχεδιαστεί από τον ίδιο π.χ. με την ανάθεση κάποιας συνθετικής 

εργασίας στη θέση ενός γραπτού διαγωνίσματος. Δεδομένου ότι η σημερινή 

διαθέσιμη τεχνολογία (π.χ. online exam proctoring) δεν επιτρέπει την 

προσομοίωση συνθηκών αυστηρής επίβλεψης διαγωνισμού με κάποιον απλό 

τρόπο, η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να μεταβληθεί αρκετά προς πιο 

ευέλικτες μεθόδους, όπως ο φάκελος επιτευγμάτων.  

5. Αναθεώρηση του υλικού του μαθήματος. Πολύ πιθανό όλα τα απαραίτητα υλικά 

του μαθήματος να βρίσκονται με κάποιο τρόπο σε ψηφιακή μορφή. Τα σχολικά 

εγχειρίδια στη χώρα μας υπάρχουν ψηφιοποιημένα και πληθώρα εκπαιδευτικού 

υλικού είναι διαθέσιμο με την μορφή ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων στο 

Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/aggregator/). Παρόλα αυτά χρειάζεται 

 
4 Για ενδεικτικές εναλλακτικές στο θέμα της αξιολόγησης δείτε: https://svp.umd.edu/keepteaching/assessment-strategies  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://svp.umd.edu/keepteaching/assessment-strategies
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να γίνει ενδελεχής έλεγχος για την διαθεσιμότητα του υλικού σε ψηφιακή μορφή 

συμπεριλαμβανομένων των βασικών εγγράφων, όπως το περίγραμμα του 

μαθήματος (syllabus) και το χρονοπρόγραμμα-ημερολόγιο του μαθήματος. Οι 

εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί πιθανότατα να συντάξουν έναν απλό οδηγό μελέτης 

για τους μαθητές/γονείς με την ενημέρωση για το που βρίσκεται το υλικό του 

μαθήματος, το ημερολόγιο συναντήσεων, τις περιγραφές και τις προθεσμίες των 

εργασιών, τον τρόπο αξιολόγησης και ό,τι άλλη χρηστική πληροφορία θεωρούν 

απαραίτητη για να διαχειριστούν οι μαθητές/τριες την συμμετοχή τους στο 

μάθημα. Επιπλέον θα χρειαστεί ενδεχομένως να ψηφιοποιηθούν με κάποιον 

γρήγορο και απλό τρόπο τα υλικά που δεν είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή π.χ. 

χειρόγραφες σημειώσεις και σύνολα προβλημάτων-ασκήσεων, αποσπάσματα από 

βιβλία κ.α. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα 

και εφαρμογές όπως π.χ. Tiny Scanner, για να μετατρέψουν σε ψηφιακά αρχεία 

μορφότυπου pdf, διάφορα είδη υλικών. Δεν αποτελεί αυτό την καλύτερη μορφή 

ψηφιοποίησης υλικού, με όρους διαδραστικότητας, αλλά είναι μια λύση στην 

Έκτακτη και Επείγουσα Εκπαίδευση. Η προσβασιμότητα όλων των μαθητών στο 

υλικό είναι ένα λεπτό ζήτημα στο οποίο συχνά αστοχεί η Έκτακτη Επείγουσα 

Εκπαίδευση επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης προσαρμογής του 

συνόλου του υλικού. 

6. Διαχείριση της επικοινωνίας και υποστήριξη των εμπλεκόμενων. Μετά από όλα 

τα παραπάνω είναι σημαντικό να γίνει αποτελεσματική διαχείριση της 

επικοινωνίας με τους μαθητές, τους γονείς και τους συναδέλφους. Θα πρέπει να 

γίνει σαφές σε όλους τι να προσδοκούν σε σχέση με το μάθημα στο επόμενο 

διάστημα. Οι μαθητές/γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν τους εναλλακτικούς 

τρόπους και το «πρωτόκολλο» της επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό για την 

επίλυση θεμάτων σχετικά με το μάθημα π.χ. e-mail, τηλέφωνο με ώρες 

διαθεσιμότητας, sms, instance messaging, forum, εικονικές ώρες γραφείου π.χ. 

στο δωμάτιο των εκπαιδευτικών στο Webex ή στο Skype. Οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να αναλογίζονται τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν μαθητές και 

γονείς στο σπίτι και να εναρμονίζουν τις πρακτικές τους. Υπάρχουν μεγάλες 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα παιδιά σε σχέση με τον εξοπλισμό, την πρόσβαση, 

τον διαθέσιμο χώρο και χρόνο, την δυνατότητα των γονιών να υποστηρίξουν τα 

παιδιά κ.α. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μαθητές εμφανίζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους όσον αφορά στα κίνητρα και την ικανότητα 
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ανεξάρτητης μάθησης και διαχείρισης του χρόνου τους και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Μερικοί δε από αυτούς θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κατά την 

εφαρμογή της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί, από διάφορες χώρες, 

που εφαρμόζουν διαδικτυακή διδασκαλία αναφέρουν ότι συχνά ελέγχουν 

μαθητές για την συνεπή παρακολούθηση και επικοινωνούν με τους γονείς σχετικά. 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση απαιτεί σημαντικό φόρτο εργασίας. Σημαντικό είναι 

επίσης να αναπτύξει ο/η εκπαιδευτικός τεχνικές για την υποστήριξη στη 

διαχείριση της κρίσης των μαθητών, των συναδέλφων και του εαυτού του με 

τακτικό πρόγραμμα, διαλείμματα, φυσική άσκηση, τακτικό πρόγραμμα ύπνου, 

κοινωνική αλληλεπίδραση έστω διαδικτυακή, στόχους ημερήσιους και 

εβδομαδιαίους, και περιορισμό της διάσπασης και της υπερ-πληροφόρησης από 

τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. 

Αυτά τα 6 σημεία αποτελούν έναν ελάχιστο οδικό χάρτη βημάτων για την μετάβαση ενός 

μαθήματος από την συμβατική εκπαίδευση στην έκτακτη και επείγουσα εξ αποστάσεως. 

