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Στόχοι:
Όχι τεχνολογική προσέγγιση (Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά στο 

youtube)

Παιδαγωγική διάσταση της ΕξΑΕ

Πρακτικές σκέψεις

Παραδείγματα από την μέχρι τώρα εμπειρία 
εκπ/κών



Οι 3 άξονες της Εξ Αποστάσεως Εκπ/σης (ΕξΑΕ)

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Ασύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Εκπαιδευτική τηλεόραση



Αποσαφήνιση ορισμών
Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση
μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας, σε μαθητές/τριες, που παρακολουθούν ζωντανά μέσω
υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορούν οι μαθητές να
συνδεθούν και τηλεφωνικά με αστική χρέωση μέσω σταθερού τηλεφώνου.

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται
με τον/την εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του
μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον/την εκπαιδευτικό, έχοντας
πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου.



Έχουν πει…για την τηλεδιάσκεψη

«Μια εμπειρία που επεκτείνει το μυαλό»

«Προσκαλεί τη μετάδοση των διαλέξεων…είναι σίγουρα ένα 
ευπαρουσίαστο μέσο καθώς επίσης και ασυνεπές»
(Laurilland, 1993)



Το ζητούμενο…

Δεν έχει νόημα να καταγράψουμε θετικά και αρνητικά

Να μη μείνει κανείς μαθητής πίσω!!

Έχουμε στα χέρια μας ένα διδακτικό και μαθησιακό εργαλείο. 

Χρειάζεται δημιουργικούς και ευφάνταστους δασκάλους για να 

απελευθερωθούν οι δυνατότητές του.



Παραδοχές 

•Ποτέ στο παρελθόν δεν κλήθηκαν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα 
να αλλάξουν τόσα πολλά στο τρόπο διδασκαλίας

•Η στροφή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν αναγκαία

•Στην παρούσα φάση…είναι εξ ανάγκης…ευελιξία

•Η εκπαίδευση φαίνεται ότι μπαίνει σε μία νέα εποχή, οι νέες 
τεχνολογίες κυριαρχούν, η πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού αποκτά 
καίρια σημασία και η αυτονομία των σχολικών μονάδων αυξάνεται 
με ραγδαίους ρυθμούς

•Εκπαιδευτικός-μαθητής-γονέας 

•(Πυλώνες ΕξΑΕ: Μαθητής-Εκπαιδευτικός –Υλικό)

•76% των νοικοκυριών έχουν σύνδεση internet (2018)



•Η εξ αποστάσεως μάθηση με παραδοσιακό τρόπο είναι πολύ 
χειρότερη από την παραδοσιακή μάθηση μέσα στην τάξη

•Η εξ αποστάσεως μάθηση λόγω κορωνοϊού εκθειάζεται από τα 
μέσα. Το θέμα εστιάζεται στο καθαρά τεχνολογικό

•Η διαζώσης δεν αντικαθίσταται. Το σχολείο είναι ο θεσμός 
κοινωνικοποίησης του παιδιού, όλα τα άλλα είναι υποκατάστατα

•Η ΕξΑΕ συμπληρώνει και εμπλουτίζει την δια ζώσης

•Το κλειδί: Να μάθουμε στους μαθητές πώς να μαθαίνουν μόνοι 
τους

Παραδοχές



Παραδοχές

•Οι μαθητές (μαζί και οι γονείς) άρχισαν να κουράζονται

•Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ακόμη πιο ευάλωτες, ακόμη πιο 
αδύναμες, ακόμη πιο άνισες

•Η ανισότητα σε συνθήκες κρίσης ανθίζει, μετασχηματίζεται, 
μεταμορφώνεται και κυριαρχεί…...και, κυρίως, προβληματίζει. Δεν 
πρέπει να μείνει πίσω κανένας μαθητής

•Το ψηφιακό χάσμα να μη γίνει μαθησιακό χάσμα



Πώς προσεγγίζω…
•Τα εργαλεία που αρέσουν στους μαθητές, να γίνουν εργαλεία 
διδασκαλίας

•«Ψηφιακοί γηγενείς-digital natives», όρος που εισήγαγε ο Prensky
(2001) για να περιγράψει τα άτομα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 
από το τέλος του 20ου αιώνα και μετά, δηλαδή όταν εμφανίστηκε η 
ψηφιακή τεχνολογία

•Μέχρι 2001- Ψηφιακοί μετανάστες

•Μετά το 2001- Ψηφιακοί γηγενείς



Μαθητοκεντρική προσέγγιση:
αξιοποιώ τα περιβάλλοντα για τους μαθητές

•Παιδαγωγική προσέγγιση ΕξΑΕ - η βάση της ΕξΑΕ

•Ποιες είναι οι ανάγκες των μαθητών μου; Τι στόχους θέλω να 
βάλω; Με αφετηρία αυτό καλώ την τεχνολογία να τους 
υπηρετήσει

