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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Αρχικά, η ιδέα του προγράμματος εξ αποστάσεως μάθησης γεννήθηκε από ανεπάρκεια 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 

εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που επιθυμούν να αλλάξουν τις συμβατικές 

και τις εξ αποστάσεως μαθησιακές δεξιότητες, αλλά εξακολουθούν να βλέπουν 

ελάχιστες πιθανότητες για βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης . Καθώς το έργο αυτό 

δημιουργήθηκε από πραγματικά προβλήματα, όπως η έλλειψη επαγγελματικής 

κατάρτισης και εργαλεία, στόχος του είναι να ανακαλύψει τα πάντα για πιθανές 

σύγχρονες λύσεις και να παρέχει στους δασκάλους, τους διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές 

και άλλους εκπαιδευτικούς με σαφή και ενημερωτικά υλικά και μέσα, βελτιώνουν τη 

δουλειά τους με νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. 

 

Κύριοι στόχοι είναι η καθιέρωση σύγχρονης τεχνολογίας στη διδασκαλία και η 

ενθάρρυνση της καθημερινής χρήσης, η παροχή κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης 

για συμβούλους για την αποφυγή του άγχους που συνδέεται με τη νέα τεχνολογία και η 

παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη της διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας. Όλα τα 

σημεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι εξίσου σημαντικά στη διαδικασία των 

παγκόσμιων εκπαιδευτικών αλλαγών: εάν υπήρχαν πολλά προγράμματα τα οποία οι 

άνθρωποι δεν θα ήξεραν πώς να χρησιμοποιούν σωστά ή δεν θα μοιράζονταν την 

επαγγελματική τους επιτυχία με άλλους, όλο το σύστημα θα είχε σταματήσει το σημείο 

εκκίνησης - παραδοσιακό και ως κανόνα δεν ενδιαφέρει για την εκπαίδευση των 

μαθητών. Για να σώσετε το δέντρο, πρέπει να φροντίσετε τις ρίζες. Οι σπουδαστές είναι 

κορώνα δέντρου και δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα στην προσπάθεια αλλαγής τους και 

της προσέγγισής τους ή του κινήτρου τους να σπουδάσουν. Οι δάσκαλοι είναι οι ρίζες. 

 

Η εκπαίδευση ξεκινά με εκπαιδευτικούς, γι 'αυτό και ο μεγαλύτερος στόχος μας σε αυτό 

το πρόγραμμα είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτές. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζουν εύκολα τις αλλαγές και τις προκλήσεις που δέχονται από τον εξωτερικό 

κόσμο. Ιδιαίτερα νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι μόλις κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε 

ένα μεγάλο ταξίδι διδασκαλίας - η ικανότητά τους να συνεργάζονται με τις πλατφόρμες 

ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να βελτιωθεί με ένα βήμα κάθε φορά. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο η συγκέντρωση και η συζήτηση των σημερινών προβλημάτων και 

προτάσεων διδασκαλίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της κατάστασης. Κατά 

τη διάρκεια των εργαστηρίων που διοργανώνονται για τους εκπαιδευτές, θα έχουν καλό 

χρόνο με τους συναδέλφους τους, κάτι που θα ήταν ένα ιδανικό περιβάλλον για 

περαιτέρω συζήτηση και αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών που θα εφαρμοστούν 
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στο μέλλον. Θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με έμπειρους εκπαιδευτές DL, που είναι 

πάντα εκεί για να παρέχουν επαγγελματική βοήθεια και συμβουλές. Επιπλέον, παρόμοια 

εργαστήρια και μαθήματα μπορούν να οργανωθούν σε άλλες εταιρείες και ιδρύματα με 

τα πρωτότυπα υλικά και εργαλεία μας. 

 

Αυτό το εγχειρίδιο, ως ένα από τα τελικά αποτελέσματα του έργου, περιλαμβάνει 

λεπτομερές εγχειρίδιο και συμβουλές για συμβούλους που παρέχουν εκπαίδευση για τα 

θέματα που εξετάζονται εδώ. Η γενική περιγραφή της κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

αποτελείται από 7 κεφάλαια, από τα οποία το καθένα προτείνει ένα υλικό για περίπου 10 

ώρες διδασκαλίας, τα οποία μαζί συνθέτουν εκπληκτικά 70 ώρες ποιοτικού 

εκπαιδευτικού υλικού, συλλεγμένα και οργανωμένα σε ένα ενιαίο βιβλίο. Τα θέματα της 

διδακτέας ύλης περιλαμβάνουν σημεία όπως το κίνητρο των μαθητών, τη διαχείριση του 

χρόνου και, φυσικά, τα βασικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και 

την ηλεκτρονική επικοινωνία. Κάθε κεφάλαιο από το αναλυτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές γνώσεις, το σενάριο της 

κατάρτισης, τις ασκήσεις και όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα οποία δίνουν μια μεγάλη 

ευκαιρία να οργανώσετε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με έναν εύκολο και 

αποτελεσματικό τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.                                      

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

 

Τίτλος της 
δραστηριότητας 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εκπαιδευομένους  

Θέμα  Ηλεκτρονική επικοινωνία - Από την κοινωνία στην εικονική κοινωνία 

Περίληψη της 
δραστηριότητας Σε αυτό το θέμα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν 

εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την προώθηση της εικονικής 

κοινότητας μέσω της σύνδεσης στο Internet. Οι εκπαιδευόμενοι θα 

εργαστούν σε ομάδες χρησιμοποιώντας διαδραστικά υλικά, ασκήσεις 

και μεθόδους εργασίας σε απευθείας σύνδεση, εργαλεία ηλεκτρονικής 

μάθησης για να παρουσιαστούν στους μελλοντικούς μαθητές τους. Η 

καλή επικοινωνία θα φέρει περισσότερα θετικά αποτελέσματα στη 

διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης. 

Διάρκεια 2 ημέρες, 5 ώρες τη φορά. 10 ώρες συνολικά. 

Ηλικία του 
γκρουπ 

Ενήλικες – εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, έμπειροι εκπαιδευτές που 
έχουν μικρή εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη χρήση 
διαδικτυακών εργαλείων. 

Στόχοι της 
δραστηριότητας  

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να υποστηρίξει τους 
εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους 
μελλοντικούς μαθητές τους: 

 να αυξήσουν τις γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τα 
εργαλεία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα οποία καθιστούν τα 
μαθήματα online πιο ελκυστικά για τους εκπαιδευόμενους και 
διευκολύνουν τους εκπαιδευτές να αλληλοεπιδρούνε με τους 
συμμετέχοντες. 

 να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
παρουσιάζοντας χρήσιμα εργαλεία επικοινωνίας. 

 να εξερευνήσουν ηλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίας που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες ενόψει 
της ανάπτυξης νέων αποτελεσματικών μεθόδων και εργαλείων  
μάθησης και διδασκαλίας. 

 να ασκήσουν αρκετές συμβουλές για την ηλεκτρονική 
επικοινωνία,              να αυξήσουν τις δεξιότητες συνεργασίας 
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με τους μαθητευόμενους, καθιστώντας τους μαθητές πιο 
συμμετοχικούς στα μαθήματα στο διαδίκτυο. 

 να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτές DL για 
ορισμένα εμπόδια στην ηλεκτρονική επικοινωνία. 

 να προωθηθεί η χρήση καινοτόμου μεθοδολογίας κατάρτισης 
που βασίζεται σε ψηφιακά μέσα 

Οδηγός για μια σωστή διεκπεραίωση δραστηριότητας 

Μεθοδολογία για 
να εφαρμόσετε 

τη 
δραστηριότητα 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του θέματος, 
που συνδυάζουν διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία για να επικοινωνούν 
καλύτερα με τους μαθητές τους, έχουν ως εξής:  

 Καταιγισμός ιδεών 

 Ομαδική εργασία, δικτύωση  

 Σπάσιμο πάγου 

 Ατομική δουλειά  

 Εργασία σε ζευγάρια, ομάδες  

 Συζήτηση, διαμάχες 

 Τηλεδιάσκεψη 

Εργαλεία και 
υλικά 

 Υπολογιστές με πρόσβαση στο Internet 

 Διαδραστικός πίνακας 

 Παρουσιάσεις με πληροφορίες σχετικά με το θέμα 

 Παραδείγματα, βίντεο και ασκήσεις 

Διαδικασία Το σεμινάριο ξεκινά με ευπρόσδεκτα λόγια, εισαγωγή εκπαιδευτών και 

σύνολο κανόνων για το εκπαιδευτικό μάθημα, προσδοκίες των 

συμμετεχόντων και προθέρμανση. Εστιάζοντας σε μια θεωρητική 

εισαγωγή και πρακτικές ασκήσεις, ο εκπαιδευτής εισάγει τους 

συμμετέχοντες στο θέμα. Ο κύριος στόχος είναι να παρουσιάσει το 

θέμα βήμα προς βήμα με διαδραστικές παρουσιάσεις και πρακτικές 

εργασίες. Ο εκπαιδευτής παρέχει υποστήριξη, δημιουργεί ένα 

περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Μετά από κάθε εκπαιδευτική 

άσκηση, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και ποια εργαλεία 

φαίνονται πιο χρήσιμα γι 'αυτούς στην εργασία. 

Ημέρα 1 

Ενότητα 1 
Εισαγωγή  

 
30 λεπτά 

 

Ξεκινήστε τη συζήτηση ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 
αναγνωρίσουν τα άτομα και να μοιραστούν τις ελπίδες τους, τους 
φόβους και τα πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κατά τη 
διάρκεια της δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτής επιλέγει ένα 
προκατασκευασμένο πρότυπο (ένα δέντρο των προσδοκιών) και 
προσκαλεί τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο 
Padlet για να προσθέσουν περιεχόμενο, να σχολιάσουν και να 
μοιραστούν τις ιδέες τους. (Άσκηση: Δέντρο των προσδοκιών) 

 Κάθε συμμετέχων γεμίζει το δέντρο: Ρίζες - φόβοι, Κορμός - το 
κάνουμε καλύτερα, Υποκαταστήματα - ελπίδες για τη 
δραστηριότητα. 

 Διαχωρίστε την ομάδα σε 3 μικρότερες ομάδες και ζητήστε τους 
να διαβάσουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες που 
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συλλέχθηκαν και να τις παρουσιάσουν στην Ολομέλεια. 

 Γενικές παρατηρήσεις και αμφιβολίες από τον εκπαιδευτή. 
Η άσκηση είναι χρήσιμη για να γίνει στην αρχή της δραστηριότητας 
και να επιστρέψει ξανά στο δέντρο στο τέλος. Εξηγήστε πώς οι 
προσδοκίες των συμμετεχόντων συνδέονται με την ημερήσια διάταξη 
και το όραμα της κατάρτισης. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους 
στόχους του θέματος δίνοντας μια σύντομη επισκόπηση του 
περιεχομένου. 

Ενότητα 2 
Εισαγωγή στο 

θέμα 
 

120 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να δώσουν προτάσεις για τη 
βελτίωση της ομαδικής εργασίας, συνοψίζει τα αποτελέσματα της 
Συνεδρίας 1, μοιράζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής 
καλεί τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο Η ιστορία 
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (dl-trainers.eu/handbook) και να 
προβούν σε ομαδική συζήτηση σχετικά με την κύρια ιδέα. Οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να βρουν τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, τους τύπους και τον αντίκτυπό της. 
Ο εκπαιδευτής ανακοινώνει το θέμα και τους κύριους στόχους της 
εκπαίδευσης, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν την 
έννοια της online επικοινωνίας. Οι μαθητές θα πρέπει να συζητήσουν 
την έννοια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
των ακόλουθων θεμάτων: 
• Τι είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία; 
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ψηφιοποίησης. 
• Παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας VS. 
Παρουσίαση: Ηλεκτρονική επικοινωνία (dl-
trainers.eu/handbook).  
Οι συμμετέχοντες συζητούν τις μορφές, τις λεπτομέρειες και τα 
χαρακτηριστικά των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αναπτύσσουν επιχειρήματα υπέρ και κατά 
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, επιπτώσεις και τρόπους για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας στη διαδικασία εκμάθησης. 
(Άσκηση: Μορφές επικοινωνίας) 
Οι μαθητές θα πρέπει να χωριστούν σε δύο ομάδες για συζητήσεις, 
"υπέρ" και "κατά" - παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας ή ηλεκτρονική 
επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε 2 ομάδες με 6 άτομα, 
αναπτύσσοντας μια λεπτομερή καμπάνια για μια αποτελεσματική 
ηλεκτρονική επικοινωνία. Ο εκπαιδευτής διευκολύνει τη διαδικασία 
χρησιμοποιώντας το πρότυπο Padlet για τα σχόλια των 
συμμετεχόντων. (Άσκηση: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας) 
Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το 
βίντεο Πώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αλλάξει τον κόσμο! (dl-
trainers.eu/handbook) και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα για τον 
τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρονική επικοινωνία επηρεάζει την κοινωνία 
μας. 
Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς η 
ηλεκτρονική επικοινωνία μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία 
διδασκαλίας, εξηγώντας τη σημαντική διαφορά μεταξύ offline και 
online επικοινωνίας. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απαντήσουν στα παρακάτω 
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ερωτήματα: 

 Ποιος ρόλος διαδραματίζει η ηλεκτρονική επικοινωνία στην 
προσέγγισή σας στη διδασκαλία; 

 Ποια είδη επικοινωνίας χρειάζονται οι εκπαιδευτικές σας 
δραστηριότητες; 

 Ποια επίπεδα επικοινωνίας απαιτούν και αναμένουν οι μαθητές 
σας; 

 Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι προσδοκίες; 
Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται μαζί με τα επιχειρήματα που 

παρουσίασαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Είναι σημαντικό να 

δοθεί σε όλους η λέξη και η προσοχή. 

Ενότητα 3 
Προθέρμανση 

 
30 λεπτά 

Άσκηση: Βρείτε κάποιον που 
Οι συμμετέχοντες ανοίγουν τον υπολογιστή με μια λίστα από οδηγίες 
(Υλικά: Βρείτε κάποιον που). Αναζητούν κάποιον που έχει τα 
χαρακτηριστικά της λίστας και γράφουν το όνομα του. μετά από αυτό 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της άσκησης στο γκρουπ. 

Ενότητα 4 
 

60 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το 
βίντεο Ηλεκτρονική Επικοινωνία (dl-trainers.eu/handbook) και να 
ανακεφαλαιώσουν τους τύπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
(Λεκτικό¨Skype, γραφή, βίντεο, φωνητικά μηνύματα, Κείμενο: 
ανάγνωση, γραφή, μηνύματα, συνομιλίες, μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, παρουσίαση, Οπτικό: γραφικά, παρουσιάσεις, 
παιχνίδια, γραφικά πληροφοριών, συνεργασία με το ίδιο εικονικό 
συμβούλιο, κινούμενα σχέδια και βίντεο). 
Καταιγισμός ιδεών: Οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται την εμπειρία τους 
σχετικά με τους τύπους επικοινωνίας και αναλύουν ποιες μορφές 
χρησιμοποίησαν στις εκπαιδεύσεις τους. Ο εκπαιδευτής καλεί τους 
συμμετέχοντες να εργάζονται σε ζευγάρια για να συλλέξουν χρήσιμες 
συμβουλές για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μαθητές. Οι 
μαθητές αναδεικνύουν τα στοιχεία της αποτελεσματικότητας στην 
ηλεκτρονική επικοινωνία, παρουσιάζουν τα εργαλεία τους για την 
ηλεκτρονική επικοινωνία που βοηθούν να καταστούν οι τάξεις 
περισσότερο αλληλεπιδραστικές. 
Παρουσίαση: Συμβουλές για αποτελεσματική ηλεκτρονική 
επικοινωνία (dl-trainers.eu/handbook). 
Καταιγισμός ιδεών: μοιραστείτε την εμπειρία σχετικά με συμβουλές για 
ηλεκτρονική επικοινωνία. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι 
συμμετέχοντες προσπαθούν να ανακαλύψουν συμβουλές για online 
επικοινωνία και να εξηγήσουν τρόπους εξάλειψης των εμποδίων στην 
εικονική μάθηση. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην 
ομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συζητούν και συζητούν. 

Ενότητα 5 
 

60 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής εισάγει στους συμμετέχοντες στην επόμενη 
δραστηριότητα, προσκαλώντας τους να δημιουργήσουν ένα χάρτη 
μυαλού για την αποτελεσματική επικοινωνία στο διαδίκτυο. (Άσκηση: 
Δημιουργήστε έναν αποτελεσματικό χάρτη μυαλού για την 
ηλεκτρονική επικοινωνία). 
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Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο Internet στους υπολογιστές για να 
δημιουργήσουν έναν χάρτη μυαλού σε 5 βήματα, χρησιμοποιώντας το 
ακόλουθο εργαλείο: venngage.com/features/mind-map-maker. Η 
κεντρική ιδέα για τον χάρτη του 
νου είναι η "ηλεκτρονική 
επικοινωνία". Οι συμμετέχοντες 
σχεδιάζουν την ιδέα και στη 
συνέχεια διακλαδώνονται στα 
σημεία σύνδεσης 
ακολουθώντας τα βήματα: 
1. Εγγραφείτε στο Venngage 
με email, λογαριασμό Google ή 
Facebook. 
2. Επιλέξτε σχεδιασμένο 
πρότυπο χάρτη μυαλού. 
3. Προσθέστε όλες τις 
σημαντικές ιδέες, σημεία ή 
ετικέτες μαθημάτων στο χάρτη 
του νου. 
4. Βελτιώστε τον χάρτη μυαλού με τη συλλογή εικόνων, 
εικονογραφήσεων και εικόνων. 
Ο εκπαιδευτής διευκολύνει τη διαδικασία. Οι συμμετέχοντες 
παρουσιάζουν τους χάρτες των μυαλών τους και τις συζητούν. 