Μερικές ακόμα στρατηγικές που προτείνουμε να ληφθούν υπόψη σχετικά με το ζήτημα 

περιγράφονται στο (Snelling and Fingal, 2020). Η αντιμετώπιση αυτή θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί αρκετά στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης και των δύο 

πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Για το Νηπιαγωγείο υπάρχει ένα ξεχωριστό 

κεφάλαιο στο παρόν κείμενο μελέτης, με μερικές σκέψεις, κυρίως, και προτάσεις που 

ενδεχόμενα θα φανούν χρήσιμες στους/στις Νηπιαγωγούς. 

Από τα 6 βήματα η παρούσα ενότητα θα εστιάσει σε ψηφιακά περιβάλλοντα που αφορούν 

το 3ο βήμα, για την υποκατάσταση της εμπειρίας στην τάξη. Υπόθεση εργασίας για την 

ενότητα είναι ένας/μια εκπαιδευτικός που έχει οργανώσει τη διδασκαλία του στη 

συμβατική τάξη ώστε μεγάλο μέρος της επικοινωνίας να χρησιμοποιεί τον πίνακα. Για 

παράδειγμα ένας/μία εκπαιδευτικός Θετικών Επιστημών συνηθίζει να κάνει στον πίνακα 

αποδείξεις θεωρημάτων, υποδειγματικές ασκήσεις, να καλεί μαθητές να λύσουν βήμα-

βήμα ασκήσεις κ.α. Σε μια τηλεδιάσκεψη δεν είναι εύκολη ή προφανής η άμεση μεταφορά 

αυτής της εμπειρίας. Επίσης, φανταστείτε εκπαιδευτικούς των Θεωρητικών Επιστημών 

που εμφανίζουν αποσπάσματα κειμένων στον πίνακα και θέλουν να τα επισημαίνουν με 

σχόλια. Φανταστείτε, τέλος, έναν εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας, ο οποίος 

σημειώνει στον πίνακα πληροφορίες, διαγράμματα, εννοιολογικούς χάρτες καθώς 

αναλύει το περιεχόμενο του μαθήματος και το συζητά με τους μαθητές, ενώ οι μαθητές 

κρατάνε σημειώσεις. Η καταγραφή σημειώσεων σε ένα μάθημα είναι μηχανισμός 
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μάθησης σημαντικός σύμφωνα και με την θεωρία της διπλής κωδικοποίησης. Επιπλέον, οι 

εμπειρίες αυτές είναι συνήθεις στις συμβατικές τάξεις και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος 

της καθημερινής δραστηριότητας στην εκπαίδευση. Τι θα κάνει σε συνθήκες εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ένας/μια εκπαιδευτικός που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί 

τον πίνακα για να παρουσιάζει και να επεξεργάζεται ελεύθερα υλικό στην ολομέλεια; Θα 

παρουσιάσουμε απλές προτεινόμενες λύσεις στην επόμενη ενότητα. Ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι πολύ συχνά αυτού του τύπου οι εμπειρίες θα μπορούσαν, σε ένα καλά 

σχεδιασμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, να αντικατασταθούν με εξίσου 

αποτελεσματικές και περισσότερο προοδευτικές μεθόδους, π.χ. αξιοποίηση λογισμικών 

όπως οι μικρόκοσμοι και τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας όπως το Geogebra και 

τεχνικών όπως τα μικροπειράματα, σε συνθήκες Έκτακτης και Επείγουσας Διαδικτυακής 

Εκπαίδευσης οι υπηρετούντες σήμερα εκπαιδευτικοί δεν έχουν τον χρόνο να εξοικειωθούν 

με τις εναλλακτικές σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας που αξιοποιούν καλύτερα τις 

ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσα έκφρασης και εργαλεία παραγωγής γνώσης. Για την 

περίπτωση αυτή θα προτείνουμε λύσεις αποτελεσματικές και προσιτές, όπως δείχνει η 

υιοθέτησή τους στη διάρκεια της κρίσης του COVID-19. 

6 Ψηφιακά περιβάλλοντα υποστήριξης της 

σύγχρονης διδασκαλίας  

Για να περιγράψουμε τις προτεινόμενες επιλογές ψηφιακών περιβαλλόντων για την 

υποστήριξη της μεταφοράς της συμβατικής διδασκαλίας με πίνακα, σε σύγχρονη 

διαδικτυακή διδασκαλία, θα χρησιμοποιήσουμε την περιγραφή σταδίων ξεκινώντας από 

την συμβατική κατάσταση προς την πιο προωθημένη-σύνθετη διάταξη που θα συνδυάζει 

διάφορα εργαλεία λογισμικού και υλικού. 

Η αρχική μας συμβατική κατάσταση αναπαρίσταται συνοπτικά στην Εικόνα 1. Ο 

εκπαιδευτικός ή/και ο μαθητής είναι στον πίνακα και σημειώνει ενώ οι μαθητές 

παρακολουθούν και σημειώνουν. Ο πίνακας είναι το μέσο κοινοποίησης της πληροφορίας 

σε όλη την ομάδα. Είναι η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης για τον συλλογισμό του 

συστήματος τάξη. Μαθητές και εκπαιδευτικός μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση τόσο 

για ανάγνωση όσο και για τροποποίηση του πίνακα σε πραγματικό χρόνο. Οι μαθητές 

σημειώνουν ό,τι χρειάζεται να αποθηκευτεί μακροπρόθεσμα από τα περιεχόμενα του 

πίνακα με την μορφή υπομνήματος.   
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Εικόνα 1. Μετωπική διδασκαλία με χρήση πίνακα  

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, τα οποία όμως δεν είναι τόσο 

εύχρηστα στην πράξη. Κυρίως γιατί είναι δύσκολο να «γράψει» κανείς με το ποντίκι όπως 

θα έγραφε με τον μαρκαδόρο, την κιμωλία ή το στυλό. Η μεταφορά του τρόπου 

διδασκαλίας με πίνακα, σε διδασκαλία με διαφάνειες, απαιτεί πολύ χρόνο για την 

συμβολική αναπαράσταση των πληροφοριών και δεν είναι ακριβώς ίδια με την 

καταγραφή σημειώσεων νοητικά. Η καταγραφή σημειώσεων είναι διαδικασία που δεν 

είναι ουδέτερη της μάθησης5.  