•Σημαντικό: να αποτυπώσω τα βήματα που έχω κάνει για να 
ξέρω πού θα πάω…Να μη δώσω έμφαση στην τεχνολογία 
αλλά στην παιδαγωγική διάσταση…

•ΕξΑΕ: βοηθά να μη σβήσει η φλόγα της μάθησης



ΟΙ 3 Πυλώνες της ΕξΑΕ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΜΑΘΗΤΗΣ-ΥΛΙΚΟ



‘Όταν οι μαθητές παίρνουν το υλικό πρέπει να γνωρίζουν:

•Τι πρέπει να κάνουν

•Γιατί το κάνουν

•Πότε πρέπει να το κάνουν

•Πώς να το κάνουν

•Αν το έκαναν σωστά



Μετασχηματίζουμε υπάρχοντα ΦΕ
•Το υλικό θα παίξει τον ρόλο του δασκάλου (άρα καλά 
σχεδιασμένο)…Να μη γίνει ο γονιός «δάσκαλος» 

•Χρονοδιάγραμμα

•Σαφείς οδηγίες

•Φιλικό ύφος

•Αναφορές, πού θα βρούνε τι (sites)

•Ανατροφοδότηση

•Αυτοαξιαλόγηση στα ΦΕ



1η βδομάδα



2η βδομάδα



3η βδομάδα



Μέχρι τώρα εμπειρίες εκπαιδευτικών

•Διστακτικοί στην αρχή

•Όλο και περισσότεροι τώρα…σχεδιάζουν σενάρια μάθησης ΕξΑΕ

•Εκπ/κός ετοίμασε ένα βίντεο με φωτογραφίες των μαθητών, σαν αυτό 
που κάνουμε στο τέλος της χρονιάς και το έδειξε διαμοιράζοντας την 
οθόνη

•Ηχητικό μήνυμα, φωνητικές οδηγίες

•Πρόγραμμα 3 φορές την εβδομάδα από μισή ώρα, ώστε να μπουν 
ειδικότητες

•Πολύ καλή προετοιμασία (είναι γνωστό ότι για 1 ώρα μάθημα, θα 
χρειαστώ προετοιμασία 2 ώρες με χρήση ΤΠΕ)



Οι εκπαιδευτικοί είπαν…

•«Η αρχή είναι κάπως δύσκολη»

•Στην τάξη δεν ήταν τόσο ήσυχοι»

•«Λύνω απορίες»

•«Όρμηξαν στην οθόνη, σαν λιοντάρια σε κλουβί»

•«Προσέχω τον τρόπο ομιλίας, δεν κάνω τα ίδια αστεία»

•«Ήθελαν όλα να μιλήσουν, να με δούνε…»

•«Ακούω τη μαμά να ψιθυρίζει την απάντηση»

•«Αποφασίσαμε σαν σύλλογος διδασκόντων να κάνουμε το ίδιο»

•«Ανυπομονούν για την επόμενη τηλεδιάσκεψη»

•«Το χαίρονται πολύ», «Πανηγύρι» (μικρές τάξεις)



Τηλεδιάσκεψη
Δε σημαίνει απαραίτητα «διδασκαλία 
μαθήματος»

•Αξιοποιώ το νέο εργαλείο

•Μπροστά την τηλεδιάσκεψη είμαστε όλοι ως νεοδιόριστοι

•«Επείγουσα εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψη»…απενεχοποίηση
λοιπόν των λαθών μας

•Δίνω χαρά

•Μοιραζόμενοι τη γνώση και τη χαρά γινόμαστε πιο πλούσιοι 
όλοι



•Είμαι δάσκαλος…δουλειά μου είναι να βοηθώ τους 
μαθητές να ανθίσουν

•Είμαι δάσκαλος, όχι γιατί διδάσκω αλλά γιατί 
μαθαίνω στους μαθητές να μαθαίνουν

•Ίσως είναι ευκαιρία αυτή η κατάσταση για ριζικές 
αλλαγές



Κλείνοντας…

Η εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία της τεχνολογίας…

Η δυνατότητα πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση είναι πλούτος…

Θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο σχολείο;

Με τα νέα δεδομένα το σχολείο μετακόμισε στο διαδίκτυο. Μετά θα μείνει το ίδιο;

Προς το καλύτερο ή όχι…στο χέρι κάθε εκπαιδευτικού



Σας ευχαριστώ πολύ!

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!
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