Ημέρα 2 

Ενότητα 1 
 

Σύνοψη της 
πρώτης ημέρας 

 
15 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής εισάγει τους συμμετέχοντες στην ημερήσια διάταξη της 
δεύτερης ημέρας και τους προτείνει να συνοψίσουν τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της Ημέρας 1. Όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν την 
άποψή τους για την εμπειρία κατάρτισης που συνδέεται με την Ημέρα 
1. Ο εκπαιδευτής δίνει μια σύντομη εξήγηση για το τι είναι η επόμενη 
σύνοδος. 

Ενότητα 2 
 

45 λεπτά  
 
 

Ο εκπαιδευτής ξεκινά τη σύνοδο με το βίντεο Susan Pinker: Face-
to-Face vs. Online Communication (dl-trainers.eu/handbook), 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδικτυακής επικοινωνίας και της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθώς και μεθόδους εμπνεύσεως των 
σπουδαστών του μέλλοντος. Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν στο 
Padlet (Υλικά: Top 10 Εικονικά Εργαλεία Τάξης). 
Μια εικονική πλατφόρμα μπορεί να προσφέρει: 

 Κουβέντα 

 Κοινό λευκό πίνακα 

 Δημοσκοπήσεις 

 Χώροι ξεμπλοκαρίσματος 

 Κουίζ 

 Κοινή χρήση αρχείων 
Ο εκπαιδευτής ξεκινά τη συζήτηση ζητώντας από τους συμμετέχοντες 
να βρουν τα καλύτερα αποτελεσματικά εργαλεία ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας τους για τους μελλοντικούς σπουδαστές. Οι μαθητές 
προσφέρουν μερικά παραδείγματα, δουλεύουν σε ζεύγη για να 
δημιουργήσουν μια λίστα με τα 10 κορυφαία χρήσιμα και προσβάσιμα 
εργαλεία για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Ρωτήστε την ομάδα για την τελική ιεραρχία και αφιερώστε λίγο χρόνο 
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για να συζητήσετε τη σημασία των online εκπαιδευτικών εργαλείων. 
Συζητήστε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του 
Internet. 

Ενότητα 3 
 

60 λεπτά  
 

Ξεκινήστε τη συζήτηση με το βίντεο Αποτελεσματική επικοινωνία 
σε ηλεκτρονική τάξη (dl-trainers.eu/handbook). Ζητήστε από την 
ομάδα να δημιουργήσει μια παρουσίαση με θέμα "Εικονικά Εργαλεία 
Τάξης". Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν τα αντίστοιχα 
εργαλεία παρουσίασης που είναι κατάλληλα για τις ανάγκες τους: 

 WPS Γραφείο 

 Canva 

 Prezi 
Οι μαθητές προετοιμάζουν παρουσιάσεις σχετικά με εργαλεία για την 
εικονική τάξη. Χρησιμοποιούν προτεινόμενο λογισμικό της επιλογής 
τους. Οι παρουσιάσεις έχουν τρεις κύριους σκοπούς - την ενημέρωση, 
την προώθηση και την οικοδόμηση μιας καλής επικοινωνίας με την 
τάξη. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν το υλικό που 
προετοιμάστηκε στην ομάδα. 

Ενότητα 4 
 

60 λεπτά  
 

Άσκηση: Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτής προωθεί ένα 
παιχνίδι με μια σύντομη συζήτηση σχετικά με διάφορους τρόπους με 
τους οποίους οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους φίλους, τους 
καθηγητές, τους συναδέλφους κ.λπ. Οι εκπαιδευόμενοι συζητούν και 
καθορίζουν βασικές πτυχές, πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα και 
κατευθυντήριες γραμμές για ένα συγκεκριμένο είδος επικοινωνίας. 
Πρέπει να διερευνηθούν τρεις διαφορετικές μέθοδοι επικοινωνίας: 
πρόσωπο με πρόσωπο, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα 
μέλη της ομάδας πρέπει να χωριστούν σε τρεις ομάδες. Μετά από 7 
λεπτά ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε μέλος της ομάδας να κάνει την 
έκθεσή του. Οι συμμετέχοντες μπορούν τώρα να είναι ελεύθεροι από 
τις παρωπίδες, ντοσιέ, και άλλους περιορισμούς. 

Ενότητα 5 
 

90 λεπτά  
 

Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε υπολογιστές με πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά 
εκπαιδευτικά μαθήματα για τους μελλοντικούς σπουδαστές, 
χρησιμοποιώντας σχεδιασμένα πρότυπα από το www.proprofs.com. 
Οι μαθητές θα πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν έναν 
λογαριασμό και στη συνέχεια να επιλέξουν ένα πρότυπο για να 
δημιουργήσουν ακαδημαϊκά 
μαθήματα σε θέματα όπως 
"Αποτελεσματική ηλεκτρονική 
επικοινωνία". Είναι ελεύθεροι να 
επιλέξουν ένα θέμα κατάλληλο 
για την εμπειρία τους στην τάξη. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν 
επίσης να εξατομικεύσουν το 
περιεχόμενο της κατάρτισης 
προσθέτοντας σχετικές εικόνες, 
βίντεο, παρουσιάσεις, λογότυπα 
και σχέδια χρωμάτων, τα οποία 
μπορούν να βοηθήσουν στην 
εκπαίδευση και την καλύτερη 
μάθηση. 
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Υλικά: Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό μαθήματα. 
Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις 
παρουσιάσεις τους με την ομάδα προκειμένου να τις προσαρμόσουν 
στους μελλοντικούς σπουδαστές τους και να τις αξιολογήσουν στο 
τέλος αυτής της δραστηριότητας. 

Αξιολόγηση  
 

30 λεπτά 

Τελική ανατροφοδότηση: διερευνήστε την εμπειρία των μαθητών που 
αποκτήθηκε σε αυτή την ενότητα / ημέρα κατάρτισης. Ρωτήστε τις 
παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να βρουν τις εξαγορές Top 3 
course. 
2. Τι θα θέλατε να είναι διαφορετική σε αυτή την ενότητα; 
3. Πρόοδος: "Πού βρίσκεστε τώρα σε μια κλίμακα από 0 έως 10;" 
4. Συνέχεια: "Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε στις μελλοντικές σας 
προπονήσεις;" 
Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να ελέγξουν την 
Άσκηση "Δέντρο των προσδοκιών" (αν απάντησαν στις πρώτες 
προτάσεις τους, δίνοντας μια ανατροφοδότηση στο τέλος της 
ενότητας). 

Συνδέσεις www.eztalks.com/unified-communications/incredible-tips-for-effective-
online-communication.html 
www.bangthetable.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-
online-communication-2/ 
www.eztalks.com/video-conference/effective-video-communication-
skills.html 
www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA 
www.eztalks.com/unified-communications/what-is-online-
communication.html 
www.igi-global.com/dictionary/facilitating-trust/41155 
www.techwalla.com/articles/modern-types-of-communication 
www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/handouts/28251_
10H.pdf  
www.mun.ca/educ/faculty/mwatch/laura_treslan_SPETHE_Paper.pdf  
www.infographicdesignteam.com/blog/7-pro-tips-create-a-
presentation-for-effective-communication/ 
Deming, V.(2004). The Big Book of Leadership Games. New York, 
NY: McGraw-Hill. P.115-116 
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ΥΛΙΚΑ 
 

 
Βρείτε κάποιον που 

 

Βρες κάποιον που Όνομα  Όνομα 

1. Συνηθίζει να έχει έναν αόρατο φίλο (ή ακόμα έχει)   

2. Γνωρίζει οποιαδήποτε λέξη στα κινέζικα   

3. Μπορεί να αγγίξει τη μύτη του με τη γλώσσα του 
(πρέπει να το κάνει!) 

  

4. Δεν είναι σαρκοφάγο (λαχανικά!)   

5. Οδηγεί φορτηγό    

6. Παίζει ένα όργανο   

7. Παραμιλάει ενώ κοιμάται (εξομολογείται!)   

8. Έχει επισκεφθεί την Αμερική   

9. Έχει περισσότερα από 3 παιδιά   

10. Έλαβε βραβείο στο Γυμνάσιο   

11. Μπορεί να πει τουλάχιστον μία λέξη σε 5 
διαφορετικές γλώσσες 

  

12. Μπορεί να μιμηθεί οποιοδήποτε ζώο (πρέπει να το 
κάνει!) 

  

 
Τα καλύτερα 10 Εικονικά Εργαλεία Τάξης 

 

Πηγή: https://tutorroom.net/online-tutoring/five-questions-to-ask-when-choosing-a-virtual-
classroom-platform/ 

Δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό μάθημα 
 

Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε υπολογιστές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
Πρέπει να δημιουργήσουν ενημερωτικά εκπαιδευτικά μαθήματα για τους μαθητές 
τους, χρησιμοποιώντας σχεδιασμένα πρότυπα από το www.proprofs.com. Οι 
μαθητές πρέπει να συνδεθούν, να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό, μετά να 
επιλέξουν ένα πρότυπο για να δημιουργήσουν ακαδημαϊκά μαθήματα σε θέματα 
όπως η αποτελεσματική ηλεκτρονική επικοινωνία.   
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(επισκεφτείτε https://www.proprofs.com/training/templates/education-training-template) 

 
Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να προσωποποιήσουν το περιεχόμενο της 
κατάρτισης προσθέτοντας σχετικές εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις, λογότυπα και 
σχέδια χρωμάτων, βοηθώντας τους να εκπαιδεύσουν και να μάθουν καλύτερα.  

 
 
Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την παρουσίαση με 
την μεγάλη ομάδα που θα προσαρμοστεί για τους μελλοντικούς τους μαθητές και 
να την αξιολογήσουν στο τέλος αυτής της δραστηριότητας. 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
 

Δέντρο των προσδοκιών  

Όνομα της 
άσκησης 

Δέντρο των προσδοκιών  

Θέμα  Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους   

Αποκτούμενες 
δεξιότητες 

Να καλλιεργούν τις κοινωνικο-συναισθηματικές και ψηφιακές 
δεξιότητες μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων, να μοιράζονται τις 
ψηφιακές δημιουργίες των συμμετεχόντων. 

Μέγεθος 
ομάδας 

12 

Διάρκεια  30 λεπτά  

Υλικά  Δωμάτιο με πρόσβαση στο Internet, υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα, 
Padlet.  

Συνολική 
εικόνα 

Ο εκπαιδευτής θα μάθει τι θέλουν οι συμμετέχοντες μέσω της 
εκπαίδευσης. Αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να σχεδιάσουν και 
να προσαρμόσουν την παράδοση της ενότητας. 

Αντικείμενα Να εξατομικεύσετε και να μοιραστείτε ελπίδες, φόβους και πράγματα 
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που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής θα επιλέξει ένα προκατασκευασμένο πρότυπο (ένα 
δέντρο των προσδοκιών) και θα καλέσει τους εκπαιδευόμενους να 
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Padlet για να προσθέσουν 
περιεχόμενο, σχόλια και να μοιραστούν ελπίδες, φόβους και ιδέες 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Οδηγίες  Ξεκινήστε τη συζήτηση ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 
προσδιορίσουν και να μοιραστούν τις ελπίδες, τους φόβους και τις 
προσδοκίες σχετικά με τη δραστηριότητα. 

 Κάθε συμμετέχων θα συμπληρώσει το πρότυπο Padlet του 
δέντρου: Οι ρίζες - οι φόβοι, ο κορμός - θα βελτιωθούν, και 
διακλαδώσεις - ελπίδες για τη δραστηριότητα. 

 Διαχωρίστε την ομάδα σε 3 μικρές ομάδες και ζητήστε τους να 
διαβάσουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια. 

 Γενικές παρατηρήσεις των εκπαιδευτών και αμφιβολίες. 

Ανακεφαλαί-
ωση και 

αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα συζητούνται σε μια μεγάλη ομάδα. Κάθε ομάδα 
παρουσιάζει τα αποτελέσματά της στην ομάδα. Οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώσουν και να συζητήσουν. 

Συμβουλές για 
διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες θέτουν επιχειρήματα για τις ελπίδες, τους φόβους 
και τις προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Είναι 
σημαντικό να έχει δοθεί στον καθένα η λέξη και η προσοχή. 
Συγκεντρώστε τα αποτελέσματα για την ομάδα και μοιραστείτε την 
ατζέντα κατάρτισης. Εξηγήστε πώς οι προσδοκίες των συμμετεχόντων 
συνδέονται με την ημερήσια διάταξη και το όραμα της κατάρτισης. 

 
Φόρμες Επικοινωνίας 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Φόρμες επικοινωνίας  

Θέμα Ηλεκτρονική επικοινωνία με εκπαιδευόμενους 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες μάθησης 
μεταξύ των συμμετεχόντων 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Διαδραστικό πίνακα, παρουσίαση 

Συνολική εικόνα Η ηλεκτρονική μάθηση είναι η νεότερη μορφή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Αντικείμενα Να κατανοήσουμε τις μορφές επικοινωνίας, τις επιπτώσεις και τους 
τρόπους για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

Προετοιμασία Επιλέξτε 2 ομάδες για συζητήσεις, "Υπερ" και "Κατά" παραδοσιακές 
μορφές επικοινωνίας ή online επικοινωνίας. 

Οδηγίες Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες από 4 έως 6 άτομα. 
Κάθε ομάδα πρέπει να υποστηρίξει τη σημασία των παραδοσιακών 
μορφών επικοινωνίας ή της επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Διάλογος και 
σύνταξη συμπερασμάτων. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

Τα αποτελέσματα συζητούνται στην Ολομέλεια και παρουσιάζονται 
στο θεωρητικό μέρος. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
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αξιολόγηση στην ομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώσουν 
και να συζητήσουν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες θέτουν επιχειρήματα "υπέρ και κατά" για 
διαφορετικές θέσεις. Είναι σημαντικό να έχει δοθεί στον καθένα η λέξη 
και η προσοχή. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι επικοινωνίας είναι: 
Σε ομάδες (επίσημη): 

 Τυπική Επικοινωνία 

 Λεκτική επικοινωνία και μη λεκτική επικοινωνία 

 Γραπτή επικοινωνία 

 Οπτική επικοινωνία 
Σε ομάδα ατόμων (άτυπη): 

 Άτυπη επικοινωνία 

 Λεκτική και Μη λεκτική επικοινωνία 

 Άτυπες γραπτές ανακοινώσεις 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

Όνομα της 

άσκησης 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

Θέμα Συμβουλές για αποτελεσματική ηλεκτρονική επικοινωνία 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες μάθησης 
μεταξύ των συμμετεχόντων 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Διαδραστικό πίνακα, παρουσίαση 

Συνολική εικόνα Υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια αποτελεσματική 
διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης. 

Αντικείμενα Να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τις επιπτώσεις και τους τρόπους για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Προετοιμασία Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε 2 ομάδες των έξι, αναπτύσσοντας 
μια λεπτομερή καμπάνια για μια αποτελεσματική ηλεκτρονική 
επικοινωνία. Ο εκπαιδευτής θα διευκολύνει τη διαδικασία, 
χρησιμοποιώντας το πρότυπο του Padlet για να γεμίσει με τα σχόλια 
των συμμετεχόντων. 

Οδηγίες Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 2 ομάδες με 6 άτομα το καθένα, θα 
συζητήσουν, «Για» και «Ενάντια» - τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της online επικοινωνίας. 
Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να βρουν τρόπους 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να υποστηρίξουν τη διαδικασία 
διδασκαλίας, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: 

 Ποιος είναι ο ρόλος της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην 
προσέγγιση σας στη διδασκαλία; 

 Ποια είδη επικοινωνίας απαιτούν οι εκπαιδευτικές σας 
δραστηριότητες; 

 Ποια επίπεδα επικοινωνίας απαιτούν οι μαθητές σας και 
αναμένουν; 

 Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι προσδοκίες; 
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Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα συζητούνται στην Ολομέλεια και παρουσιάζονται 
στο θεωρητικό μέρος. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
στην ομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώσουν 
και να συζητήσουν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες θέτουν επιχειρήματα "υπέρ και κατά" για 
διαφορετικές θέσεις. Είναι σημαντικό να έχει δοθεί στον καθένα η λέξη 
και η προσοχή. 
Υλικό που πρέπει να παρουσιάζεται: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ευελιξία: προσβάσιμο 24 × 7, 
σε οποιοδήποτε μέρος, εφόσον 
έχετε τη σύνδεση στο Internet 

Για άτομα που δεν τους αρέσει η 
γραφή ή έχουν κακές δεξιότητες 
πληκτρολογίου 

Εξισορρόπηση: ντροπαλοί 
άνθρωποι που συνήθως δεν 
μιλούν μπορούν να πουν όσο 
θέλουν, ενώ οι "δυνατοί" 
άνθρωποι δεν μπορούν να 
διακόψουν, αλλά μπορούν να 
προσθέσουν πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν φυσικά σημεία: 
χωρίς εκφράσεις και χειρονομίες 
του προσώπου ή με την 
ικανότητα να αποσύρονται 
αμέσως, υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος παρεξηγήσεων 

Τεκμηριωμένο: αντίθετα από 
τις λεκτικές συνομιλίες, η σε 
απευθείας σύνδεση συζήτηση 
μπορεί να επανεξεταστεί 

Υπερφόρτωση πληροφοριών: 
ένα μεγάλο μέρος των 
μηνυμάτων μπορεί να είναι 
συντριπτικό και δύσκολο να 
ακολουθηθεί, ακόμη και 
προκαλώντας άγχος 

Ενθαρρύνει τον 
προβληματισμό: οι 
συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να 
συνεισφέρουν μέχρι να 
σκεφτούν το θέμα και να 
αισθάνονται έτοιμοι 

Θέματα: Η λογική ακολουθία 
συζήτησης συχνά διασπάται από 
χρήστες που δεν κολλάνε στο 
θέμα 

Συνάφεια: παρέχει χώρο για 
παραδείγματα πραγματικής 
ζωής και ανταλλαγή εμπειριών 

Χρονική καθυστέρηση: ακόμα 
και αν συνδεθείτε καθημερινά, οι 
24 ώρες φαίνονται σαν πολύ 
καιρό αν περιμένετε μια 
απάντηση 

Επιλογή: μια γρήγορη ερώτηση 
ή σχόλιο ή ένας μακρύς 
αντανακλαστικός λογαριασμός 
είναι εξίσου δυνατός 

Ανεπαρκής: χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο από τη 
συνομιλία και είναι δύσκολο να 
απαντήσετε σε όλα τα σημεία 
ενός μηνύματος, αφήνοντας 
εύκολα τα ερωτήματα 
αναπάντητα 

Κοινότητα: με την πάροδο του 
χρόνου η ομάδα μπορεί να 
εξελιχθεί σε μια υποστηρικτική, 
διεγερτική κοινότητα στην οποία 
οι συμμετέχοντες έρχονται να 
θεωρηθούν ως το υψηλότερο 

Απομόνωση: ορισμένοι 
μαθητές προτιμούν να μάθουν 
μόνοι τους και να μην 
συμμετέχουν στις συζητήσεις 
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σημείο της πορείας τους 

Απεριόριστη: δεν μπορείτε 
ποτέ να προβλέψετε πού θα 
πάει η συζήτηση. οι 
απροσδόκητες αναφορές συχνά 
οδηγούν σε αυξημένη 
παρεμπίπτουσα μάθηση 

Κατεύθυνση: οι συμμετέχοντες 
που συνηθίζουν να έχουν 
δάσκαλο ή εκπαιδευτή που τους 
λέει τι να κάνουν μπορεί να βρει 
αυτό το περιβάλλον χωρίς οδηγό 

(Πηγή:  www.bangthetable.com) 

 
 
 

Βρείτε κάποιον που 
 

Όνομα της 

άσκησης 
Βρείτε κάποιον που 

Θέμα Ηλεκτρονική επικοινωνία με εκπαιδευόμενους 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές και ψηφιακές 
δεξιότητες μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Δωμάτιο με πρόσβαση στο Internet, υπολογιστές, ένα διαδραστικό 
πίνακα. 