Λύση 1η. Βιντεοσκόπηση διδασκαλίας σε πίνακα 

Ως μια πρώτη λύση για την μεταφορά της διδασκαλίας με πίνακα θα μπορούσε να 

προταθεί η εκπομπή της βιντεοσκόπησης του εκπαιδευτικού την ώρα που κάνει μάθημα 

και σημειώνει στον πίνακα (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2. Βιντεοσκόπηση και άμεση εκπομπή της διδασκαλίας με χρήση πίνακα 

 
5 Wikipedia contributors. (2020, April 25). Note-taking. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved, April 26, 2020, from      
   https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Note-taking 
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Ο/Η εκπαιδευτικός είναι στον πίνακα και σημειώνει. Φοράει μικρόφωνο ή υπάρχει άλλος 

τρόπος ηχοληψίας. Μια κάμερα, στημένη σε τρίποδο ή χειριζόμενη από εικονολήπτη, 

βιντεοσκοπεί την διδασκαλία εστιάζοντας στον πίνακα ή στον/στην εκπαιδευτικό, 

ανάλογα με το πού χρειάζεται. Το βίντεο της διδασκαλίας μεταδίδεται σε πραγματικό 

χρόνο προς τους μαθητές μέσα από το λογισμικό σύστημα της τηλεδιάσκεψης, το οποίο 

εκτελείται σε έναν Η/Υ που είναι συνδεμένος στο διαδίκτυο και στον οποίο συνδέονται η 

κάμερα και το μικρόφωνο. Οι μαθητές, ακούνε, μπορούν να μιλήσουν, διαβάζουν τον 

πίνακα, σημειώνουν στα δικά τους τετράδια, αλλά δεν μπορούν να παρέμβουν στον 

πίνακα. Η διάταξη αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για την βιντεοσκόπηση μαθημάτων και την 

δημιουργία ανεστραμμένων τάξεων (flipped classrooms) σε διάφορες περιπτώσεις και στο 

ψηφιακό σχολείο. Μια τάξη της σχολικής μονάδας μπορεί να είναι διαμορφωμένη έτσι 

ώστε να είναι έτοιμη για άμεση μετάδοση (live streaming) βιντεοσκόπησης της 

διδασκαλίας. Η αίθουσα θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και το λογισμικό ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως σε ΑΕΙ, οι αίθουσες 

αυτές χρησιμοποιούνται και σε κανονικές συνθήκες για την μετάδοση του μαθήματος σε 

μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν από την αίθουσα. 

Λύση 2η. Χρήση κάμερας εγγράφων και σημειωματάριου 

Το επόμενο βήμα είναι να σκεφτεί κανείς ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί τον 

πραγματικό πίνακα, ούτε να μεταβαίνει σε αίθουσα διδασκαλίας, αλλά να βιντεοσκοπεί 

ένα σημειωματάριο στο γραφείο του. Θα μπορούσε ακόμα να βιντεοσκοπεί την επιφάνεια 

ενός τραπεζιού εργασίας όπου, αντί απλά να σημειώνει και να σχεδιάζει σε χαρτί, θα 

εκτελεί ένα πείραμα ή θα κάνει επίδειξη υλικών ή μιας διαδικασίας με φυσικά υλικά κ.α. 

Για την υλοποίηση της κατάστασης αυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδανικά μια κάμερα 

εγγράφων (document camera6) ή να προσαρμόσει σε κάποια βάση στήριξης μια 

οποιαδήποτε κάμερα, ακόμα και του κινητού του7. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, μια 

κάμερα εγγράφων, αυτοσχέδια ή κανονική, επιτρέπει την μετάδοση έντυπων εγγράφων, 

τρισδιάστατων αντικειμένων, ή σημειώσεων και σχεδίων. 

 
6 Δείτε σχετικά: https://en.wikipedia.org/wiki/Document_camera 
7 Δείτε ένα παράδειγμα βίντεο προσαρμογής της κάμερας του κινητού για χρήση ως απλής κάμερα εγγράφων:  
     https://www.youtube.com/watch?v=b5LTUnHvGU8 
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https://www.google.gr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.specialprice.gr%2Fel%2Fipevo-v4k-ultra-high-definition-usb-visualiser---document-

camera&psig=AOvVaw1x4k7hm2Kui28KLciPhTbO&ust=1588004136338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiPlsW-hukCFQAAAAAdAAAAABAa 

 
https://www.google.gr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fepson.com%2Fdocument-

cameras&psig=AOvVaw1x4k7hm2Kui28KLciPhTbO&ust=1588004136338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiPlsW-
hukCFQAAAAAdAAAAABAg 

 
https://gr.pinterest.com/pin/119978777551638275/ 

Εικόνα 3. Βιντεοσκόπηση και άμεση εκπομπή της διδασκαλίας με χρήση κάμερας εγγράφων 

Ο εκπαιδευτικός αντί να γράφει σε πίνακα γράφει στο σημειωματάριο ή χρησιμοποιεί 

έτοιμα έντυπα ή δείχνει φυσικά αντικείμενα και περιγράφει σε πραγματικό χρόνο. Το 

βίντεο από την κάμερα εγγράφων το διοχετεύει στο σύστημα τηλεδιάσκεψης, ορίζοντας 

ως κάμερα εισόδου την κάμερα εγγράφων. Η διάταξη αυτή έχει το μειονέκτημα ότι δεν θα 

φαίνεται ο εκπαιδευτικός στην εικονική τάξη αν δεν χρησιμοποιήσει δεύτερη κάμερα για 

να λαμβάνει τον ίδιο και κάποιον μείκτη βίντεο για να συνδυάζει τις δύο κάμερες. Το 

πρόβλημα αυτό έχει διάφορες λύσεις. Μια ισχυρή, αξιόπιστη και σχετικά απλή είναι τα 

λογισμικά εκπομπής που θα προτείνουμε στη συνέχεια, στο τέλος της ενότητας. Ένα 

πρόβλημα, όμως, που δεν λύνεται τόσο εύκολα στην περίπτωση αυτή, είναι η δυνατότητα 

να γράφουν και οι μαθητές στο σημειωματάριο, όπως μπορούσαν στον πίνακα της τάξης 

τον οποίο υποκαθιστά. Επίσης δεν είναι εύκολος ο διαμοιρασμός των σημειώσεων σε 

ψηφιακή μορφή. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζει η επόμενη προτεινόμενη λύση, με 

την χρήση λογισμικών εργαλείων λήψης σημειώσεων. 
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Λύση 3η. Χρήση λογισμικού σημειώσεων και σχεδίων 

Το επόμενο βήμα είναι να σκεφτεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα λογισμικό σημειώσεων 

και σχεδίων για να υποκαταστήσει τον πίνακα της τάξης. Τα λογισμικά σημειώσεων 

(notetaking) χρησιμοποιούνται συνήθως με ειδικά στυλό (γραφίδες), σε ψηφιακές 

συσκευές με ειδικές επιφάνειες αφής ή σε οποιονδήποτε Η/Υ με το ποντίκι ή με την 

προσθήκη ειδικής πινακίδας αφής για χρήση με στυλό (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4. Λογισμικά σημειωματάρια και πινακίδα αφής με στυλό 

Τα λογισμικά σημειωματάρια επιτρέπουν την εισαγωγή, στον Η/Υ, αναλογικής γραφής με 

στυλό, ως ψηφιοποιημένης εικόνας για την λήψη σημειώσεων ή τον σχολιασμό εγγράφων 

pdf (δείτε για παράδειγμα το Χournal++ στην 1η γραμμή στην Εικόνα 4). Στα πιο σύγχρονα 

λογισμικά σημειωματάρια υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης της αναλογικής 
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γραφής και μετατροπής της σε συμβολικά κωδικοποιημένη ψηφιακή γραφή που είναι πιο 

εύκολα επεξεργάσιμη στον Η/Υ από τους συνήθεις επεξεργαστές κειμένου. Έτσι, στην 2η 

γραμμή της Εικόνας 4 βλέπουμε ένα παράδειγμα γραφής μιας αλγεβρικής εξίσωσης με το 

χέρι (handwriting) την οποία αυτόματα αναγνώρισε το MS OneNote και την μετέτρεψε σε 

συμβολικά κωδικοποιημένη αλγεβρική εξίσωση: (𝑥𝑥 + 3)2 = 8. Την εξίσωση αυτή μπορεί 

μάλιστα να την επεξεργαστεί ο χρήστης και να ζητήσει από το λογισμικό να βρει τις ρίζες 

ή να σχεδιάσει την γραφική της παράσταση διευκολύνοντας την διδασκαλία αλλά και την 

μελέτη. Η χρήση της γραφίδας (γραμμή 3 στην Εικόνα 4) δεν είναι απαραίτητη θεωρητικά, 

αλλά πρακτικά διευκολύνει σημαντικά, γιατί η αναλογική γραφή με το ποντίκι δυσκολεύει 

τους περισσότερους χρήστες. 

Τα σημειωματάρια μπορούν να είναι προσβάσιμα στους μαθητές σε πραγματικό χρόνο 

μέσα από τη δυνατότητα παραχώρησης εξ αποστάσεως του ελέγχου του Η/Υ του 

εκπαιδευτικού ή τον διαμοιρασμό τους ως αρχεία. Το MS OneNote που δίνεται δωρεάν με 

τα MS Windows10 έχει έκδοση classroom  για την εύκολη διαχείριση των σημειωματάριων 

των μελών μιας τάξης. Η χρήση σημειωματάριων παρακάμπτει την ανάγκη χρήσης 

επιπλέον εξωτερικής κάμερας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερα 

εγγράφων σε συνδυασμό με το λογισμικό σημειωματάριο, εφόσον το χρειάζεται. Η χρήση 

των λογισμικών σημειωματάριων είναι σχετικά εύκολη και για την εκμάθηση υπάρχουν 

βίντεο εκπαίδευσης στο YouTube ενώ είναι διαθέσιμοι και διάφοροι οδηγοί χρήσης. 

Εκτός από τα λογισμικά Xournal και MS OneNote που αναφέρθηκαν ήδη, υπάρχουν αρκετά 

διαθέσιμα (π.χ. SmoothDraw) και είναι θέμα προτίμησης του εκπαιδευτικού ποιο θα 

χρησιμοποιήσει. Επίσης, για τον ίδιο σκοπό μπορούν να αξιοποιηθούν λογισμικά που 

προορίζονται για χρήση με διαδραστικούς πίνακες όπως το OpenBoard8 ή το MS 

Whiteboard9 πάντα σε συνδυασμό με πινακίδα και στυλό ψηφιοποίησης (π.χ. Wacom One 

– Intuos ή παρόμοιες) αν δεν διαθέτουμε ήδη κάποιον φορητό ή ταμπλέτα με γραφίδα. Η 

χρήση ενός συστήματος εικονικής τάξης/τηλεδιάσκεψης με δυνατότητα διαμοιρασμού της 

οθόνης ή εφαρμογής, σε συνδυασμό με ένα λογισμικό σημειώσεων, επιτρέπει την εύκολη 

μεταφορά της χρήσης του πίνακα της τάξης στην περίπτωση της σύγχρονης διαδικτυακής 

διδασκαλίας. Αν μάλιστα, σύστημα τηλεδιάσκεψης διαθέτει δυνατότητα 

απομακρυσμένου ελέγχου, τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε και τη δυνατότητα να 

σηκώνουμε μαθητές στον πίνακα, με εύκολο τρόπο. Τέλος, αν το σημειωματάριο διαθέτει 

δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης της γραφής με το στυλό και άλλες λειτουργίες όπως 

 
8 https://openboard.ch 
9 https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app 
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επεξεργασία μαθηματικών παραστάσεων, υπαγόρευση κειμένου, γραμματικά 

βοηθήματα, τότε έχουμε δυνατότητες βελτίωσης της εμπειρίας του πίνακα της τάξης και 

της λήψης σημειώσεων από τους μαθητές που δεν έχουν συμβατικό ανάλογο. 