Συνολική εικόνα Αυτή η δραστηριότητα προθέρμανσης είναι ένα σύντομο, 
διασκεδαστικό παιχνίδι το οποίο ένας εκπαιδευτής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει με τους εκπαιδευόμενους για να τους προετοιμάσει 
για να μάθει με την τόνωση του μυαλού τους και / ή του σώματός τους. 

Αντικείμενα  Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν ο ένας τον 
άλλο με δυναμικό τρόπο και να μάθουν τα ονόματα του άλλου 

 Να εισαγάγει την πορεία και την παρουσίαση των θεμάτων 
κατάρτισης 

Προετοιμασία Οι συμμετέχοντες θα ανοίξουν το έγγραφο του υπολογιστή με μια 
λίστα με οδηγίες. Πρέπει να βρουν ανθρώπους που ταιριάζουν με 
αυτές τις οδηγίες, για παράδειγμα, για να βρουν κάποιον που γνωρίζει 
μια λέξη σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Μετά από αυτό, αυτοί 
παρουσιάζονται. 

Οδηγίες Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιήσουν έναν κατάλογο ελέγχου καθώς περπατούν γύρω 
από το δωμάτιο προσπαθώντας να βρουν ένα άτομο που έχει ένα 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Όταν οι μαθητές βρίσκουν "κάποιον 
που οδηγεί ένα φορτηγό" ή "κάποιος που γνωρίζει κάποια λέξη στα 
κινέζικα", γράφουν το όνομα αυτού του ατόμου στον κατάλογο 
ελέγχου, διαπιστώνοντας ότι το πρόσωπο αυτό πληροί ένα από τα 
χαρακτηριστικά της λίστας. Μετά από αυτό, παρουσιάζουν τους 
εαυτούς τους. 
Γενικές παρατηρήσεις εκπαιδευτών και θετικά σχόλια. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα συζητούνται με όλες τις ομάδες. Κάθε συμμετέχων 
θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα στην ομάδα. Οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώσουν και να συζητήσουν. 

Συμβουλές για Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη για να δημιουργήσετε μια καλή 
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διαμεσολαβη-

τές 

ατμόσφαιρα στην ομάδα και να αφήσετε τους συμμετέχοντες να 
ανοίξουν με άλλο τρόπο. 
Ο εκπαιδευτής θα χρησιμοποιήσει Υλικά: Βρείτε κάποιον ποιος. 

 
 
 
 

Δημιουργήστε έναν αποτελεσματικό χάρτη μυαλού για την ηλεκτρονική 
επικοινωνία 

Όνομα της 

άσκησης 

Δημιουργήστε έναν αποτελεσματικό χάρτη μυαλού για την ηλεκτρονική 
επικοινωνία 

Θέμα Αποτελεσματική ηλεκτρονική επικοινωνία 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες μάθησης 
μεταξύ των συμμετεχόντων 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Δωμάτιο με υπολογιστές, Διαδραστικό πίνακα 

Συνολική εικόνα Ένας χάρτης μυαλού είναι ένας τέλειος τρόπος για να απεικονίσετε 
οποιοδήποτε θέμα που έχει πολλά βήματα, κόμβους ή υποτμήματα. 
Ξεκινήστε με μια κεντρική ιδέα της ιδέας της διαδικτυακής 
επικοινωνίας και στη συνέχεια ξεχωρίστε σε σημεία σύνδεσης. 

Αντικείμενα Να κατανοήσουμε την έννοια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τις 
επιπτώσεις και τους τρόπους για την ανάπτυξη αποτελεσματικής 
επικοινωνίας. 

Προετοιμασία Κάθε συμμετέχων θα έχει υπολογιστή και πρόσβαση στο Internet. Η 
ομάδα θα ανακαλύψει την έννοια της online επικοινωνίας, 
δημιουργώντας ένα χάρτη νοοτροπίας. Ο εκπαιδευτής θα διευκολύνει 
τη διαδικασία. 

Οδηγίες Μέσω αυτής της δραστηριότητας, θα θέλαμε οι συμμετέχοντες να είναι 
σε θέση να δημιουργήσουν ένα χάρτη μυαλού για να απεικονίσουν τις 
ιδέες και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες μάθησης σχετικά με την 
αποτελεσματική ηλεκτρονική επικοινωνία. 
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν υπολογιστές, ο 
σύνδεσμος είναι venngage.com/features/mind-map-maker. 
Καλούνται να δημιουργήσουν έναν ενημερωτικό χάρτη μυαλού σε 5 
βήματα: 
1. Εγγραφείτε στο Venngage με email (Gmail ή Facebook 
λογαριασμό), είναι δωρεάν! 
2. Επιλέξτε ένα από τα επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα χάρτη 
μυαλού. 
3. Προσθέστε όλες τις Εκπαίδευση σημαντικές ιδέες, σημεία ή ιδέες 
στο χάρτη του νου. 
4. Βελτιώστε τον οπτικό χάρτη μυαλού με συλλογή εικόνων, 
εικονογραφήσεων και εικόνων. 
5. Κατεβάστε τον χάρτη μυαλού του συμμετέχοντα ή το μοιραστείτε με 
την μεγάλη ομάδα. 
Διάλογος και σύνταξη συμπερασμάτων. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα και τα μαθήματα που μάθαμε στη συζήτηση 
μάθησης συζητούνται με όλες τις ομάδες. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα στην ομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συζητούν και 
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συζητούν. 
Οι μαθητές ρωτούνται πώς αξιολογούν τη δραστηριότητα και αν 
θέλουν να προτείνουν κάποια βελτίωση. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν έναν αποτελεσματικό 
χάρτη μυαλού με την online υπηρεσία του Venngage. 

 Ο χάρτης μυαλού είναι ένας τρόπος για να απεικονίσετε το 
θέμα του μαθήματος που έχει πολλά βήματα ή υποτμήματα. 

 Ξεκινήστε με μια κεντρική ιδέα (online επικοινωνία) και στη 
συνέχεια ξεκίνατε σε σημεία σύνδεσης. 

 Εγγραφείτε δωρεάν και ακολουθήστε τα online βήματα στη 
διεύθυνση: infograph.venngage.com/register 

Είναι σημαντικό να δίνεται στον καθένα η λέξη και η προσοχή.   
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Τρεις τρόποι επικοινωνίας 
 

Όνομα της 

άσκησης 
Τρεις τρόποι επικοινωνίας 

Θέμα Ηλεκτρονική επικοινωνία με εκπαιδευόμενους 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Υλικά Ένα χαρτοπίνακα, δείκτες, μερικές μανταλάκια, clipboards, στυλό και 
χαρτί 

Συνολική εικόνα Ο εκπαιδευτής θα μάθει τι θέλουν οι συμμετέχοντες μέσω της 
εκπαίδευσης. Αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να σχεδιάσουν και 
να προσαρμόσουν την παράδοση της ενότητας. 

Αντικείμενα  Να δημιουργήσετε ένα ζεστό, φιλικό και προσωπικό 
περιβάλλον μάθησης 

 Να αναθεωρήσουμε τις έννοιες που μάθαμε πρόσφατα, να 
ενθαρρύνουμε την οικοδόμηση μιας ομάδας και να 
ενεργοποιούμε. 

Προετοιμασία Συζητώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων 
μεθόδων επικοινωνίας και στυλ. Η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθήσει τις ομάδες να γίνουν μια ομάδα. 

Οδηγίες 1. Ο εκπαιδευτής θα προετοιμάσει το παιχνίδι με μια σύντομη 
συζήτηση σχετικά με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι 
άνθρωποι επικοινωνούν με τους φίλους, τους καθηγητές, τους 
συναδέλφους κ.λπ. Ο εκπαιδευτής θα τους πει ότι σε αυτή τη 
δραστηριότητα οι μαθητές θα συζητήσουν και θα καθορίσουν 
βασικές πτυχές, και κατευθυντήριες γραμμές για έναν συγκεκριμένο 
τύπο επικοινωνίας. Θα διερευνηθούν τρεις διαφορετικές μέθοδοι 
επικοινωνίας: πρόσωπο με πρόσωπο, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

2. Διαιρέστε τα μέλη της ομάδας σε τρεις μικρότερες ομάδες. Η 
πρώτη ομάδα αντιπροσωπεύει το περιβάλλον επικοινωνίας 
πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν 
έλεγχο στην επικοινωνία τους. Πρέπει να κάθονται σε μια περιοχή 
του δωματίου και να χρησιμοποιούν γρασίδι και χαρτί για να 
γράψουν τα ευρήματά τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας  

3. Η δεύτερη ομάδα αντιπροσωπεύει το περιβάλλον τηλεφώνου. Αυτά 
τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι δεμένα με τα μάτια για να 
αναπαραγάγουν το τηλεφωνικό περιβάλλον (στο οποίο δεν 
μπορούν να δουν το πρόσωπο με το οποίο μιλάνε). Θα πρέπει να 
κάθονται μαζί σε μια περιοχή του δωματίου. Ένα άτομο θα ενεργεί 
ως γραμματέας για τα ευρήματα της ομάδας και δεν θα φορέσει 
τυφλά. 

4. Η τρίτη ομάδα αντιπροσωπεύει το περιβάλλον e-mail. Αυτοί οι 
συμμετέχοντες πρέπει να κάθονται πίσω και να μην μιλούν. Θα 
πρέπει να έχουν το καθένα χαρτί, στυλό και clipboards. Για να 
επικοινωνήσουν, πρέπει να γράψουν σημειώσεις και να τους 
μεταδώσουν ο ένας στον άλλο. 

5. Δώστε τους περίπου 7 λεπτά και στη συνέχεια ζητήστε από κάθε 
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μέλος της ομάδας να υποβάλει την έκθεσή του. (Οι συμμετέχοντες 
μπορούν τώρα να είναι ελεύθεροι από τα blindfolds, clipboards και 
άλλους περιορισμούς). 

6. Αποτυπώστε τα ευρήματα και τις οδηγίες σε ένα χαρτοπίνακα. 
Πηγή: Deming, V. (2004). Το μεγάλο βιβλίο των ηγετικών παιχνιδιών. 
Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη: McGraw-Hill. Ρ.115-116 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα συζητούνται σε όλες τις ομάδες. Κάθε ομάδα 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ομάδα. Οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες συζητούν και συζητούν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Η άσκηση θα δημιουργήσει ενδιαφέρον για το θέμα της συνάντησης ή 
της κατάρτισης, θα ενεργοποιήσει τις προηγούμενες γνώσεις των 
συμμετεχόντων για το θέμα και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και πόρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ Εξ.Ε. 
 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

 

Τίτλος της 

δραστηριότητας 
Συσκευές πληροφορικής χρήσιμες για την εξ αποστάσεως μάθηση 

Θέμα Συσκευές πληροφορικής 

Περίληψη της 

δραστηριότητας 

Στις μέρες μας οι ψηφιακές συσκευές παρέχουν εργαλεία που διευκολύνουν 

τους χρήστες να διαχειρίζονται μαθησιακούς πόρους, μαθητές και εικονικές 

τάξεις. Σε αυτή τη δραστηριότητα, ακόμη και εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές 

που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις συσκευές αυτές, μπορούν να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν με σχετική ευκολία και να δώσουν στους 

χρήστες τους πλήρη διδάγματα (online εγγραφή, διδακτικό υλικό, εργασία, 

ασύγχρονη και σύγχρονη επικοινωνία, συνεργασία, .) μέσω του Διαδικτύου. 

Διάρκεια 2 ημέρες, 5 ώρες το καθένα. 10 ώρες συνολικά 

Ηλικία του 

γκρουπ 

Εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές, έμπειροι εκπαιδευτές που έχουν μικρή 

εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και χρησιμοποιούν ψηφιακά 

εργαλεία. 

Στόχοι της 

δραστηριότητας 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να δοθεί στους εκπαιδευτές η 

ευκαιρία: 

 Να αναγνωρίζετε τις συσκευές πληροφορικής που είναι απαραίτητες 

για το DL 

 Να μπορεί να χειριστεί συσκευές πληροφορικής 

 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις συσκευές 

πληροφορικής 

 Να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται online και να επιλύουν 

προβλήματα 

 Να εφαρμόσει μια διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης 

 Ανάπτυξη της ικανότητας μεταφοράς δεξιοτήτων από το ένα πλαίσιο 

στο άλλο 

Οδηγός για μια σωστή διεκπεραίωση δραστηριότητας 

Μεθοδολογία 

για να 

εφαρμόσετε τη 

δραστηριότητα 

Μη τυπικές μέθοδοι διδασκαλίας / κατάρτισης και μάθησης: 

1. Μέθοδοι που βασίζονται στην επικοινωνία: αλληλεπίδραση, 

διάλογος, διαμεσολάβηση. 

2. Μέθοδοι βάσει δραστηριοτήτων: εμπειρία, πρακτική, πειράματα. 

3. Κοινωνικά επικεντρωμένες μέθοδοι: εταιρική σχέση, ομαδική 

εργασία, δικτύωση. 



24 

 

4. Αυτο-προσανατολισμένες μεθόδους: δημιουργικότητα, ανακάλυψη, 

ευθύνη. 

5. Παιχνίδια για την οικοδόμηση ομάδας και παγοθραυστικά. 

Εργαλεία και 

υλικά 

Υπολογιστής, προβολέας LCD, σύνδεση στο ίντερνετ, διαδραστικός πίνακας, 

ηχεία, τάμπλετ, έξυπνα τηλέφωναs. 

Διαδικασία Το εργαστήριο ξεκινά με την υποδοχή όλων των συμμετεχόντων και 

συνεχίζει με την εισαγωγή του θέματος. Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να 

δημιουργήσει ένα καλό συναισθηματικό κλίμα (ενθαρρύνει τους διάλογους, 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες μάθησης των εκπαιδευομένων, απαντά στις 

ερωτήσεις τους, παρέχει υποστήριξη, δημιουργεί δημιουργικό και ασφαλές 

περιβάλλον). Η εκπαίδευση συνεχίζεται με μια δραστηριότητα 

προθέρμανσης που "σπάει τον πάγο". Η προθέρμανση ακολουθείται από μια 

βήμα προς βήμα παρουσίαση των θεμάτων, έτσι ώστε οι μαθητές να 

αποκτήσουν τις καλύτερες γνώσεις πάνω τους. Ο εκπαιδευτής εξηγεί το 

σκοπό του εργαστηρίου και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων σε όλες τις φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας (καθορισμός 

στόχων, πρόγραμμα, αξιολόγηση). Όλα υποστηρίζονται από διαδραστικές 

παρουσιάσεις, πρακτικές εργασίες και την επανάληψη σημαντικών 

στοιχείων. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ασκήσεις και ζητά 

από τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τις προσδοκίες και τους στόχους 

τους, τις ανησυχίες τους, τις απόψεις τους για το περιεχόμενο και τη 

μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθούν. Κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, ο εκπαιδευτής κάνει τροποποιήσεις προκειμένου να 

εκπληρώσει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Ημέρα 1 

Ενότητα 1 

 

Εισαγωγή της 

ομάδας 

20 λεπτά 

● Εισαγωγή του εκπαιδευτή 

● Εντός της ομάδας, να θεσπίσει ένα σύνολο κανόνων για την πορεία 

της κατάρτισης 

● Προσδιορίστε τις προσδοκίες του άλλου 

● Ερωτηματολόγια και αξιολόγηση (Αντιστοίχιση: Πριν από την 

εκπαίδευση) 

Συνεδρία 2 

 

Σπάσιμο του 

πάγου 

25 λεπτά 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε συνεργάτης λαμβάνει μια 

συνέντευξη με τον / την συνομηλίκό του σχετικά με ορισμένα βασικά 

στοιχεία της ζωής του (π.χ. αυτό που έχει μελετήσει, προηγούμενες θέσεις 

εργασίας, χόμπι κλπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζει το ζευγάρι τους στους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Με αυτή τη 

δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν καλύτερα πώς να παρουσιάσουν 

ένα ζευγάρι παρά τους εαυτούς τους, καθώς ίσως ντρέπονται να το κάνουν. 

Εάν δεν είναι η πρώτη φορά που οι συμμετέχοντες συναντιούνται, αντί για τη 

συνέντευξη, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα παιχνίδι 

προθέρμανσης (Άσκηση: Άνεμος στις ιτιές). 

Συνεδρία 3 

 

Εισαγωγή στο 

θέμα του 

διαδραστικού 

πίνακα 

45 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής δίνει μια παρουσίαση με έναν διαδραστικό πίνακα. 

Παρουσιάζει επίσης συμμετέχοντες διαφορετικούς τύπους διαδραστικών 

λευκών πινακίδων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αποκτήσουν 

μια ιδέα για το ποιο είδος διαδραστικού πίνακα διατίθεται για τις ανάγκες 

διδασκαλίας του. Αυτός ή αυτή παρουσιάζει έπειτα τις πιθανές χρήσεις ενός 

διαδραστικού πίνακα, τα βήματα που απαιτούνται για να μπορέσει ο 

εκπαιδευτής να το εισαγάγει στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ποιες 

είναι οι θετικές και αρνητικές πτυχές της χρήσης του. Σε όλη τη διάρκεια της 

παρουσίασης, ο εκπαιδευτής λαμβάνει ερωτήσεις, συζητά τα θέματα με τους 
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εκπαιδευόμενους και απαντά στις ερωτήσεις τους. 

Παρουσίαση: Διαδραστικός Λευκός Πίνακας (dl-trainers.eu/handbook). 

Συνεδρία 4 

 

Εφαρμογή στο 

μάθημα του  

διαδραστικού 

πίνακα 

120 λεπτά 

Σε αυτή τη συνεδρία ο εκπαιδευτής εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με την 

υλοποίηση ενός μαθήματος με τη χρήση ενός διαδραστικού πίνακα. Αρχίζει 

να εξηγεί στους συμμετέχοντες την ανάγκη χρήσης ΤΠΕ στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Μία από αυτές τις τεχνολογίες είναι ένας 

διαδραστικός πίνακας που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Οι ικανότητες 

αυτού του εργαλείου μάθησης και η ευελιξία του υλοποιήθηκαν γρήγορα από 

τους εκπαιδευτές. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το δάχτυλό του ως 

ποντίκι υπολογιστή ή μπορεί να γράψει στον πίνακα με έναν από τους 

ειδικούς δείκτες, οι οποίοι δεν λεκιάζουν και δεν εκπέμπουν μελάνι, καθώς 

το ίχνος που αφήνουν είναι μια ψηφιακή εικόνα. Επίσης, ο χρήστης μπορεί 

να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα που εμφανίζονται στην επιφάνεια του 

διαδραστικού πίνακα, αφού είναι δυνατό να τα μετακινήσετε και να τα 

περιστρέψετε με το χέρι, να γράψετε σε ένα ειδικά σχεδιασμένο 

πληκτρολόγιο και γενικά να κάνετε οτιδήποτε με έναν υπολογιστή σε μια 

απλή και απλή τρόπος. 

Φυσικά, ο διαδραστικός πίνακας λειτουργεί όταν εγκαθίσταται το κατάλληλο 

λογισμικό. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες εφαρμογές ιστού, όπως 

πλούσια εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία, τα οποία βοηθούν στην 

αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, καθιστώντας εξαιρετικά εύκολο 

το μάθημα. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν χωρίς τη φυσική παρουσία 

εκπαιδευομένων. 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι η διαδραστικότητα είναι μια ικανότητα να 

λαμβάνει αμφίδρομη επικοινωνία. Οι υπολογιστές είναι ένα από τα πρώτα 

μηχανήματα που προσφέρουν διαδραστικότητα στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. 

Ένας διαδραστικός πίνακας είναι ένα λευκό μαξιλάρι αφής και συνήθως 

μοιάζει με ένα παραδοσιακό μαυροπίνακα. Συνδέεται σε υπολογιστή με 

καλώδιο USB και προβολέας δείχνει τι εμφανίζεται στην οθόνη του 

υπολογιστή. 

Τέλος, ο εκπαιδευτής ξεκινά την εφαρμογή των ασκήσεων σε έναν 

διαδραστικό πίνακα. 

Άσκηση: Επισκεφτείτε το μουσείο του Λούβρου. 

Υλικά: Επισκεφτείτε το μουσείο του Λούβρου. 

Βίντεο: Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα διαδραστικό πίνακα (dl-

trainers.eu/handbook). 

Συνεδρία 5 

 

GYNZY 

Εφαρμογή   

διαδικτυακού 

διαδραστικού 

πίνακα  

60 λεπτά 

Το Gynzy είναι ένα διαδικτυακό σύστημα λογισμικού διαδραστικού πίνακα 

που διαθέτει πολλά εργαλεία για χρήση σε μια τάξη. Ο εκπαιδευτής ζητά από 

τους συμμετέχοντες να επισκεφτούν το www.gynzy.com. Εκεί μπορούν να 

εγγραφούν δωρεάν. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισέρχονται στον ιστότοπο και μπορούν να 

εργαστούν με 300 διαδραστικές δραστηριότητες και 500 σχέδια μαθημάτων. 

Αυτή η συνεδρία δίνει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να κατανοήσουν 

καλύτερα την τεχνολογία αιχμής, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν μια 

συσκευή πληροφορικής σε εικονική μορφή. 

Άσκηση: Επανασχεδιάστε μια δραστηριότητα στο Gynzy. 

Βίντεο: Gynzy Tutorial (dl-trainers.eu/handbook). 

Ημέρα 2 

Συνεδρία 1 Επισκόπηση της πρώτης ημέρας, σύνδεση με τα θέματα της δεύτερης 
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Περίληψη 

πρώτης ημέρας  

20 λεπτά 

ημέρας. Ο εκπαιδευτής ζητά από έναν συμμετέχοντα εθελοντή να κάνει μια 

επισκόπηση της προηγούμενης ημέρας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνει μια 

σύνδεση με το θέμα της δεύτερης ημέρας κατάρτισης. 

Συνεδρία 2 

 

Ηλεκτρονική 

μάθηση & 

φιλικό tablet 

45 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής κάνει μια παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

ένας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει το τάμπλετ του μαθήματος ηλεκτρονικής 

μάθησης έτοιμο. Αρχίζει να εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι το μάθημα εξ 

αποστάσεως δεν είναι φιλικό προς το κινητό, γεγονός που αποκλείει ένα 

μεγάλο ποσοστό από το κοινό τους. Μετά, συνεχίζει να παρουσιάζει τα 

βασικά στοιχεία έτσι ώστε το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης να είναι φιλικό 

προς τα δισκία: 

 Ανάλυση 

 Κουμπιά 

 Μέγεθος εικόνας 

 Υπότιτλοι 

 HTML5 μέσω Flash 

 Χρόνος φόρτωσης 

 Ροή πλοήγησης 

Σε όλη την παρουσίαση ο εκπαιδευτής λαμβάνει ερωτήσεις, συζητά τα 

προβλήματα που προκύπτουν με τους εκπαιδευόμενους και απαντά στις 

ερωτήσεις τους. 

Παρουσίαση: Ηλεκτρονικό μάθημα φιλικό προς το τάμπλετt (dl-

trainers.eu/handbook). 

Άσκηση: Groupboard - ας συνεργαστούμε από τα σπίτια μας. 

Συνεδρία 3 

 

Κάμερα στο 

ίντερνετ. Κοινά 

προβλήματα 

45 λεπτά 

Σε αυτό το εργαστήριο ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους πώς 

μπορούν να επιλύσουν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα κατά τη χρήση της  

κάμερας Τα θέματα που πρέπει να εξηγήσει ο εκπαιδευτής είναι: 

 Τι μπορώ να κάνω αν δεν μπορώ να βρω το λογισμικό της κάμερας 

στη συσκευή μου; 

 Τι μπορώ να κάνω εάν δεν εμφανίζεται κανένα βίντεο στο λογισμικό 

κάμερας (όπως YouCam, Skype, Messenger κ.λπ.); 

 Τι μπορώ να κάνω εάν η κάμερα web δεν είναι ορατή στη λίστα 

Διαχείρισης συσκευών; 

 Τι μπορώ να κάνω εάν έχω προβλήματα με την ποιότητα της εικόνας 

με την διαδικτυακή κάμερα; 

 Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ξανά το αρχικό πρόγραμμα 

διαδικτυακής κάμερας που συνοδεύει έναν υπολογιστή με Windows; 

 Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την κάμερα διαδικτυακή στα 

Windows; 

Συνεδρία 4 

 

OBS Studio 

60 λεπτά 

Σε αυτό το εργαστήριο ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους εκπαιδευόμενους το 

στούντιο OBS. Πρόκειται για μια ελεύθερη και ανοικτή πηγή εγγραφής 

βίντεο και λογισμικό ζωντανής ροής. 

Αρχικά ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν την 

εφαρμογή στούντιο OBS. Στη συνέχεια, εμφανίζει στις βασικές αρχικές 

ρυθμίσεις της συσκευής προβολέα, όπως: 

 Επιλογή της πηγής εικόνας 

 Επιλογή της πηγής ήχου 

 Επιλογή της πηγής μικροφώνου 

 Επιλογή του κεντρικού υπολογιστή για ζωντανή ροή 
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 Αλλες ρυθμίσεις 

Στο τέλος προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για τις εργασίες κατά την 

επόμενη συνεδρία. 

Βίντεο: Tutorial του OBS Studio (dl-trainers.eu/handbook). 

Υλικά: Καταγραφή βίντεο με λογισμικό ανοικτής εκπομπής. 

Συνεδρία 5 

 

OBS Studio. 

Το πρώτο μου 

μάθημα  

καταγραφής 

120 λεπτά 

Ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε το πρώτο μας μάθημα με την εγγραφή 

εικόνας και ήχου. Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει και συγχαίρει τους 

εκπαιδευόμενους για την υλοποίηση όσων έχουν μάθει τις δύο μέρες. Αρχικά 

εξηγεί ότι πρέπει να επιλέξουν ένα θέμα από το πεδίο που διδάσκουν. Στη 

συνέχεια, έχουν 45 λεπτά για να προετοιμάσουν ένα μάθημα 10 λεπτών και 

να το καταγράψουν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα OBS Studio. Αυτό το 

μάθημα 10 λεπτών πρέπει να περιλαμβάνει ένα μικρό δείγμα διδασκαλίας 

πλήρους ωραρίου, όπως μια εισαγωγή στο θέμα, πρακτική, συμπέρασμα, 

αξιολόγηση κ.λπ. Ο εκπαιδευτής αφήνει τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν 

μόνοι τους και παρεμβαίνει όταν του ζητηθεί βοήθεια. 

Άσκηση: Το πρώτο μου μάθημα που καταγράφηκε. 

Evaluation 
 

20 min 

Αυτό το σενάριο πρέπει να αξιολογηθεί πριν και μετά τη διεξαγωγή του. Οι 

συμμετέχοντες συμπληρώνουν μια δοκιμασία πριν / μετά. (Ανάθεση: Μετά 

την εκπαίδευση) 

Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι να μετρηθεί η γνώση και η ικανότητα 

των εκπαιδευτών πριν και μετά από τις πραγματοποιημένες μαθησιακές 

δραστηριότητες μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο επικεντρωμένο στην 

κύρια ιδέα: να γνωρίσουν τις συσκευές ΤΠ που χρησιμοποιούνται στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τις 

χρησιμοποιούν με διάφορα λογισμικά εφαρμογών. 

Συνδέσεις  https://gynzy.com/ 

https://obsproject.com/ 

https://www.groupboard.com/products/ 
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ΥΛΙΚΑ 
 

 

Επισκεφτείτε το Μουσείο του Λούβρου 

 

Οι συμμετέχοντες με την ομάδα 

τους κάνουν μια περιήγηση στο 

Εικονικό Μουσείο του Λούβρου. 

Μέσα από αυτό, μπορούν να 

βρουν πληροφορίες για τις 

εκθέσεις και τα έργα τέχνης που 

φιλοξενεί το μουσείο. 

Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευτής 

παρουσιάζει βασικές πληροφορίες 

για το μουσείο. Εξηγεί τον όρο 

«εικονικό μουσείο» για να 

κατανοήσει την έννοια του όρου 

και να έχει έναν εικονικό περίπατο 

από τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

θα συγκεντρώσουν πληροφορίες. 

Πρέπει να δίνονται ακριβείς 

οδηγίες προκειμένου να 

κατανοήσετε τι πρόκειται να 

κάνουν. 

 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να απαντήσουν: 

• "Τι μπορούμε να βρούμε στο εικονικό μουσείο;" 

• "Ποια είναι τα οφέλη του εικονικού μουσείου;" 

• "Τι πιστεύετε ότι σας 

άρεσε;" 

• "Περιγράψτε τι σας 

άρεσε στο μουσείο και 

γιατί" 

• "Ποια διάσημη 

ζωγραφική βρήκατε ότι 

σας άρεσε;" 

 

Μπορούμε ακόμη να 

χρησιμοποιήσουμε χάρτες 

όπως Bing Maps / Earth 

Maps για να βοηθήσουμε 

τους συμμετέχοντες να 

βρουν τη θέση του ίδιου 

του μουσείου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να θέσουμε ερωτήματα σχετικά με τη 

θέση του μουσείου και την περιγραφή του. Αυτά μπορεί να είναι: 

• "Πού είναι το πραγματικό μουσείο;" 

• "Πως μοιάζει?" 
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Πρέπει να δώσουμε στους 

συμμετέχοντες την ελευθερία να 

δουλεύουν μέσω του μουσείου. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τα εργαλεία 

διαδραστικού πίνακα για να 

ελέγξει την περιοδεία του 

μουσείου, αλλά και να τονίσει 

σημαντικά μέρη και συνδέσμους 

σε χρήσιμες πληροφορίες για 

τους συμμετέχοντες. Με το 

εργαλείο διπλής επί οθόνης, 

μπορεί να φέρει σελίδες 

διαδραστικού πίνακα σε 

ιστότοπους που δεν μπορούν να 

αντιγραφούν με εντολές 

"Αντιγραφή" και "Επικόλληση". 

Θα πρέπει τότε (προφορικά) να 

εξηγήσουν πώς δούλεψαν στην 

ομάδα τους. 

 

 

Στη δεύτερη φάση, κάθε ομάδα 

πρέπει να προετοιμάσει μια σύντομη 

παρουσίαση σε 2-3 σελίδες για το 

διαδραστικό πίνακα και να την 

εμφανίσει για το υπόλοιπο της 

κατηγορίας. Η παρουσίαση πρέπει να 

αφορά ένα έργο τέχνης που έχουν 

βρεθεί στο μουσείο. Θα πρέπει να 

περιγράψουν τα ίδια τα έργα τέχνης 

προφορικά σε άλλους 

συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, είναι 

σημαντικό να δηλωθεί: 

• Το όνομα της ζωγραφικής 

• Ζωγράφος 

• Βαμμένο σε: (έτος) 

• Στυλ ζωγραφικής 

 

 

Ολοκλήρωση της άσκησης: Στο διαδραστικό πίνακα εμφανίζουμε την ιστορία που 

γράφει κάθε ομάδα με βάση μια ζωγραφική σε αρχείο PDF. 
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Καταγραφή βίντεο με λογισμικό ανοικτής εκπομπής 

 

Όταν ξεκινάμε την εφαρμογή για πρώτη φορά, η αρχική οθόνη είναι μαύρη. Πρέπει να επιλέξουμε 

την πηγή από την οποία θα εμφανιστεί η εικόνα που θέλουμε. Στην περίπτωσή μας θέλουμε να 

καταγράψουμε την οθόνη του υπολογιστή μας. Συνεπώς, μεταβείτε στην επιλογή πηγής και στη 

συνέχεια πατήστε το κουμπί "+" (1) και επιλέξτε "Συσκευή λήψης βίντεο" (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγάγουμε το όνομα που θέλουμε για το αρχείο μας και επιλέγουμε το κουτάκι που λέει "κάνε 

ορατή τη πηγή", μετά κάντε κλικ στο OK. Για να επιλέξετε την πηγή ήχου επιλέξτε "μίξερ", 

επιλέξτε το εργαλείο ρυθμίσεων (3) και στη συνέχεια "ιδιότητες" (4). Στη συνέχεια, επιλέξτε την 

πηγή που θέλουμε. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για την επιλογή του μικροφώνου που θα 

χρησιμοποιήσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη 

συνέχεια, επιλέγουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε "Ζωντανή ροή" 

ή "Εγγραφή" για να καταγράψουμε τι δείχνει η επιφάνεια εργασίας μας ή να χρησιμοποιήσουμε την 

3 

2 1 

4 
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επιλογή "Λειτουργία στούντιο" (5) για να κάνουμε "Ζωντανή Ροή" για να έχουμε τη δυνατότητα να 

αλλάξουμε άμεσα τις ρυθμίσεις Ζωντανής Ροής. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμάμε αυτόν τον 

τρόπο για Ζωντανή Ροή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την επιλογή ρυθμίσεων (6), μπορούμε να επιλέξουμε να αλλάξουμε τη γλώσσα και να έχουμε 

ή όχι ζωντανή καταγραφή σε ζωντανή ροή. Εξαρτάται από την υπολογιστική ισχύ μας. Εάν αυτό 

είναι μεγάλο, το επιλέγουμε, αν δεν το αφήσουμε κενό. Στην καρτέλα "Ροή" μπορούμε να 

επιλέξουμε την υπηρεσία που θα φιλοξενήσει τη ζωντανή ροή μας, όπως το YouTube, το Facebook 

κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
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ΆΣΚΗΣΗ 
 

 

Άνεμος στις ιτιές 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Άνεμος στις ιτιές 

Θέμα Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
Αυτοεκτίμηση 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Υλικά Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα εκπαίδευσης 

Συνολική εικόνα Μια πολύ ωραία ενέργεια, που φέρνει μια ομάδα ανθρώπων μαζί 

Αντικείμενα Όντας ενεργειακός, πρόκειται για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, 

συνειδητοποίησης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης, και απαιτούν μεγάλη 

συγκέντρωση. 

Προετοιμασία Οι συμμετέχοντες κρατιούνται σε σφιχτό κύκλο. 

Οδηγίες 1. Συγκεντρώστε σε στρογγυλό σφιχτό κύκλο. Ένα άτομο εθελοντών να 

πάει στη μέση. Κλείνουν τα μάτια τους και αφήνουν τον εαυτό τους 

να πέσει κρατώντας το σώμα τους ευθεία και οι άλλοι να τα πιάσουν 

και να τα στηρίξουν. (Οι υποστηρικτές κρατούν τα χέρια μπροστά και 

στέκονται με το ένα πόδι ελαφρώς μπροστά από το άλλο με κλίση 

στα γόνατα.) 