Λύση 4η. Χρήση λογισμικού εκπομπής συνδυασμού πολλαπλών πηγών βίντεο  

Στις παραπάνω λύσεις υπονοείται συχνά ότι ο εκπαιδευτικός θα στέλνει στην 

τηλεδιάσκεψη βίντεο από πολλαπλές πηγές, όπως την κάμερα εγγράφων, την κάμερα του 

Η/Υ του, την καταγραφή της οθόνης του κ.α. Τα περισσότερα, όμως, προγράμματα 

τηλεδιάσκεψης ή εικονικών τάξεων φαίνεται να μπορούν να λάβουν βίντεο από μία 

κάμερα. Η λύση είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μίξη περισσότερων πηγών. Αυτό το 

πρόβλημα λύνει μεταξύ άλλων το λογισμικό καταγραφής και εκπομπής βίντεο Open 

Broadcaster Software10 (Εικόνα 5). Το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό OBS επιτρέπει 

αξιόπιστα και σχετικά απλά την καταγραφή και άμεση εκπομπή, σε πραγματικό χρόνο, 

μιας ροής βίντεο που προκύπτει από την μίξη πολλαπλών πηγών, οργανωμένων σύμφωνα 

με σκηνές που έχουμε προκαθορίσει. Επιτρέπει την δημιουργία σκηνών με βίντεο μέσα σε 

πολλαπλά παράθυρα, όπως στους επαγγελματικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι σκηνές 

μπορεί να συνδυάζουν βίντεο από κάμερες, βίντεο από τα περιεχόμενα παραθύρων 

εφαρμογών στον Η/Υ μας, εικόνες, κείμενο, παράθυρα περιηγητών του διαδικτύου, 

κάμερες διαδικτύου κ.α. 

 

Εικόνα 5. OBS System - Open Broadcaster Software 

Ο χρήστης μπορεί να έχει πληθώρα προκαθορισμένων σκηνών (π.χ. Σκηνή 1: κάμερα 

εγγράφων και κάμερα εκπαιδευτικού και διαμοιρασμός οθόνης, Σκηνή 2. Κάμερα 

εκπαιδευτικού και διαμοιρασμός οθόνης) και να εναλλάσσει τις σκηνές μεταβάλλοντας το 

τι θα συμπεριλαμβάνεται στην τελική ροή. Με ένα επιπλέον ένθετο λογισμικό (plugin), η 

 
10 https://obsproject.com 
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ροή που παράγει το OBS μπορεί να εμφανίζεται μέσα από μια εικονική κάμερα 

συνδεδεμένη στον Η/Υ μας. Επιλέγοντας την κάμερα αυτή ως κάμερα εισόδου στο 

σύστημα τηλεδιάσκεψης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το OBS σε οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω λύσεις περιγράψαμε και να έχουμε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα. Η 

εξοικείωση με το OBS  θέλει λίγη εξάσκηση. Η πληθώρα των εκπαιδευτικών βίντεο που 

είναι διαθέσιμα βοηθά να το πετύχει κανείς αυτό αποτελεσματικά με αυτοεπιμόρφωση 

αν και ένα σχετικό καλοσχεδιασμένο εργαστήρι θα ήταν προτιμότερο από πολλούς 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.  

Γενικές οδηγίες για την σύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία 

Γενικά για την σύγχρονη διδασκαλία καλό είναι να χρησιμοποιείται ξεχωριστή κάμερα για 

την λήψη του προσώπου του εκπαιδευτικού από πιο μακρινή λήψη. Οι βιντεοκάμερες Η/Υ 

που είναι πάνω στις οθόνες, όπως στους φορητούς Η/Υ, κάνουν κοντινή λήψη του 

προσώπου του εκπαιδευτικού και δεν δίνουν την κατάλληλη αίσθηση απόστασης, όπως 

έχουμε σε μια τυπική τάξη. Επίσης η χρήση δεύτερης οθόνης ώστε στην μια να εμφανίζεται 

το διαμοιραζόμενο περιεχόμενο (π.χ. το λογισμικό σημειωματάριο, ή διαφάνειες της 

παρουσίασης κλπ.) και στο άλλο παράθυρο να εμφανίζονται οι κάμερες και τα χειριστήρια 

της εικονικής τάξης ή της τηλεδιάσκεψης, διευκολύνει ώστε ο εκπαιδευτικός, καθώς κάνει 

μάθημα, να μπορεί να παρακολουθεί τις αντιδράσεις των μαθητών (Εικόνα 6). Με μια 

οθόνη σε κατάσταση διαμοιρασμού, είναι δύσκολο να βλέπει κανείς τι γράφεται στη 

συζήτηση ή αν κάποιος μαθητής έχει σηκώσει το χέρι. Όλα αυτά απαιτούν, αν είναι εφικτό, 

να υπάρχει εκ των προτέρων μια ειδική γωνιά, διαμορφωμένη ως μικρό στούντιο, στο σπίτι 

ή στη σχολική μονάδα, με ησυχία και κατάλληλα διαμορφωμένη την διάταξη των 

συσκευών, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα το μάθημα.  