2. Αρχικά, η ομάδα θα πρέπει να έχει τα χέρια της κοντά στη μέση, έτσι 

ώστε το άτομο να μην χρειάζεται να αισθάνεται ότι πέφτουν μακριά. 

Καθώς μεγαλώνει η εμπιστοσύνη, οι άνθρωποι της ομάδας μπορούν 

να απομακρυνθούν λίγο. 

3. Κάντε στροφή και δώστε σε όλους τη δυνατότητα να πάτε. 

4. Προσέξτε ώστε να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να 

συγκρατήσουν κάποιον, ειδικά αν υπάρχει ένα βαρύτερο πρόσωπο 

στη μέση. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Στο τέλος της άσκησης ενθάρρυνσης, ρωτήστε πώς αισθάνθηκε ότι εξαρτάται 

από κάποιον; 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Θα πρέπει να εισαχθούν και να διευκολυνθούν με τη μέγιστη δυνατή 

προσοχή, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν πλήρη επίγνωση του τι 

πρόκειται να κάνουν. Η ασφάλεια των συμμετεχόντων πρέπει να είναι 

πρωταρχικής σημασίας. 

 

Επισκεφτείτε το μουσείο του Λούβρου 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Επισκεφτείτε το μουσείο του Λούβρου 

Θέμα Διαδραστικός ασπροπίνακας 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

● Χρησιμοποιήστε το διαδραστικό πίνακα για μια εικονική επίσκεψη 

στο μουσείο 

● Να εξοικειωθείτε με τη χρήση διαδραστικού λευκού πίνακα 

● Αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

● Εργασία σε ομάδα 

Μέγεθος ομάδας 10 
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Διάρκεια 120 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο ιντερνετ για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Σε αυτήν την άσκηση οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πληροφορίες για ένα έργο 

τέχνης μέσω ενός εικονικού ηλεκτρονικού μουσείου (Λούβρο) και μελετούν 

σημαντικά εκθέματα. 

Αντικείμενα Στόχος της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τον διαδραστικό πίνακα για την υλοποίηση ενός μαθήματος. 

Προετοιμασία Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες. Κάθε συμμετέχων έχει πρόσβαση 

σε έναν υπολογιστή, ώστε να μπορεί να περπατήσει γύρω από ένα εικονικό 

μουσείο ελεύθερα. 

Οδηγίες Μπορούμε να παρουσιάσουμε πορτρέτα γνωστών καλλιτεχνών καθώς και 

δείγματα της δουλειάς τους στον φορητό Η/Υ. Μπορούμε να 

επικεντρωθούμε σε ορισμένους πίνακες όπως η Mona Lisa ή το έργο του 

Michael Angelos στην Cappella Sistina. 

Μαθήμα άσκησης 

Φάση 1 

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα τους κάνουν μια περιήγηση στο εικονικό 

μουσείο του Λούβρου. Μέσα από αυτό μπορούν να βρουν πληροφορίες για 

τα εκθέματα και τα έργα τέχνης που φιλοξενεί το μουσείο. 

Φάση 2 

Στη δεύτερη φάση, οι συμμετέχοντες συζητούν και παρουσιάζουν ένα έργο 

τέχνης (κατά προτίμηση πίνακες ζωγραφικής) που συναντήθηκαν στο 

μουσείο. Λεπτομερής περιγραφή της άσκησης σε Υλικά: Επισκεφτείτε το 

Μουσείο του Λούβρου. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτά αν η χρήση διαδραστικού 

πίνακα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με 

τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πώς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το διαδραστικό πίνακα στην περιοχή ενδιαφέροντός τους 

και τι είδους μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτά αν η χρήση διαδραστικού 

πίνακα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με 

τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πώς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το διαδραστικό πίνακα στην περιοχή ενδιαφέροντός τους 

και τι είδους μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν. 

 

  



34 

 

Επανασχεδιάστε μια δραστηριότητα στο Gynzy 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Επανασχεδιάστε μια δραστηριότητα στο Gynzy 

Θέμα Διαδικτυακός διαδραστικός πίνακας με βάση το διαδίκτυο 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

● Εργασία online 

● Δημιουργία εικονικού λευκού πίνακα 

● Εξοικειωθείτε με την Gynzy 

● Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα, προβολέα 

Συνολική εικόνα Σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες θα εργάζονται (λόγω έλλειψης 

χρόνου) σε μια έτοιμη δραστηριότητα του Gynzy, την οποία θα 

προσαρμόζουν όπως επιθυμούν. 

Αντικείμενα Ο στόχος της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς μπορούν να δημιουργήσουν 

μια δραστηριότητα στον διαδραστικό πίνακα διαδικτυακών διαγραμμάτων 

Gynzy. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να μεταρρυθμίσουν 

μια ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα και να εξοικονομήσουν τη 

δραστηριότητά τους. Βοηθά επίσης τους συμμετέχοντες να συνδεθούν με τον 

Gyzny προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες. 

Οδηγίες Οι εκπαιδευόμενοι 

εισέρχονται στην 

αρχική σελίδα της 

Gynzy και όλοι 

επιλέγουν μια 

δραστηριότητα που 

τους αρέσει. 

 

Ο εκπαιδευτής 

οδηγεί τους 

συμμετέχοντες 

βήμα προς βήμα 

στη μεταρρύθμιση της δραστηριότητας, εξηγεί τα βήματα και ταυτόχρονα 

παρουσιάζει τα βήματα στον προβολέα, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την 

ευκαιρία να ακούσουν αλλά και να δουν τα βήματα στην οθόνη του 

προβολέα. 

Ο εκπαιδευτής δείχνει τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και εξηγεί 

στους εκπαιδευόμενους πώς θα σώσει τελικά το νέο τους έργο. 
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Στη συνέχεια επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δουλεύουν μόνοι τους και 

παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτά αν η χρήση ενός 

διαδικτυακού διαδραστικού πίνακα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων με τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες λένε με ποιον 

τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διαδραστικό πίνακα διαδικτυακών 

διαγραμμάτων. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Αφήστε τους συμμετέχοντες να εργαστούν μόνοι τους στο έργο τους και να 

χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. 
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Groupboard - ας συνεργαστούμε από τα σπίτια μας 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Groupboard - ας συνεργαστούμε από τα σπίτια μας 

Θέμα Εγκαταστήστε μια εφαρμογή για απευθείας συνεργασία σε τάμπλετ ή έξυπνο 

τηλέφωνο 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

● Λήψη, εγκατάσταση και ρύθμιση μιας εφαρμογής σε υπολογιστικές 

συσκευές  

● Δημιουργία μιας ομάδας στο διαδίκτυο 

● Εξοικειωμένοι με το Groupboard και τα εργαλεία του 

● Απευθείας σύνδεση της ομάδας εργασίας 

● Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Φορητός υπολογιστής ή έξυπνο τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο για 

κάθε συμμετέχοντα. 

Συνολική εικόνα Σε αυτό το εργαστήριο ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους εκπαιδευόμενους την 

εφαρμογή του Groupboard. Πρόκειται για ένα προηγμένο συνεργατικό 

λογισμικό διαδραστικού πίνακα και διαδικτυακής συνεδρίασης για απευθείας 

διδασκαλία. 

Αντικείμενα Ο στόχος της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς να χρησιμοποιήσετε το 

Groupboard για να εργαστείτε στο διαδίκτυο σε μια ομάδα. Οι 

συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή Groupboard στον 

φορητό υπολογιστή του. 

Οδηγίες Ροή άσκησης: 

● Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους να επισκεφτούν το 

www.goupboard.com και να επιλέξουν το "Onlineboard whiteboard" 

από την καρτέλα "Προϊόντα" και να λάβουν την δωρεάν έκδοση. 

Διαφορετικά, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν λήψη της 

εφαρμογής από το "App Store" ή το "Google Play". 

● Ο εκπαιδευτής δημιουργεί μια νέα πλακέτα με το όνομα "Οδός 

ανάπτυξης εκπαιδευτών DL" και στέλνει πρόσκληση στους 

εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν στην ομάδα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

● Όταν όλοι οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στην ομάδα, ο εκπαιδευτής 

δίνει μια γρήγορη περιήγηση στα εργαλεία που είναι διαθέσιμα. 

● Μετά, ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι το πρώτο έργο που πρέπει να κάνουν 

είναι να δημιουργήσει ένα άλμπουμ φωτογραφιών της τάξης. 

● Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να 

τραβήξουν μια φωτογραφία τους και το φορτώνουν στο κοινό πίνακα 

τους. Μετά τη μεταφόρτωση, κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει επίσης να 

γράψει σε ένα πλαίσιο κειμένου το όνομά του κάτω από την εικόνα 

του. 

● Στη συνέχεια, ένας εκπαιδευόμενος επιλέγει και συγχρονίζει ένα 

εκπαιδευτικό βίντεο, με διάρκεια 2-3 λεπτά, για χρήση στο 

Groupboard από το YouTube. Ολόκληρη η ομάδα παρακολουθεί το 

βίντεο στις συσκευές τους. 

● Τέλος, ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να 

αποθηκεύσουν την εργασία τους ως αρχείο pdf στη συσκευή τους. 
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Το πρώτο μάθημα εγγραφής μου 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Το πρώτο μάθημα εγγραφής μου 

Θέμα OBS studio 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

● Δημιουργία ενός μαθήματος για χρήση στο διαδίκτυο 

● Καταγραφή ενός μαθήματος για χρήση στο διαδίκτυο 

● Εξοικειωμένος με το εργαστήριο OBS και τα εργαλεία του 

● Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 120 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Σε αυτό το εργαστήριο ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους εκπαιδευόμενους το 

στούντιο OBS. Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό για εγγραφή βίντεο και 

ζωντανή ροή. 

Αντικείμενα Σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς να χρησιμοποιήσει το OBS 

studio με έναν πρακτικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής πρέπει να εγκαταστήσει το λογισμικό OBS Studio στους 

υπολογιστές των συμμετεχόντων. 

Οδηγίες Ροή άσκησης: 

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν ένα θέμα από 

τον τομέα σπουδών τους και να το αναπτύξουν μέσα σε 45 λεπτά σε ένα 

μάθημα 10 λεπτών που θα καταγράψουν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

OBS Studio. 

 Αυτή η διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει ένα μικρό δείγμα όλων 

των σημείων. Θα πρέπει να έχει διδακτική εκπαίδευση πλήρους 

ωραρίου, όπως εισαγωγή στο θέμα, πρακτική, συμπέρασμα, 

αξιολόγηση κλπ. 

 Μόλις ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την προετοιμασία του 

μαθήματος (μέχρι 45), ξεκινά την εγγραφή του μαθήματος στο OBS 

Studio. 

 Για να καταγράψει το μάθημα, ο μαθητής επιλέγει την επιλογή 

"Display capture" και στη συνέχεια, αφού κάνει τις απαραίτητες 

προσαρμογές που διδάχθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία, επιλέγει 

"Start recording". 

 Στο τέλος του μαθήματος και ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, οι 

εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν το καταγεγραμμένο μάθημά τους σε 

άλλους μαθητές και σχολιάζουν το εγγεγραμμένο μάθημα του άλλου. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτά αν το OBS Studio είναι ένα 

εύκολο στη χρήση εργαλείο και αν θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την 

καταγραφή των μαθημάτων τους ή για τη ζωντανή ροή. Οι συμμετέχοντες 

λένε τι τους αρέσει και δεν τους αρέσει κατά τη διάρκεια της άσκησης με την 

OBS Studio. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ποιο μέρος 

των μαθημάτων θα μπορούσε να καταγραφεί με την OBS Studio. Αφήστε 

τους συμμετέχοντες να εργαστούν μόνοι τους και να εφαρμόσουν τις ιδέες 

τους. 
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ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
 

Δοκιμή προ / μετά 

Συσκευές πληροφορικής χρήσιμες για την εξ αποστάσεως μάθηση 

Στοιχεία συμμετέχοντα: 

 

Όνομα:                             Επώνυμο: 

  

Φύλλο:    Άνδρας               Γυναίκα 

 

Ηλικία: 

 

Εκπαίδευση:  Δευτεροβάθμια           Τριτοβάθμια           Μεταπτυχιακό         Διδακτορικό 

 

Έτη εργασιακής εμπειρίας: 

 

 

 

Πριν την εκπαίδευση  

Ερώτηση Επίπεδο αξιολόγησης 

Γενικές γνώσεις σχετικά με συσκευές για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 
1 2 3 4 5 

Γνώση σχετικά με την επιλογή της σωστής συσκευής 

για τις ανάγκες διδασκαλίας 
1 2 3 4 5 

Τεχνικές γνώσεις σχετικά με τις συσκευές εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 
1 2 3 4 5 

Η εμπιστοσύνη για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους 

σε τεχνικά προβλήματα 
1 2 3 4 5 

Η εμπιστοσύνη για διδασκαλία με τη χρήση ενός 

διαδραστικού πίνακα 
1 2 3 4 5 

Σημασία των συσκευών πληροφορικής στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 
1 2 3 4 5 

Πόσο πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας 

βοηθήσει με πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την 

εργασία σας 

1 2 3 4 5 

Πόσο πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας 

βοηθήσει να βελτιώσετε τις επαγγελματικές δεξιότητές 

σας 

1 2 3 4 5 

 

Επίπεδο αξιολόγησης: 1=Χαμηλό 2=Ικανοποιητικό 3=Καλό 4=Πολύ καλό 5=Εξαιρετικό  
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Στοιχεία συμμετέχοντα: 

 

Όνομα:                             Επώνυμο: 

 
Μετά την εκπαίδευση  

Ερώτηση Επίπεδο αξιολόγησης 

Γενικές γνώσεις σχετικά με συσκευές για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 
1 2 3 4 5 

Γνώση σχετικά με την επιλογή της σωστής συσκευής 

για τις ανάγκες διδασκαλίας 
1 2 3 4 5 

Τεχνικές γνώσεις σχετικά με τις συσκευές εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 
1 2 3 4 5 

Η εμπιστοσύνη για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους 

σε τεχνικά προβλήματα 
1 2 3 4 5 

Η εμπιστοσύνη για διδασκαλία με τη χρήση ενός 

διαδραστικού πίνακα 
1 2 3 4 5 

Σημασία των συσκευών πληροφορικής στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 
1 2 3 4 5 

Πόσο σας βοήθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την εργασία σας 
1 2 3 4 5 

Πόσο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας βοήθησε να 

βελτιώσετε τις επαγγελματικές δεξιότητές σας 
1 2 3 4 5 

 

 

Επίπεδο αξιολόγησης: 1=Χαμηλό 2=Ικανοποιητικό 3=Καλό 4=Πολύ καλό 5=Εξαιρετικό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.                                           

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

 

Τίτλος της 

δραστηριότητας 
Ηλεκτρονικές πλατφόρμες  

Θέμα Εκπαιδευτικές πλατφόρμες 

Περίληψη της 

δραστηριότητας 

Οι πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχουν εργαλεία που 

διευκολύνουν τους χρήστες να διαχειρίζονται τους πόρους μάθησης, τους 

μαθητές και τις εικονικές τάξεις. Σε αυτή τη δραστηριότητα, ακόμη και 

εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία υπολογιστών μπορούν να σχεδιάσουν και να το εφαρμόσουν με 

σχετικά ευκολία και να δώσουν στους χρήστες τους πλήρη διδάγματα (online 

εγγραφή, διδακτικό υλικό, εργασία, ασύγχρονη και σύγχρονη επικοινωνία, 

κ.λπ.) μέσω του Διαδικτύου. 

Διάρκεια 2 ημέρες, 5 ώρες το καθένα. 10 ώρες συνολικά 

Ηλικία του 

γκρουπ 

Εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές, έμπειροι εκπαιδευτές που έχουν μικρή 

εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και χρησιμοποιούν ψηφιακά 

εργαλεία. 

Στόχοι της 

δραστηριότητας 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δώσει στους εκπαιδευτές 

ενηλίκων την ευκαιρία: 

 Για να έρθετε σε επαφή με τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

 Να νιώθετε σε θέση να χειριστείτε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 Να αποκτήσετε βασικές γνώσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες. 

 Να αποκτήσουν γνώσεις και στάσεις / αξίες των εκπαιδευομένων 

σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που πρέπει να ενισχυθούν ή 

να μετασχηματιστούν. 

 Να έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται, να προσεγγίζουν και να 

επιλύουν προβλήματα. 

 Να εφαρμόσει μια διεπιστημονική προσέγγιση στη γνώση. 

 Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τη μεταφορά δεξιοτήτων από το ένα 

πλαίσιο στο άλλο. 

Οδηγός για μια σωστή διεκπεραίωση δραστηριότητας 

Μεθοδολογία 

για να 

εφαρμόσετε τη 

δραστηριότητα 

Άτυπη μέθοδος διδασκαλίας / κατάρτισης και μάθησης: 

1. Μέθοδοι που βασίζονται στην επικοινωνία: αλληλεπίδραση, 

διάλογος, διαμεσολάβηση. 

2. Μέθοδοι βασισμένες σε δραστηριότητες: εμπειρία, πρακτική, 

πειραματισμός. 

3. Κοινωνικά επικεντρωμένες μέθοδοι: εταιρική σχέση, ομαδική 

εργασία, δικτύωση. 
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4. Αυτο-προσανατολισμένες μεθόδους: δημιουργικότητα, ανακάλυψη, 

ευθύνη. 

5. Παιχνίδια για την οικοδόμηση ομάδας και παγοθραυστικά. 

Εργαλεία και 

υλικά 

Υπολογιστής, προβολέας LCD, σύνδεση στο Internet, flipchart, φύλλα 

χαρτιού, μολύβια, στυλό, αυτοκόλλητα κλπ. 

Διαδικασία Το εργαστήριο ξεκινά με την υποδοχή όλων των συμμετεχόντων και 

συνεχίζει με την εισαγωγή του θέματος. Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να 

δημιουργήσει ένα καλό συναισθηματικό κλίμα (ενθαρρύνει τους διάλογους, 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες μάθησης των εκπαιδευομένων, απαντά στις 

ερωτήσεις τους, παρέχει υποστήριξη, δημιουργεί δημιουργικό και ασφαλές 

περιβάλλον). Η εκπαίδευση συνεχίζεται με μια δραστηριότητα 

προθέρμανσης που "σπάει τον πάγο". Η προθέρμανση ακολουθείται από μια 

βήμα προς βήμα παρουσίαση των θεμάτων, έτσι ώστε οι μαθητές να 

αποκτήσουν τις καλύτερες γνώσεις σχετικά με αυτές. Ο εκπαιδευτής εξηγεί 

το σκοπό του εργαστηρίου και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων σε όλες τις φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας (καθορισμός 

στόχων, πρόγραμμα, αξιολόγηση). Όλα υποστηρίζονται από διαδραστικές 

παρουσιάσεις, πρακτικές εργασίες και την επανάληψη σημαντικών 

στοιχείων. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ασκήσεις και ζητά 

από τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τις προσδοκίες και τους στόχους 

τους, τις ανησυχίες τους, τις απόψεις τους για το περιεχόμενο και τη 

μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθούν. Κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, ο εκπαιδευτής κάνει τροποποιήσεις προκειμένου να 

εκπληρώσει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Ημέρα 1 

Ενότητα 1 

Εισαγωγή  

 

20 λεπτά 

 Εισαγωγή του εκπαιδευτή 

 Στο πλαίσιο της ομάδας, να θεσπίσει ένα σύνολο κανόνων για την 

πορεία της κατάρτισης 

 Προσδιορίστε τις προσδοκίες του άλλου 

 Ερωτηματολόγια και αξιολόγηση (Αντιστοίχιση: Πριν από την 

εκπαίδευση) 

Ενότητα 2 

Σπάσιμο του 

πάγου 

 

25 λεπτά 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε συνεργάτης λαμβάνει μια 

συνέντευξη με τον / την συνομηλίκό του σχετικά με ορισμένα βασικά 

στοιχεία της ζωής του (π.χ. αυτό που έχει μελετήσει, προηγούμενες θέσεις 

εργασίας, χόμπι κλπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζει το ζευγάρι τους στους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Με αυτή τη 

δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν καλύτερα πώς να παρουσιάσουν 

ένα ζευγάρι παρά τους εαυτούς τους, καθώς ίσως ντρέπονται να το κάνουν. 

Εάν δεν είναι η πρώτη φορά που οι συμμετέχοντες συναντιούνται, αντί για τη 

συνέντευξη, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα παιχνίδι 

προθέρμανσης (Άσκηση: Εισάγετε το ζευγάρι σας). 

Ενότητα 3 

Εισαγωγή στο 

θέμα της 

ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας 

 

45 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες 

ψηφιακής μάθησης. Παρουσιάζει επίσης στους συμμετέχοντες τα κριτήρια 

αξιολόγησης βάσει των οποίων μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη 

εκπαιδευτική πλατφόρμα. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν ένα σύστημα βασισμένο στην ικανότητά του να είναι φιλικό 

προς το χρήστη, να υποστηρίζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και να αντιπροσωπεύει το περιβάλλον της τάξης όσο το δυνατόν 

πιστότερα. 

Τα θέματα των κριτηρίων αξιολόγησης μπορούν να είναι: 

 Τεχνικές προδιαγραφές 

 Εργαλεία των εκπαιδευτικών 
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 Εργαλεία φοιτητικών υπηρεσιών 

 Εργαλεία επικοινωνίας 

 Διαχείριση συστήματος 

 Άλλα γενικά χαρακτηριστικά 

Παρουσίαση: Ηλεκτρονικές πλατφόρμες (dl-trainers.eu/handbook). 

Ενότητα 4 

Δημιουργία ενός 

μαθήματος και 

ενός κουίζ στο 

Moodle 

 

180 λεπτά 

Σε αυτή τη συνάντηση ο εκπαιδευτής εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με 

τη δημιουργία ενός μαθήματος χρησιμοποιώντας το Moodle. Αρχικά, ζητά 

από κάθε εκπαιδευόμενο να επιλέξει ένα μάθημα που θα ήθελε να 

δημιουργήσει για την ειδικότητά του. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να 

δημιουργήσουν πολύ απλές ακολουθίες μέσα στο εργαλείο μαθήματος ή 

μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκες δομές πολλαπλών διακλαδώσεων 

που προσαρμόζουν τη μάθηση πολύ προσεκτικά στις ανάγκες των μαθητών. 

Επίσης, πρέπει να εξηγηθεί ότι ένα μάθημα μπορεί να παρουσιάσει 

περιεχόμενο και ερωτήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν για 

μεμονωμένους μαθητές χωρίς περαιτέρω παρέμβαση εκπαιδευτικών. Θα 

μπορούσε να είναι χρήσιμο όταν, για παράδειγμα, προσανατολίζουν μια τάξη 

μαθητών στην πορεία σας, των οποίων το βασικό επίπεδο γνώσης δεν είστε 

βέβαιοι. μπορείτε να οδηγήσετε τους μαθητές μέσω των πληροφοριών, να 

δείξετε σε αυτούς με λιγότερες γνώσεις τις μορφές ανάγνωσης που πρέπει να 

κάνουν για να προλάβουν ή να κατευθύνουν εκείνους που βρίσκουν τις 

ερωτήσεις που είναι αδύνατο να απαντήσουν για να επικοινωνήσουν με τους 

δασκάλους τους για βοήθεια. 

Μετά από ένα κουίζ ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι είναι μια δραστηριότητα που 

δίνει τη δυνατότητα σε έναν δάσκαλο να δημιουργεί κουίζ που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις διαφόρων τύπων, όπως πολλαπλές επιλογές, ταίριασμα, σύντομη 

απάντηση και αριθμητική. Ο δάσκαλος μπορεί να επιτρέψει την δοκιμή του 

κουίζ για πολλές φορές, με τις ερωτήσεις να ανακατεύονται ή τυχαία να 

επιλεγούν από την τράπεζα ερωτήσεων. Είναι δυνατό να ορίσετε το χρονικό 

όριο. Κάθε απόπειρα επισημαίνεται αυτόματα, με εξαίρεση τις ερωτήσεις 

δοκίμων, και η βαθμολογία καταγράφεται στο βιβλίο βαθμολογίας. Ο 

δάσκαλος μπορεί να επιλέξει πότε και αν οι υπαινιγμοί, οι ανατροφοδοτήσεις 

και οι σωστές απαντήσεις θα δείξουν στους μαθητές. 

Τέλος, ο εκπαιδευτής δίνει παραδείγματα χρήσης κουίζ: 

 Ως εξετάσεις μαθημάτων 

 Ως μίνι τεστ για ανάγνωση εργασιών ή για το τέλος ενός θέματος 

 Ως πρακτική άσκησης χρησιμοποιώντας ερωτήσεις από 

προηγούμενες εξετάσεις 

 Για άμεση ενημέρωση σχετικά με την απόδοση 

 Για αυτοαξιολόγηση 

Άσκηση: Δημιουργία μαθήματος στο Moodle. 

Υλικά: Δημιουργία μαθήματος στο Moodle. 

Άσκηση: Δημιουργία κουίζ στο Moodle. 

Υλικά: Δημιουργία κουίζ στο Moodle. 

Κανάλι: Moodle οδηγίες για αρχάριους (dl-trainers.eu/handbook). 

Ημέρα 2 

Ενότητα 1 

Επισκόπηση 
της πρώτης 

ημέρας 
 

20 λεπτά 

Επισκόπηση της πρώτης ημέρας, σύνδεση με τα θέματα της δεύτερης 

ημέρας. 

Ο εκπαιδευτής ζητά από έναν συμμετέχοντα εθελοντή να κάνει μια 

επισκόπηση της προηγούμενης ημέρας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνει μια 

σύνδεση με το θέμα της δεύτερης ημέρας κατάρτισης. 
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Ενότητα 2 

Padlet 
 

120 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής δίνει μια διάλεξη 10 λεπτών σχετικά με το Padlet και τη 

χρήση του σε μια διαδικασία κατάρτισης. Αφού ζητήσει από τους 

εκπαιδευόμενους να χωριστούν σε ομάδες 3-4 ατόμων και: 

 Κάθε ομάδα είναι εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα ανακοίνωσης του 

Padlet. 

 Κάθε ομάδα, με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης, αναζητά 

τουλάχιστον πέντε εκπαιδευτικές πλατφόρμες. 

 Μοιραστείτε τη χρησιμότητα κάθε πλατφόρμας και την αξία της στην 

καθημερινή διδασκαλία στη σελίδα της ομάδας. 

Αφού απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής ζητά 

από τους συμμετέχοντες να κάνουν σχετικές ασκήσεις. 

Άσκηση: Padlet εργασία απευθείας. 

Άσκηση: Το Padlet είναι φίλος μου. 

Υλικά: Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (dl-trainers.eu/handbook). 

Βίντεο: Εισαγωγή στο Padlet (dl-trainers.eu/handbook). 

Ενότητα 3 

Kubbu 
 

60 λεπτά 

 

Σε αυτό το εργαστήριο ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους μια 

δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα που ονομάζεται Kubbu. Ο εκπαιδευτής 

ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγή των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

πλατφόρμα από την άποψη της δημιουργίας σταυρόλεξων, παιχνιδιών κλπ. 

Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της διδασκαλίας ή ως 

αυτοδίδακτος. Εξηγεί στους εκπαιδευόμενους ότι ο λόγος για να τους 

εκπαιδεύσουν στο Kubbu είναι η ευκολία και η ποικιλία στη δημιουργία 

δραστηριοτήτων. Εάν κάποιος δεν έχει δημιουργήσει ποτέ ένα online κουίζ, 

το Kubbu βοηθά να το κάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το 

σεμινάριο ξεκινάει με μια άσκηση (Άσκηση: Kubbu - μια γεννήτρια 

γνώσεων), η οποία είναι εισαγωγική για την εγγραφή στην πλατφόρμα, τη 

βασική της χρήση κλπ. 

Άσκηση: Kubbu δραστηριότητα διαίρεσης. 

Βίντεο: Εκμάθηση του Kubbu (dl-trainers.eu/handbook). 

Βίντεο: Δημιουργήστε διαδραστικές ασκήσεις με το Kubbu. 

Αξιολόγηση  

 

20 λεπτά 

 

Αυτό το σενάριο πρέπει να αξιολογηθεί πριν και μετά τη διεξαγωγή του. Οι 

συμμετέχοντες συμπληρώνουν μια δοκιμασία πριν / μετά. (Ανάθεση: Μετά 

την εκπαίδευση). 
Σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι να μετρήσει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες των εκπαιδευτών πριν και μετά από πραγματοποιημένες 

μαθησιακές δραστηριότητες μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, 

επικεντρωμένη στην κύρια ιδέα: υλοποίηση και χρήση ηλεκτρονικών 

μαθήσεων στο Moodle (online εγγραφή, διδακτικό υλικό, εργασία, 

ασύγχρονη και σύγχρονη επικοινωνία, συνεργασία, αξιολόγηση-εξέταση 

κ.λπ.) μέσω του Διαδικτύου. 

Συνδέσεις  https://padlet.com/ 

https://kubbu.com/ 

www.learnbymoodle.com 

  



44 

 

ΥΛΙΚΑ 
 

 

Δημιουργία μαθήματος στο Moodle 

 

1. Στο πρόγραμμα περιήγησης πληκτρολογήστε https://moodle.org/demo. 

2. Επιλέξτε "Mount Orange School". 

 

 
 

3. Επιλέξτε "Choose a Role", και επιλέξτε το ρόλο του "Manager". 

 

 
 

4. Συνδεθείτε με όνομα χρήστη: manager και κωδικό: moodle. 

 

2 

3 
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5. Επιλέξτε "Site administration". 

 

 
 

6. Επιλέξτε "Courses" . 

 

 
 

7. Επιλέξτε "Add a new course". Στην οθόνη ρυθμίσεων που εμφανίζεται, τροποποιούμε τις 

ρυθμίσεις που ζητήθηκαν σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή δεν 

γνωρίζετε κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση, οποιαδήποτε στιγμή θα είναι δυνατή η επιλογή του 

εικονιδίου ερωτηματικού και η βοήθεια με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα εμφανιστεί. 

8. Το μάθημα θα πρέπει να φέρει τον τίτλο «Μάθημα επώνυμο όνομα» όπου πρέπει να γράψετε 

το επώνυμό σας και το όνομα. 

4 

5 

6 

7 
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9. Εισαγάγετε τα αρχικά του πλήρους ονόματός σας ως σύντομο όνομα. 

10. Το μάθημα θα πρέπει να έχει μια σύντομη περιγραφή που θα προσελκύσει τους 

εκπαιδευόμενους να το επισκεφθούν.  

 

 
 

11. Ορίστε το Θέμα Δύναμης ως "Classic", Δύναμη Γλώσσας ως "English" και Αριθμός 

Ανακοινώσεων "5". 

 

 

12. Επιλέξτε "Save and display". 

 

8 

9 

10 

11 
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13. Συγχαρητήρια, το πρώτο σας μάθημα στο Moodle είναι έτοιμο! 

 

 
 

 

Δημιουργία κουίζ στο Moodle 

 

1. Κάντε κλικ στο μάθημα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη συνεδρία. 

 

 
 

2. Βρείτε τη διαχείριση του μαθήματος και επιλέξτε "Turn editing on". 

 

12 

1 

13 
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3. Στην πρώτη εβδομάδα του μαθήματος επιλέξτε "Add an activity or resource". 

 

 
 

4. Επιλέξτε τύπο δραστηριότητας "Quiz" και κάντε κλικ στο "Add". 

 

 
5. Δώστε ένα όνομα για το κουίζ και γράψτε μια περιγραφή γι 'αυτό.  

 

2 

3 

4 
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6. επιλέξτε "Save and display". Το κουίζ 

μας είναι έτοιμο αλλά χωρίς 

περιεχόμενο. Ας το προσθέσουμε. 

Δημιουργήστε δύο ερωτήσεις, μια 

ερώτηση τύπου "σωστό - λάθος" και 

μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών. 

7. Στη συνέχεια επιλέξτε "Edit quiz". 

 

 

 

 

 

8. Επιλέξτε "Add" και "a new question". 

 

 
9. Επιλέξτε τύπο ερώτησης "Σωστό/Λάθος" και έπειτα επιλέξτε "Add".  

 

 

10. Δώστε το όνομα στην ερώτησή σας και γράψτε το κείμενο για αυτό, ορίστε το 

προεπιλεγμένο σήμα και τη σωστή απάντηση. 

 

5 

8 

7 
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11. Επιλέξτε "Save changes". 

12. Η πρώτη ερώτηση είναι έτοιμη! Ας δημιουργήσουμε το δεύτερο. Επιλέγω "Add" και "new 

question". 

 

 
 

13. Επιλέξτε "Multiple choice question" και "Add". 

14. Δώστε το όνομα για την ερώτηση και στη συνέχεια γράψτε το κείμενο της ερώτησης. 

 

 
15. Γράψτε τις απαντήσεις. 

 

10 

10 

12 
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16. Επιλέξτε "Save changes". Συγχαρητήρια, το πρώτο σας κουίζ στο Moodle είναι έτοιμο! 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

Παρουσιάστε το ζευγάρι σας 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Παρουσιάστε το ζευγάρι σας 

Θέμα Σπάσιμο του πάγου 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
Γνώση σχετικά με άλλους συμμετέχοντες στην κατάρτιση 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Υλικά Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα εκπαίδευσης 

Συνολική εικόνα Ένας μη αγχωτικός τρόπος για να μάθετε τις απαραίτητες πληροφορίες για 

άλλους συμμετέχοντες. 

Αντικείμενα Αποκτώντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους συναδέλφους στο 

πρόγραμμα σπουδών (μελέτες, εργασία, εμπειρία στον υπολογιστή κ.λπ.). 

Προετοιμασία Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζεύγη. 

Οδηγίες Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε εταίρος, για 5 λεπτά, 

λαμβάνει συνέντευξη με τον / την συνομήλικο του σχετικά με ορισμένα 

βασικά στοιχεία της ζωής του (π.χ. αυτό που έχει μελετήσει, προηγούμενες 

θέσεις εργασίας, χόμπι κλπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζει το ζευγάρι τους 

στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Με αυτή τη 

δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν καλύτερα πώς να παρουσιάσουν 

ένα ζευγάρι παρά τους εαυτούς τους, καθώς ίσως ντρέπονται να το κάνουν. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Στο τέλος της άσκησης, ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν είναι 

ευχαριστημένοι με τις πληροφορίες που έλαβαν σχετικά με άλλους 

συμμετέχοντες. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Όταν κάνετε ζεύγη, προσπαθήστε να βάλετε όσους δεν γνωρίζουν καθόλου 

μαζί. Μπορούμε να παράσχουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο ερωτήσεων ώστε 

να είμαστε σίγουροι ότι θα συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες. 
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Δημιουργία μαθήματος στο Moodle 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Δημιουργία μαθήματος στο Moodle 

Θέμα Ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Δημιουργία μαθήματος στο Moodle 

 Γνωρίστε το Moodle 

 Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 120 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Δημιουργία ενός μαθήματος για την ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle. Κάθε 

συμμετέχων έχει δικό του φορητό υπολογιστή και έναν απολογισμό επίδειξης 

στο Moodle. Η άσκηση δίνει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις 

σχετικά με τη δημιουργία ενός μαθήματος για το Moodle. 

Αντικείμενα Σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα μάθημα για το Moodle. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουν ένα demo Moodle site που είναι διαθέσιμο για εκπαίδευση 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Moodle. 

Οδηγίες Ο εκπαιδευτής οδηγεί τους συμμετέχοντες βήμα προς βήμα στη δημιουργία 

του μαθήματος. Εξηγεί τα βήματα και τα δείχνει ταυτόχρονα στον προβολέα, 

οπότε οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να δουν βήματα 

στην οθόνη προβολέα.  

Υλικά: Δημιουργία μαθήματος στο Moodle. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτάει αν το Moodle είναι μια 

πλατφόρμα που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων με τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πώς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το Moodle στην περιοχή ενδιαφέροντός τους και τι είδους 

μαθήματα πιστεύουν ότι μπορούν να προετοιμάσουν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Ο εκπαιδευτής τοποθετεί τους εκπαιδευόμενους με τέτοιο τρόπο ώστε όσοι 

δεν έχουν εμπειρία στη χρήση του Moodle να κάθονται κοντά σε κάποιον με 

κάποια εμπειρία. 