 

 

Εικόνα 6. Χρήση διπλής οθόνης για την διευκόλυνση της σύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας 
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Τέλος, υπενθυμίζουμε και πάλι την σημασία και την επιμέλεια που πρέπει να δίνεται στα 

θέματα του σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ιδιωτικότητας κατά την 

διαδικτυακή διδασκαλία. Θυμίζουμε στους εμπλεκόμενους ότι η εγγραφή βίντεο της 

διδασκαλίας ή η λήψη αποσπασμάτων μπορεί να γίνει μόνο με την σύμφωνη γνώμη όλων 

των εμπλεκόμενων. Η ανάρτηση-δημοσίευση στιγμιότυπων ή αποσπασμάτων από την 

τηλεδιάσκεψη, χωρίς την άδεια των εμπλεκόμενων, παραβιάζει το δικαίωμά τους στην 

ιδιωτικότητα καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού. Η καταγραφή 

παρουσιών και άλλων στοιχείων των συμμετεχόντων κατά την διδασκαλία θα πρέπει να 

γίνεται με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ώστε να μην παραβιάζει τη νομοθεσία για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 Λογισμικά για σύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία  
Στην ενότητα αυτή συνοψίζουμε σε μια λίστα τα λογισμικά που αναφέρθηκαν μέχρι 

στιγμής για την διαμόρφωση περιβάλλοντος Έκτακτης Επείγουσας Σύγχρονης 

Διαδικτυακής Διδασκαλίας σύμφωνα με τις εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν. Τα 

λογισμικά είναι ενδεικτικά και περιγράφονται ανά κατηγορία: Λογισμικά σημειώσεων και 

σχεδίων, λογισμικά διαδραστικού πίνακα, λογισμικά καταγραφής και εκπομπής βίντεο, 

λογισμικά τηλεδιάσκεψης, άλλα βοηθητικά λογισμικά. 

 Λογισμικά σημειώσεων και σχεδίων 
1. Xournal++ ή Xournal/, https://github.com/xournalpp/xournalpp  ή 

http://xournal.sourceforge.net  αντίστοιχα. 
2. MS OneNote, https://www.onenote.com  
3. SmoothDraw, http://www.smoothdraw.com  

 Λογισμικά Διαδραστικού Πίνακα 
1. OpenBoard, https://openboard.ch/download.en.html  
2. Microsoft Whiteboard, https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-

365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app  

 Λογισμικό καταγραφής και εκπομπής βίντεο 
1. OBS, https://obsproject.com/  

 Λογισμικά τηλεδιάσκεψης 
1. BBB, https://bigbluebutton.org  
2. Zoom, http://zoom.us  
3. Cisco Webex, http://www.webex.com  
4. Google hangouts, http://hangouts.google.com  
5. Microsoft team, http://teams.microsoft.com  
6. Skype, http://skype.com  

https://github.com/xournalpp/xournalpp
http://xournal.sourceforge.net/
https://www.onenote.com/
http://www.smoothdraw.com/
https://openboard.ch/download.en.html
https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://obsproject.com/
https://bigbluebutton.org/
http://zoom.us/
http://www.webex.com/
http://hangouts.google.com/
http://teams.microsoft.com/
http://skype.com/
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 Άλλα λογισμικά υποστήριξης 
1. Gromit, (https://sourceforge.net/projects/gromit-mpx/), Λογισμικό που 

επιτρέπει να διανθίζεις με σημειώσεις οτιδήποτε δείχνει η οθόνη του Η/Υ 
2. MS Learning Tools, ενσωματωμένα στο Office, το MS OneNote, δωρεάν 

στα Windows10: MS dictate, MS Immersive reading, MS Editor. 

7 Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή Εκπαίδευση για 

το Νηπιαγωγείο 

Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του Νηπιαγωγείου είναι θεμελιώδης, καθώς και η 

προετοιμασία των παιδιών για την φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο. Επομένως, το κενό που 

δημιουργείται στην περίπτωση της διακοπής της φυσικής λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, 

είναι δυσαναπλήρωτο. Ωστόσο, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα δίκτυα, 

υπάρχουν δυνατότητες παροχής υπηρεσιών Έκτακτης Επείγουσας Διαδικτυακής 

Εκπαίδευσης και για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, πέρα από τα ειδικά τηλεοπτικά 

και ραδιοφωνικά προγράμματα. Οι υπηρεσίες-δράσεις αυτές μπορούν να οργανωθούν σε 

δύο άξονες, ανάλογα με το αν απευθύνονται άμεσα στα παιδιά ή έμμεσα, μέσω των 

γονέων-κηδεμόνων. 

Α. Άξονας δράσεων που απευθύνονται άμεσα από τις/τους Νηπιαγωγούς στα παιδιά 

Ο άξονας της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών άμεσα στα νήπια στηρίζεται στην 

αξιοποίηση των συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη) με χρήση ήχου 

και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα παιδιά να βλέπουν τους συμμαθητές τους και τις 

δασκάλες τους. Η σύνδεση βέβαια και η συμμετοχή των παιδιών θα πρέπει να γίνεται με 

τη βοήθεια των γονιών. Οι εκπαιδευτικοί ορίζουν πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων για 1-2 

ώρες κάθε φορά με συχνότητα, κάθε μέρα, μέρα παρά μέρα, ή έστω μια-δυο φορές την 

εβδομάδα, ανάλογα με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων. Στις 

συνεδρίες συμμετέχουν τα παιδιά ενός τμήματος με την εκπαιδευτικό τους, ή 

περισσότερων τμημάτων, αρκεί ο συνολικός αριθμός να μην είναι μεγάλος ώστε να 

υπάρχει αρκετός χρόνος για κάθε παιδί και η διαχείριση της επικοινωνίας να είναι 

ευκολότερη. Σε περίπτωση μεγάλων τμημάτων και δυσκολιών στη διαχείριση της 

επικοινωνίας, ή λόγω μικρής χωρητικότητας των συστημάτων τηλεδιάσκεψης, για να είναι 

όλες οι κάμερες ανοικτές, μπορούμε να χωρίσουμε το τμήμα σε μικρότερα, αν και είναι 

προτιμότερο να αποφεύγεται κάτι τέτοιο. Τα τμήματα μπορούν να συνδεθούν την ίδια 

μέρα π.χ. τα 15 παιδιά 10:00-11:30 και τα υπόλοιπα 11:30-13:00 ή σε διαφορετικές μέρες.  