 

 

Δημιουργία κουίζ στο Moodle 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Δημιουργία κουίζ στο Moodle 

Θέμα Ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Δημιουργία κουίζ στο Moodle 

 Γνωρίστε το Moodle 

 Αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά  

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Δημιουργία ενός κουίζ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle. Κάθε 

συμμετέχων έχει δικό του φορητό υπολογιστή και έναν απολογισμό επίδειξης 

στο Moodle. Η άσκηση δίνει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις 

σχετικά με τη δημιουργία ενός κουίζ στο Moodle. 

Αντικείμενα Ο σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς μπορούν να 
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δημιουργήσουν ένα κουίζ στο Moodle. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με 

πράξεις. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να δημιουργηθεί το 

κουίζ με βάση το μάθημα επίδειξης που έχει ήδη δημιουργηθεί στο Moodle. 

Οδηγίες Ο εκπαιδευτής οδηγεί τους συμμετέχοντες βήμα προς βήμα στη δημιουργία 

του κουίζ. Εξηγεί τα βήματα και ταυτόχρονα δείχνει τα βήματα στον 

προβολέα, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να ακούν και 

να δουν τα βήματα στην οθόνη του προβολέα. 

Υλικά: Δημιουργία κουίζ στο Moodle. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτάει αν ένα κουίζ σχετικά με το 

Moodle θα μπορούσε να είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με 

τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν με ποιον τρόπο μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το κουίζ (εξετάσεις, αξιολόγηση, άσκηση κ.λπ.) 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Ο εκπαιδευτής τοποθετεί τους εκπαιδευόμενους με τέτοιο τρόπο ώστε όσοι 

δεν έχουν εμπειρία στη χρήση του Moodle να κάθονται κοντά σε κάποιον με 

κάποια εμπειρία. 

 

Padlet εργασία σε απευθείας σύνδεση 

Όνομα της 

άσκησης 
Padlet εργασία σε απευθείας σύνδεση 

Θέμα Padlet  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Ομαδική εργασία στο διαδίκτυο 

 Δημιουργία εικονικού λευκού πίνακα 

 Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Προσομοίωση των εικονικών μαθημάτων με το Padlet. Κάθε συμμετέχων 

έχει δικό του φορητό υπολογιστή και λογαριασμό στο Padlet. Η άσκηση 

εμφανίζεται στον κοινό πίνακα Padlet. 

Αντικείμενα Ο σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς να χρησιμοποιήσει το 

Padlet με έναν πρακτικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα θέμα. Εξηγεί ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να 

λαμβάνουν σημειώσεις και να συζητούν το βίντεο σε μικρές ομάδες. 

Οδηγίες Ολόκληρη η τάξη παρακολουθεί το βίντεο: 

www.youtube.com/watch?v=iOUsiXgtHGQ 

Χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες των τριών, με έναν συμμετέχοντα από 

κάθε ομάδα που μετράει λεπτά. Κάθε ομάδα συζητά τι γνώριζαν ήδη, τι 

έμαθαν από το βίντεο, τι τους εξέπληξε, ποιο ήταν το επίκεντρο. 

Ο εκπαιδευτής δημιουργεί μια σελίδα στο Padlet και στέλνει τη σύνδεση 

στους εκπαιδευόμενους. Καθώς οι εκπαιδευόμενοι που κράτησαν τα 

πρακτικά σε κάθε ομάδα τα διαβάσουν μπροστά σε ολόκληρη την τάξη, ο 

εκπαιδευτής ή ένας συμμετέχων σημειώνει τα κοινά θέματα και απαντήσεις. 

Θα πρέπει να συζητηθούν θέματα και απαντήσεις, καθώς και διαφορές και 

ομοιότητες μεταξύ των απαντήσεων κάθε ομάδας. 

Ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε ομάδα να μεταφορτώσει δύο μηνύματα στη 

σελίδα Padlet κάτω από τον τίτλο "Τι μάθαμε ήδη" και "Τι μάθαμε". 

Ολόκληρη η τάξη βοηθά τον εκπαιδευτή να αποφασίσει πώς να οργανώσει 

τις σημειώσεις της ομάδας στη σελίδα Padlet. Ο εκπαιδευτής δημιουργεί μια 

σελίδα στο Padlet και στέλνει τη σύνδεση στους εκπαιδευόμενους. Η άσκηση 

ολοκληρώνεται ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να γράψουν ξεχωριστά 
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σε μια τρίτη θέση που δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτή, ένα στοιχείο νέας 

γνώσης που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε αυτή την 

άσκηση. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτάει αν το Padlet θα μπορούσε 

να είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τους μαθητές. Οι 

συμμετέχοντες αναφέρουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Padlet στην 

περιοχή ενδιαφέροντός τους (γλώσσα διδασκαλίας, διαχείριση έργου, 

επικοινωνία κ.λπ.) 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες επικοινωνούν μόνο με το Padlet - εάν θέλουν να 

μοιραστούν την ιδέα τους, πρέπει να το γράψουν σε αυτό. Οι εκπαιδευτές 

ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ποιο μέρος των διδαγμάτων 

θα μπορούσε να διεξαχθεί μέσω ενός board padlet. Εάν η ομάδα είναι 

μεγαλύτερη από 10 άτομα, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο ομάδες (δύο 

πίνακες Padlet). Αφήστε τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις ιδέες τους. 

 

Το Padlet είναι φίλος μου 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Το Padlet είναι φίλος μου 

Θέμα Padlet  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Δημιουργία μαθήματος online 

 Ομαδική εργασία στο διαδίκτυο 

 Δημιουργία εικονικού λευκού πίνακα 

 Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Προσομοίωση των εικονικών μαθημάτων με το Padlet. Κάθε συμμετέχων 

έχει δικό του φορητό υπολογιστή και λογαριασμό στο Padlet. Η άσκηση 

εμφανίζεται στον κοινό πίνακα Padlet. 

Αντικείμενα Ο σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς να χρησιμοποιήσει το 

Padlet με έναν πρακτικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να διεξάγει αυτή την άσκηση εάν οι 

συμμετέχοντες έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του 

πίνακα Padlet και εάν έχουν δικό του λογαριασμό Padlet. 

Οδηγίες Ο εκπαιδευτής δημιουργεί Padlet, ορίζει τίτλο, φόντο, γλώσσα κ.λπ. Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες για το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο τους να εγγράφονται σε αυτό το εργαλείο. Καλεί κάθε 

συμμετέχοντα να συμμετάσχει στο Padlet του. 

Μετά από μερικά λεπτά, όλοι έχουν πρόσβαση στο ίδιο συμβούλιο. Στη μέση 

της οθόνης Padlet, ο εκπαιδευτής έχει ένα θέμα της συνάντησης 

brainstorming - "Distance Learning". (Το θέμα μπορεί να καθοριστεί από 

τους συμμετέχοντες). 

Εργασία 1: Βάλτε τον χροιά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρέπει να 

δημιουργήσουν μαζί το χάρτη του νου. 

Εργασία 2: Οι συμμετέχοντες (όλοι μαζί) πρέπει να σχεδιάσουν εργαστήρια 

για άλλους. Το θέμα μπορεί να είναι μια ηλεκτρονική επικοινωνία ή άλλη 

σχετική με θέμα DL. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Padlet. Δεν υπάρχει 

λεκτική επικοινωνία στην τάξη μεταξύ τους. Το σχέδιο πρέπει να 

κατασκευαστεί από όλους. 

Ανακεφαλαί- Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτάει αν το Padlet θα μπορούσε 
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ωση και 

αξιολόγηση 

να είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τους μαθητές. 

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Padlet 

στην περιοχή ενδιαφέροντός τους (γλώσσα διδασκαλίας, διαχείριση έργου, 

επικοινωνία κ.λπ.) 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες επικοινωνούν μόνο με το Padlet - εάν θέλουν να 

μοιραστούν την ιδέα τους, πρέπει να το γράψουν σε αυτό. 

Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ποιο μέρος 

των μαθημάτων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω του συμβουλίου 

Padlet. 

Εάν η ομάδα είναι μεγαλύτερη από 10 άτομα, μπορείτε να δημιουργήσετε 

δύο ομάδες (δύο πίνακες Padlet). Αφήστε τους συμμετέχοντες να 

εφαρμόσουν τις ιδέες τους. 

 

 

 

 

 

Kubbu - μια γεννήτρια γνώσεων 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Kubbu - μια γεννήτρια γνώσεων 

Θέμα Kubbu  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Δημιουργία κουίζ σε απευθείας σύνδεση, σταυρόλεξο και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 Δημιουργία αναφορών και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Δημιουργία σε απευθείας σύνδεση κουίζ, παιχνίδια, κ.λπ. χρησιμοποιώντας 

Kubbu. Κάθε συμμετέχων έχει δικό του υπολογιστή και λογαριασμό στον 

Kubbu. 

Αντικείμενα Ο σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς να χρησιμοποιήσει το 

Kubbu με έναν πρακτικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Κάθε συμμετέχων διαθέτει υπολογιστή και σύνδεση στο Internet. 

Οδηγίες Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Kubbu 

στο www.kubbu.com 

Η όλη διαδικασία γίνεται σε 3 απλά βήματα: 

  • Στο πρώτο βήμα, εγγραφείτε ως Δάσκαλος στην πλατφόρμα. 

  • Στο δεύτερο βήμα, δημιουργήστε λογαριασμούς για τους φοιτητές (μέχρι 

200 σε δωρεάν έκδοση), μεμονωμένα ή σε ομάδες:
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Στην καρτέλα Μαθητές υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της 

προόδου τους, την αποστολή μηνυμάτων και πληροφοριών που απαιτούνται 

για τη διαχείριση των λογαριασμών τους: 

 
Σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε εξατομικευμένους λογαριασμούς, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε 

δραστηριότητες μέσω μιας μοναδικής διεύθυνσης και να ανοίξουμε σε ένα 

πρόγραμμα περιήγησης. Οι ομάδες μπορούν να μοιράζονται επιπλέον υλικό 

μελέτης και αρχεία από την καρτέλα Αρχεία: 

 
Επιπλέον, η εφαρμογή επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό 

τους λογαριασμό αν το επιτρέπει ο δάσκαλος. 

 Το τρίτο βήμα είναι να δημιουργηθούν δραστηριότητες 

(χαρτογράφηση, κατηγοριοποίηση, σταυρόλεξα κ.λπ.) και να 

καθοριστούν τα δικαιώματα χρήσης. 

Μόλις δημιουργηθεί μια δραστηριότητα, οι ακόλουθες επιλογές είναι 

διαθέσιμες για αυτήν (στατιστικά στοιχεία, καθορισμός δικαιωμάτων, 

εκτύπωση, ανάλυση ανάλυσης, παραγωγή αντιγράφων και κοινή χρήση): 

 

 

 

 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτάει αν το Kubbu θα μπορούσε 

να είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους με τους μαθητές. Οι 

συμμετέχοντες αναφέρουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Kubbu στην 

περιοχή ενδιαφέροντός τους (γλώσσα διδασκαλίας, διαχείριση έργου, 

επικοινωνία κ.λπ.) 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν το είδος της δραστηριότητας που τους αρέσει ή 

που είναι βολικό για το αντικείμενο διδασκαλίας τους. 
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Kubbu δραστηριότητα διαίρεσης  

 

Όνομα της 

άσκησης 
Kubbu δραστηριότητα διαίρεσης 

Θέμα Kubbu  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Δημιουργία online εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

 Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο για κάθε συμμετέχοντα 

Συνολική εικόνα Δημιουργία online κουίζ, παιχνιδιών κτλ χρησιμοποιώντας το Kubbu. Κάθε 

συμμετέχων έχει δικό του υπολογιστή και λογαριασμό στον Kubbu. 

Αντικείμενα Ο σκοπός της άσκησης είναι να παρουσιάσει πώς να χρησιμοποιήσει το 

Kubbu με έναν πρακτικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με πράξεις. 

Προετοιμασία Κάθε συμμετέχων διαθέτει υπολογιστή και σύνδεση στο Internet. 

Οδηγίες Σε αυτή την άσκηση θα δημιουργήσουμε μια δραστηριότητα διαίρεσης 

σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιούμε για την τοποθέτηση ή τη λήψη 

δεδομένων από έναν υπολογιστή. 

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να συνδεθούν στο Kubbu, 

χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που δημιουργήθηκε την προηγούμενη ώρα. 

 Ο εκπαιδευτής επιλέγει "Activities". 

 
 

● Επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας "Divide" και "Add activity" 

 

 
 

● Στο επόμενο βήμα θέτουμε το όνομα της δραστηριότητας, γράφουμε 

οδηγίες για τη δραστηριότητα, περιορίζουμε το χρόνο στα 10 λεπτά 

και δηλώνουμε τον αριθμό των ομάδων που θέλουμε (2 ομάδες): 

1 

2 
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● Το επόμενο βήμα είναι να γεμίσετε τα πλαίσια με δεδομένα. 

 

 
 

● Τέλος, αναθέτουμε στοιχεία σε ομάδες επιλέγοντας χρώμα για κάθε 

ομάδα. Επιλέγω "Save activity". 

 

 
 

Η δραστηριότητά μας στο Kubbu είναι έτοιμη και υπάρχουν απαραίτητα 

εργαλεία για να το διαχειριστούμε. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής συζητά τα καθήκοντα και ρωτάει αν ο Kubbu θα μπορούσε να 

είναι χρήσιμος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους με τους μαθητές. 

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Kubbu 

στην περιοχή ενδιαφέροντός τους και ποιες δραστηριότητες θεωρούν ότι 

είναι πιο βολικές γι 'αυτούς. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τι είδους δραστηριότητες επιθυμούν ή τι είναι 

βολικό για το θέμα της διδασκαλίας τους. 
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ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
 

Δοκιμή προ / μετά 

 

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες  

 

Στοιχεία συμμετέχοντα: 

 

Όνομα:                             Επώνυμο: 

  

Φύλλο:    Άνδρας               Γυναίκα 

 

Ηλικία: 

 

Εκπαίδευση:  Δευτεροβάθμια           Τριτοβάθμια           Μεταπτυχιακό         Διδακτορικό 

 

Έτη εργασιακής εμπειρίας: 

 

  

Πριν την εκπαίδευση  

Ερώτηση Επίπεδο αξιολόγησης 

Γενικές γνώσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες 
1 2 3 4 5 

Χρησιμότητα των ηλεκτρονικών πλατφορμών στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης 
1 2 3 4 5 

Αισθάνομαι άνετα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες 

(εγγραφή, επικοινωνία, διδασκαλία κ.λπ.) 
1 2 3 4 5 

Γνώση σχετικά με εργαλεία για σύγχρονη και 

ασύγχρονη εκπαίδευση 
1 2 3 4 5 

Γνώση σχετικά με τα εργαλεία συνεργασίας και 

εργασίας με τους εκπαιδευόμενους 
1 2 3 4 5 

Σημασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

ενηλίκων 
1 2 3 4 5 

Πόσο πιστεύατε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας 

βοηθήσει με πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

εργασία σας 

1 2 3 4 5 

Πόσο πιστεύατε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας 

βοηθήσει να βελτιώσετε τις επαγγελματικές δεξιότητές 

σας 

1 2 3 4 5 

 

Επίπεδο αξιολόγησης: 1=Χαμηλό 2=Ικανοποιητικό 3=Καλό 4=Πολύ καλό 5=Εξαιρετικό  
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Στοιχεία συμμετέχοντα: 

 

Όνομα:                             Επώνυμο: 

 
Μετά την εκπαίδευση  

 

Ερώτηση Επίπεδο αξιολόγησης 

Γενικές γνώσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες 
1 2 3 4 5 

Χρησιμότητα των ηλεκτρονικών πλατφορμών στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης 
1 2 3 4 5 

Αισθάνομαι άνετα στις διαδικασίες on-line (εγγραφή, 

επικοινωνία, διδασκαλία κ.λπ.) 
1 2 3 4 5 

Γνώση σχετικά με εργαλεία για σύγχρονη και 

ασύγχρονη εκπαίδευση 
1 2 3 4 5 

Γνώση σχετικά με τα εργαλεία συνεργασίας και 

εργασίας με τους εκπαιδευόμενους 
1 2 3 4 5 

Σημασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

ενηλίκων 
1 2 3 4 5 

Πόσο σας βοήθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την εργασία σας 
1 2 3 4 5 

Πόσο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας βοήθησε να 

βελτιώσετε τις επαγγελματικές δεξιότητές σας 
1 2 3 4 5 

 

Επίπεδο αξιολόγησης: 1=Χαμηλό 2=Ικανοποιητικό 3=Καλό 4=Πολύ καλό 5=Εξαιρετικό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.                            

ΠΗΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 
 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

 

Τίτλος της 

δραστηριότητας 
Εργαστήριο 

Θέμα Εκπαιδευτικές πηγές πολυμέσων για μάθηση και διδασκαλία στο διαδίκτυο 

Περίληψη της 

δραστηριότητας 

Προκειμένου να παραδοθεί ένα μήνυμα σε μια τεχνολογία πολυμέσων 

μαθητευόμενου, περιλαμβάνουν διαλογικά στοιχεία υπολογιστή: γραφικά, 

κείμενο, βίντεο, ήχο και κινούμενα σχέδια. Οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτικοί / 

δάσκαλοι γνωστοποιούν τις ιδέες τους στους μαθητές χρησιμοποιώντας 

εφαρμογές με ψηφιακά και έντυπα στοιχεία. 

Αυτό το εργαστήριο εξηγεί πώς μπορείτε να επιλέξετε από τις μυριάδες και 

να χρησιμοποιήσετε μερικούς από τους πόρους πολυμέσων που 

προσφέρονται online σε εξ αποστάσεως μάθηση. Περιλαμβάνει 

εκπαιδευτικούς πόρους πολυμέσων που μπορούν να διευκολύνουν τη 

διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης εξ αποστάσεως, όπως blogs, ηχητικό 

εργαλείο Kaizena, γεννήτρια λέξεων Wordle. Οι συμμετέχοντες έχουν τη 

δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στους κανόνες πνευματικής 

ιδιοκτησίας για τη χρήση πόρων πολυμέσων από το Διαδίκτυο για τις 

δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο. 