https://sourceforge.net/projects/gromit-mpx/
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Τι εκπαιδευτικές εμπειρίες μπορούν να οργανωθούν στις συνθήκες αυτές; Μπορεί να 

γίνεται συζήτηση; Να βλέπουμε βίντεο μαζί και στη συνέχεια να κάνουμε συνήθεις 

δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική ή συζήτηση για το βίντεο κλπ. Επίσκεψη σε εικονικά 

μουσεία, εικονική επίσκεψη σε άλλες πόλεις μέσω google maps. Μπορεί να γίνεται 

αφήγηση παραμυθιών, ανάγνωση εικονοβιβλίων. Ζωγραφική από κοινού σε εικονικό 

ασπροπίνακα (π.χ. MS WhiteBoard, OpenBoard, SmartDraw κ.α.). Δημιουργία 

τεχνουργημάτων σε υπηρεσίες συνεργασίας μέσω διαδικτύου όπως αφίσες, κολλάζ. 

Αξιοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων σε λογισμικό όπως https://learningapps.org, 

εφαρμογές H5P (https://h5p.org/), εικονικά απτικά υλικά (virtual manipulatives), 

εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.α. Στην πορεία και ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος 

τηλεδιάσκεψης, μπορείτε να βρείτε πολλές ιδέες ακόμα για νοηματική δράση. Για 

περισσότερες ιδέες δείτε και την ειδική ιστοσελίδα για την Εξ αποστάσεως μάθηση στην 

Προδημοτική Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου11. Σε κάθε 

περίπτωση, είναι σημαντικό τα παιδιά να σπάνε, με τον τρόπο αυτό, την απομόνωση και 

να αλληλοεπιδρούν κοινωνικά με τα παιδιά από το τμήμα τους και τους εκπαιδευτικούς. 

Για να υλοποιηθούν οι δράσεις του πρώτου άξονα απαιτούνται ισχυρά, απλά στη χρήση, 

αξιόπιστα συστήματα τηλεδιάσκεψης ή συστήματα εικονικής τάξης. Αυτά θα πρέπει να 

υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ταυτόχρονη χρήση βιντεοκάμερας και μικροφώνου 

από 25-30 τουλάχιστον συμμετέχοντες, να δίνουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης 

και εφαρμογών από όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και τη δυνατότητα 

απομακρυσμένου ελέγχου των συσκευών των συμμετεχόντων για παροχή τεχνικής 

στήριξης, επισήμανση του συμμετέχοντα που μιλάει, ενώ 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. Στην περίπτωση της πανδημίας του COVID-19, επίσημα δόθηκε πρόσβαση στο 

σύστημα Webex της Cisco, υπάρχουν όμως και άλλες εναλλακτικές επιλογές όπως π.χ.: 

1)  Big Blue Button (https://demo.bigbluebutton.org/) 

Δωρεάν σύστημα τηλεδιάσκεψης και εικονικών τάξεων. Δεν απαιτεί εγκατάσταση 

εφαρμογής-πελάτη, τρέχει μέσα από τον περιηγητή του διαδικτύου. Μπορείς να φτιάξεις 

δωρεάν λογαριασμό ή να κάνεις σύνδεση με υπάρχον λογαριασμό Gmail. Οι 

 
11 http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2877&Itemid=479&lang=el 

https://learningapps.org/
https://h5p.org/
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2877&Itemid=479&lang=el
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συμμετέχοντες μπαίνουν χωρίς να γραφτούν στην υπηρεσία. Τους στέλνεις απλά τον 

υπερσύνδεσμο (link) από την εικονική σου τάξη. Δεν απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού από 

τους μαθητές. Απαιτεί όμως σύνδεση με 8 Mbps το ελάχιστο και Η/Υ με ενημερωμένο 

περιηγητή και Adobe Flash. Αντέχει περισσότερους από 40 χρήστες ταυτόχρονα (σε 

συνηθισμένες συνθήκες χρήσης διαδικτύου). Υποστηρίζει διαμοιρασμό οθόνης. Υπάρχουν 

εκπαιδευτικά-tutorials video στο YouTube για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. 

2) Zoom (http://www.zoom.us) 

Ευέλικτο, αξιόπιστο και ισχυρό σύστημα τηλεδιάσκεψης. Δωρεάν για μέχρι 100 άτομα και 

40' της ώρας συνάντηση. Μετά επαναλαμβάνει κανείς την σύνδεση ή αγοράζει, με ένα 

μικρό κόστος τον μήνα, συνδρομή με απεριόριστη διάρκεια συνεδρίας. Επιτρέπει τον 

διαμοιρασμό οθόνης από όλους τους συμμετέχοντες και τη δυνατότητα απομακρυσμένου 

ελέγχου των Η/Υ για άμεση παροχή υποστήριξης. Για παράδειγμα, καθώς έχεις 

οποιοδήποτε λογισμικό να τρέχει στον Η/Υ σου και το βλέπουν μέσω του διαμοιρασμού 

οθόνης όλοι, μπορείς να δώσεις τον έλεγχο σε κάποιο παιδί για να το λειτουργήσει (π.χ. 

να κάνει μια επιλογή σε ένα παιχνίδι ή να δώσει μια εντολή). Έτσι η συνεργασία στη βάση 

οποιουδήποτε λογισμικού γίνεται πολύ εύκολη, ακόμα και αν το λογισμικό δεν είναι το 

ίδιο διαδικτυακό και συνεργατικό. Επίσης η τηλεδιάσκεψή του είναι πολύ φιλική, αφού 

μπορεί να επισημαίνει όποιον μιλάει και να φέρνει στο προσκήνιο το βίντεο από την 

κάμερά του.  

3) Skype (http://www.skype.com) 

Μπορεί να αξιοποιηθεί η απλή έκδοση ή η έκδοση Skype for Business για μεγαλύτερα 

ακροατήρια. Αρκετά δυνατό και ευέλικτο. 
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Β. Άξονας δράσεων που απευθύνονται στα παιδιά μέσω των γονέων 

Σκοπός των δράσεων στο δεύτερο άξονα, είναι να παρασχεθούν υπηρεσίες στα παιδιά 

μέσω των γονέων τους, πληροφορίες για την διαχείριση της μάθησης και των δράσεων και 

των δύο αξόνων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γονείς. Στόχος είναι να 

υποστηρίξουμε τους γονείς να απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά με δραστηριότητες και 

υλικό, όπως ιστοεξερευνήσεις, ταινίες, λογισμικό, παιχνίδια, προτάσεις για κατασκευές, 

γυμναστική, εκπαιδευτικό υλικό, επιτραπέζια παιχνίδια κ.α. Επίσης, ενημερώνουμε τους 

γονείς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στους δύο άξονες, καθιστώντας σαφές το 

χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, τους σκοπούς τους, τις οδηγίες για την πρόσβαση 

και την διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων και όποια άλλη οργανωτική πληροφορία 

χρειάζεται. Πώς θα υλοποιηθούν οι δράσεις του άξονα Β’; Με συστήματα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, δηλαδή μέσα από μια πλατφόρμα όπως το E-class ή το E-me ή το Edmodo 

ή το Classdojo. Τα δύο τελευταία, έχουν το πλεονέκτημα ότι αποτελούν εναλλακτικές 

οδούς από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και μπορεί να είναι περισσότερο διαθέσιμα σε 

συνθήκες μεγάλου φόρτου. Επιλέξτε μια πλατφόρμα και μείνετε σε αυτή. Εκεί θα 

αναρτάτε κάθε βδομάδα υλικό και οδηγίες για τους γονείς και θα τους δίνετε λύσεις για 

το τι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις να κάνουν με τα παιδιά στο σπίτι. Εκείνοι 

μπορούν να σας μεταφέρουν τι κάνουν τα παιδιά και να επικοινωνείτε ασύγχρονα μέσα 

από την πλατφόρμα. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα νοιώθουν ότι έχουν τους 

Γενικές οδηγίες για τις τηλεδιασκέψεις: 

Ισχύουν πάντα  οι γενικές οδηγίες για τις τηλεδιασκέψεις, ότι καλό είναι να 

συνδεόμαστε με ακουστικά, να έχουμε κλειστό το μικρόφωνο όταν δεν μιλάμε 

και να προσέχουμε πολύ τα θέματα της ιδιωτικότητας. Δεν βιντεοσκοπούμε τις 

συνεδρίες, ούτε δημοσιεύουμε αποσπάσματα από αυτές. Σε συνθήκες 

καραντίνας το θέμα της ιδιωτικότητας είναι περισσότερο ευαίσθητο, επειδή οι 

κάμερες είναι στα σπίτια των παιδιών. Το σπίτι είναι άσυλο και η εκπαιδευτική 

αίθουσα δημόσιος χώρος. Καλό είναι να υπάρχει μια ουδέτερη γωνιά 

τοποθέτησης του Η/Υ, όπου h κάμερα θα είναι στραμμένη προς κάποιον τοίχο 

και γενικά θα έχει περιορισμένο πεδίο λήψης από το σπίτι του παιδιού. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι προτιμότερο να συνδέονται από την σχολική μονάδα όταν 

αυτό είναι εφικτό. 
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εκπαιδευτικούς αρωγούς προς όφελος των παιδιών στην διάρκεια της κρίσης. Τα παιδιά 

θα συμμετέχουν στις δράσεις αυτές μέσω των γονιών και όσο μπορούν τα ίδια. 

Οι δράσεις και στους δύο άξονες είναι καλό να οργανώνονται σε συνεργασία και με τους 

σχολικούς συμβούλους/συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, την πολιτεία και τους 

συναδέλφους, ώστε να εξυπηρετούν το συμφέρον των παιδιών απαλά, σε αρμονική 

συνεργασία με τους γονείς και χωρίς πρόσθετο άγχος για τα παιδιά. 
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8 Εν κατακλείδι  

Η Έκτακτη Επείγουσα Διαδικτυακή Εκπαίδευση θα πρέπει να οργανωθεί από την πολιτεία, 

όπως κάθε άλλη υπηρεσία που οργανώνεται εκ των προτέρων, από υπηρεσίες ανάλογες 

της Πολιτικής Προστασίας. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε με την 

ευκαιρία του COVID-19, μπορεί να αποτελέσει μια βάση για την ολοκληρωμένη 

συστηματική σχεδίαση και συντήρηση ενός συστήματος μεταφοράς της παροχής 

εκπαίδευσης σε έκτακτες συνθήκες, όπως η επιδημία, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Δίκτυα, 

εξοπλισμός, τεχνογνωσία, εκπαίδευση, θα πρέπει να είναι έτοιμα για κάθε άλλη 

περίπτωση που θα χρειαστεί ώστε η συνταγματική επιταγή για την παροχή εκπαίδευσης 

να ικανοποιείται χωρίς αποκλεισμούς, με το καλύτερο δυνατό ποιοτικό επίπεδο. Η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η προετοιμασία τους για την εφαρμογή των σχεδίων 

αυτών, είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας και για τον σκοπό αυτό παρέχεται και το παρόν 

υλικό. 
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Χρήσιμες σχετικές πηγές-δικτυακοί τόποι: 
 

1. University of Maryland 

https://svp.umd.edu/keepteaching  

2. The Instructional Design Emergency Response (ID-ER) Network  

The Instructional Design Emergency Response (ID-ER) Network connects institutions and 
educators to online learning professionals willing to help convert face-to-face courses or 
course components to online offerings during times of crisis, such as natural disasters and 
epidemics., https://www.idernetwork.com  

3. Free learning from The Open University 

Free course. Take your teaching online 

https://www.open.edu/openlearn/education-development/education/take-your-
teaching-online/content-section-overview?active-tab=description-tab 

4. Unesco, Distance learning solutions: 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions 

5. Εξ αποστάσεως μάθηση στην προδημοτική εκπαίδευση. Π.Ι. Κύπρου 

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2877&Itemid=4
79&lang=el  
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