Διάρκεια 10 ώρες 

Ηλικία του 

γκρουπ 

Ενήλικες με εμπειρία στη διεξαγωγή κάποιων εκπαιδευτικών / εργαστηρίων, 

αλλά με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δοκιμάσει 

ποτέ τη διδασκαλία στο διαδίκτυο. 

Στόχοι της 

δραστηριότητας 

 Να γνωρίσετε τις τρέχουσες προβλέψεις των πόρων πολυμέσων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην Εξ.Ε. 

 Να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ως 

τελικών χρηστών των πόρων πολυμέσων στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

 Να εισαγάγει και να ασκήσει διάφορα εργαλεία για τη δημιουργία 

πόρων πολυμέσων, όπως χάρτες μυαλού, ιστολόγια, βίντεο, ήχο. 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν πόρους πολυμέσων σύμφωνα με τους 

κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων. 

Οδηγός για μια σωστή διεκπεραίωση δραστηριότητας 

Μεθοδολογία 

για να 

εφαρμόσετε τη 

δραστηριότητα 

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε ένα ηλεκτρονικό εργαστήριο όπου κάθε 

συμμετέχων εργάζεται σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Ο δάσκαλος 

χρησιμοποιεί πολυμέσα για να παρουσιάσει και να επιδείξει το υλικό. Οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων αναπτύσσονται με ατομικές ή ομαδικές 

ασκήσεις σε υπολογιστή. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται στις πρακτικές δραστηριότητες με ελάχιστη θεωρία. 

Ο δάσκαλος υποστηρίζει τους συμμετέχοντες εάν αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

κατά την άσκηση ενός εργαλείου στο Διαδίκτυο εάν δεν υπάρχει μετάφραση 

στη μητρική τους γλώσσα. Η γνώση των συμμετεχόντων στο θέμα του 

εργαστηρίου ελέγχεται πριν από τη σύνοδο χρησιμοποιώντας μια δοκιμασία 
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και στο τέλος του διήμερου εργαστηρίου. Στο τέλος της πρώτης ημέρας 

διεξάγεται μια συζήτηση που συνοψίζει και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο 

οι συμμετέχοντες κατέκτησαν το παρεχόμενο υλικό. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση και εδραίωση της 

γνώσης του θέματος έχουν ως εξής: 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Επίδειξη 

 Ατομική δουλειά 

 Δουλέψτε σε ζευγάρια 

 Συζήτηση 

 Μαθαίνοντας κάνοντας 

 Πρακτικές ασκήσεις 

Εργαλεία και 

υλικά 
 Εργαστήριο υπολογιστών με υπολογιστές για κάθε συμμετέχοντα 

 Πολυμέσα και οθόνη 

 Η σύνδεση στο Internet 

 Παρουσιάσεις με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα 

 Παραδείγματα και επίδειξη των παρουσιαζόμενων πόρων πολυμέσων 

 Ασκήσεις 

Διαδικασία Το εργαστήριο ξεκινάει με την εισαγωγή στο θέμα και συνεχίζει με μια 

προθέρμανση και σπάσιμο του πάγου. Ο κύριος στόχος είναι η ένταξη όλων 

των συμμετεχόντων και η δημιουργία καλής ατμόσφαιρας για εργασία. Η 

προθέρμανση ακολουθείται από μια παρουσίαση των θεμάτων, έτσι ώστε οι 

μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις πάνω τους. Όλα υποστηρίζονται από 

διαδραστικές παρουσιάσεις, πρακτικές εργασίες και την επανάληψη 

σημαντικών στοιχείων. 

Ημέρα 1 

Ενότητα 1 

Εισαγωγή  

 

15 λεπτά 

Εάν ένας δάσκαλος συναντήσει μια ομάδα για πρώτη φορά, θα πρέπει να 

προετοιμάσει μια αυτο-παρουσίαση χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο 

πολυμέσων που θα μπορούσε να είναι μια καλή εισαγωγή σε ένα θέμα και 

ταυτόχρονα ένα παράδειγμα πόρων πολυμέσων. 

Παράδειγμα παρουσίασης με τη χρήση της 

λέξης γεννήτρια σύννεφων (wordart.com) 

εμφανίζεται στην εικόνα στα δεξιά. 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει τους στόχους του 

θέματος, δίνει μια σύντομη επισκόπηση του 

περιεχομένου και των δεξιοτήτων που 

πρέπει να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες 

κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Ένα 

παράδειγμα πιθανής παρουσίασης 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα (η οποία γίνεται επίσης με τη χρήση 

της λέξης γεννήτρια σύννεφων wordart.com) και μπορεί να βοηθήσει στην 

πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας brainstorm στο περιεχόμενο του 

θέματος. 

Εικόνες 1 και 2: dl-trainers.eu/handbook. 
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Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά 

το ερωτηματολόγιο για να ελέγξουν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα που 

πρόκειται να μάθουν. 

Ανάθεση: Αξιολογήστε τις ψηφιακές δεξιότητές σας (πριν από το 

εργαστήριο). 

Ενότητα 2 

Ζέσταμα: 

Παρουσιάστε  

τον εαυτό σας με 

το Wordle 

 

70 λεπτά 

Ο δάσκαλος εξηγεί το εργαλείο Wordle το οποίο χρησιμοποιείται για την 

παρουσίαση του θέματος και δίνει στους μαθητές την πρώτη πρακτική 

άσκηση (Υλικά: Δημιουργία ενός σύννεφου λέξεων στο Wordle). 

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση χρησιμοποιώντας "Wordle" και 

μοιραστείτε με μια ομάδα (Άσκηση: Παρουσιάστε τον εαυτό σας 

χρησιμοποιώντας το "Wordle"). 

Ο δάσκαλος δίνει το χρόνο για την εργασία (50 λεπτά). Οι συμμετέχοντες 

εργάζονται ξεχωριστά για το έργο και μόλις ολοκληρωθεί, το παρουσιάζουν 

στην ομάδα. Οι μαθητές μοιράζονται την πρώτη εμπειρία τους με τη χρήση 

ενός νέου εργαλείου, τις δυνατότητες χρήσης τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Ενότητα 3 

Βασικά στοιχεία 

πηγών 

πολυμέσων 

50 λεπτά 

 

 

Ο δάσκαλος συνεχίζει το εργαστήριο με τη σύντομη συζήτηση "Τι είναι οι 

πόροι πολυμέσων;" Παρέχει στους μαθητές ερωτήσεις που καθοδηγούν τη 

συζήτηση: 

α) Τι είναι τα πολυμέσα; Μπορείτε να το ορίσετε με τα δικά σας λόγια; 

β) Ποιους τύπους πόρων πολυμέσων γνωρίζετε; 

γ) Ποια εργαλεία για τη δημιουργία ενός πόρου πολυμέσων γνωρίζετε; 

δ) Ποια είδη πόρων πολυμέσων χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση; 

Ο καθηγητής συνοψίζει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες στο flipchart. Η συζήτηση ακολουθείται από μια σύντομη 

έρευνα για να μάθει κανείς κατά πόσο οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν 

πολυμέσα στην καθημερινή τους ζωή και στην εργασία. Δώστε χώρο και 

βοηθήστε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να τους 

ενθαρρύνουν να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν. 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος δίνει μια σύντομη επισκόπηση των πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενων πόρων πολυμέσων στην ηλεκτρονική μάθηση, 

επισημαίνει τα οφέλη από τη χρήση πόρων πολυμέσων στην ηλεκτρονική 

μάθηση και τα μειονεκτήματά της (Παρουσίαση: Πόροι πολυμέσων για εξ 

αποστάσεως μάθηση (dl-trainers.eu/handbook )). 

Στο τέλος της συνεδρίας, ο δάσκαλος δίνει μια δοκιμασία για τους τύπους 

πολυμέσων και τους πόρους πολυμέσων για να εδραιώσει τις νέες 

πληροφορίες που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι. (Υλικά: Κουίζ 

"Πόροι πολυμέσων"). Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ελέγξουν τα 

αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση του κουίζ και να συμβουλευτούν το 

δάσκαλο. 

Ενότητα 4 

Δημιουργία 

πηγών 

πολυμέσων 

 

80 λεπτά 

Η σύνοδος ξεκινά με την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με εργαλεία για τη 

δημιουργία πόρων πολυμέσων που γνωρίζουν οι συμμετέχοντες. Δώστε χώρο 

και βοηθήστε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 

τους ενθαρρύνουν να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν. Ο καθηγητής 

συνοψίζει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους συμμετέχοντες 

στο διαδραστικό χάρτη μυαλού. Ο χάρτης μυαλών για το θέμα διατίθεται στη 

διεύθυνση: www.mindmeister.com/1294066462/multimedia-resources-

tools. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία για τη 

δημιουργία διαφορετικών τύπων πόρων που είναι διαθέσιμοι δωρεάν ή δεν 

είναι πολύ ακριβοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Εξ.Ε. 

(Παρουσίαση: Πόροι πολυμέσων για εξ αποστάσεως μάθηση (dl-
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trainers.eu/handbook)). 

Ο καθηγητής εξηγεί λεπτομερώς πώς να χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρονικό 

εργαλείο Mindmeister www.mindmeister.com (Metarials: MindMeister 

tutorial) και δίνει στους μαθητές μια πρακτική άσκηση σε ζεύγη (Άσκηση: 

Εργαλεία πολυμέσων). Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να 

σχεδιάσουν ένα μυαλό των τύπων πολυμέσων και των εργαλείων που 

χρησιμοποιούν στην εργασία, να προσθέσουν παραδείγματα πόρων 

πολυμέσων που έχουν δημιουργήσει και να το μοιραστούν με μια ομάδα. Ο 

δάσκαλος δίνει 60 λεπτά. να εκτελέσει την εργασία. Βοηθά τους 

εκπαιδευόμενους να εγγραφούν στον ιστότοπο και να δημιουργούν χάρτες 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές οδηγίες. Μετά τη δημιουργία χαρτών 

μυαλού, η ομάδα τους μοιράζεται και συζητά τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία πολυμέσων. 

Ενότητα 5 

Αξιολόγηση των 

συνεδριάσεων 

της ημέρας 

 

10 λεπτά 

 

Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να αναλογιστούν τις 

δραστηριότητες της ημέρας. Ο προβληματισμός μπορεί να γίνει προφορικά 

όταν κάθε συμμετέχων απαντήσει στις ερωτήσεις που δίνονται: 

 Τι νέα πράγματα μάθατε; 

 Τι ήταν το πιο ενδιαφέρον για εσάς; 

 Ποιος πόρος πολυμέσων θα θέλατε να μάθετε να εργάζεστε στο 

μέλλον; 

Είναι επίσης δυνατό να ζητήσετε από τους μαθητές να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις σε γραπτή μορφή ή χρησιμοποιώντας χρωματιστές σημειώσεις για 

να κάνουν τρεις αφίσες με τις απαντήσεις τους. 

Ημέρα 2 

Ενότητα 1 

Σύνοψη της 

πρώτης ημέρας 

 

10 λεπτά 

Ο καθηγητής ξεκινά την ανασκόπηση του υλικού που παρουσιάστηκε κατά 

τις προηγούμενες δραστηριότητες δίνοντας ερωτήσεις που βοηθούν να 

ελέγξει τις πληροφορίες που έμαθαν: 

 Τι είναι τα πολυμέσα; 

 Ποιοι είναι οι τύποι των πόρων πολυμέσων; 

 Πού μπορείτε να βρείτε πόρους πολυμέσων; 

 Ποια εργαλεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε 

διαφορετικούς τύπους πολυμέσων: κείμενο, γραφικά, κινούμενα 

σχέδια, βίντεο, ήχο; 

Ενότητα 2 

Εκπαιδευτικές 

πηγές 

πολυμέσων. 

Δημιουργία ήχου 

 

70 λεπτά 

Ο δάσκαλος εισάγει το θέμα παρουσιάζοντας εργαλεία για τη δημιουργία 

ηχητικών πόρων, επισημαίνει γιατί ο ήχος είναι χρήσιμος και σημαντικός για 

τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους. Το εργαλείο πολυμέσων 

"Kaizena" που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σχολίων ήχου για τους 

μαθητές στις γραπτές εργασίες των μαθητών εξηγείται λεπτομερώς (Υλικά: 

Πώς να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο Kaizena). Στη συνέχεια 

ο δάσκαλος προσκαλεί τους εκπαιδευόμενους να ασκήσουν το εργαλείο 

μεμονωμένα (Άσκηση: Δημιουργία πόρων ήχου). Χρησιμοποιήστε το 

εργαλείο Kaizena για να δημιουργήσετε σχόλια σχετικά με τους μαθητές που 

γράφουν εργασίες. Ο δάσκαλος βοηθά τους εκπαιδευόμενους να 

χρησιμοποιήσουν το εργαλείο παρέχοντας ατομική υποστήριξη. Οι 

συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες μετά την άσκηση του εργαλείου. 

Ενότητα 3 

Εκπαιδευτικές 

πηγές 

πολυμέσων. 

Δημιουργία 

ιστολογίων 

 

Ο καθηγητής εισάγει το θέμα παρουσιάζοντας τα blogs, τη χρήση τους στο 

DL και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

blogs. Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να βρουν τα 

παραδείγματα εκπαιδευτικών ιστολογίων στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές 

βρίσκουν και επιλέγουν ένα για να εξετάσουν λεπτομερώς, να συζητήσουν 

με τους άλλους εκπαιδευόμενους την ιδέα της χρήσης ιστολογίων για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το επόμενο βήμα είναι η ατομική εργασία για τη 
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90 λεπτά 

 

δημιουργία ενός ιστολογίου. Ο δάσκαλος δίνει οδηγίες και οδηγεί τους 

συμμετέχοντες μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ενός ιστολογίου 

(Παρουσίαση: Πώς να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε περιεχόμενο 

για ένα blog (dl-trainers.eu/handbook)). Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο για 

το θέμα σας και μοιραστείτε μια δημοσίευση δίνοντας τη σύνδεση με την 

ιστοσελίδα του έργου dl-trainers.eu. (Άσκηση: Blogging). 

Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τη διαδικασία, καλούνται να 

μοιραστούν αποτελέσματα με την ομάδα. Ο δάσκαλος ξεκινά τη συζήτηση 

για το ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου και τι οι μαθητές θα 

ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τη διαχείριση του περιεχομένου του 

ιστολογίου. 

Ενότητα 4 

Πνευματικά 

δικαιώματα 

πηγών 

πολυμέσων 

 

40 λεπτά 

 

 

Για να ξεκινήσει το θέμα ο καθηγητής ξεκινά τη συζήτηση "Γιατί οι 

καθηγητές DL πρέπει να γνωρίζουν το δίκαιο των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας;" παρέχοντας χώρο στους συμμετέχοντες να εκφράσουν και να 

μοιραστούν τις ιδέες τους. Παρέχει στους μαθητές μια σύντομη δοκιμή 

σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης όλων των δημοσιευμένων 

πόρων πολυμέσων και παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων που θα 

μπορούσαν να γίνουν χωρίς να γνωρίζουν το δίκαιο των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας (Υλικά: Κουίζ "Πνευματικά δικαιώματα"). 

Ο δάσκαλος σχολιάζει τα αποτελέσματα και συνεχίζει με την παρουσίαση 

του θέματος δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ερωτήσεις που απάντησαν 

λάθος όταν έκαναν τη δοκιμασία, εξηγεί τις άδειες Creative Commons 

(Παρουσίαση: Creative Commons (dl-trainers.eu/handbook)). 

Ενότητα 5 

Ανάθεση  

 

10 λεπτά 

Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο μετά τη σύνοδο για να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει 

συντελεστεί από ένα άτομο (Ανάθεση: Αξιολογήστε τις ψηφιακές 

δεξιότητές σας (μετά το εργαστήριο)). 

Αξιολόγηση  

 

5 λεπτά 

Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να αναλογιστούν τις 

δραστηριότητες της ημέρας. Ο προβληματισμός μπορεί να γίνει προφορικά 

όταν κάθε συμμετέχων απαντήσει στις ερωτήσεις που δίνονται: 

 Τι νέα πράγματα μάθατε; 

 Τι ήταν το πιο ενδιαφέρον για εσάς; 

 Ποιος πόρος πολυμέσων θα θέλατε να μάθετε να δημιουργείτε; 

Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ασκήσεις που εκτελούνται (Ανάθεση: 

Αξιολόγηση άσκησης). 

Συνδέσεις Πηγές πολυμέσων 

https://www.slideshare.net/prithvirajm89/multimedia-38300784 

https://www.slideshare.net/azira96/chapter-1-introduction-to-multimedia 

https://en.m.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Computer_Information_Sys

tems/Multimedia 

Πνευματική ιδιοκτησία 

https://www.teachingcopyright.org/ 

https://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/ 

Ιστιολόγια  

https://www.theedublogger.com/edublogs-beginners-getting-started/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fv0aKypLi4Q 

Εργαλεία ήχου 

https://www.kaizena.com/ 

https://help.kaizena.com/kaizena-for-google-docs/faq/using-kaizena-with-

google-classroom 
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ΥΛΙΚΑ 
 

 

Δημιουργία σύννεφου λέξεων στο Wordle 

 

Βήμα 1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα cloud word http://www.wordle.net και (1) κατεβάστε το αρχείο 

.exe, εγκαταστήστε την έκδοση του desktop στον υπολογιστή σας Mac ή Windows ακολουθώντας 

τις οδηγίες που παρέχει. 

 
 

Βήμα 2. Ανοίξτε το εγκατεστημένο εργαλείο και 

ξεκινήστε να δημιουργείτε το σύννεφο λέξεων σας: 

1. Κάντε κλικ στο "Το κείμενό σας" και πατήστε 

οποιοδήποτε κείμενο θέλετε ή απλά 

διαχωρίστε λέξεις. 

2. Κάντε κλικ στο "Wordle" και επεξεργαστείτε 

το σύννεφο λέξεων επιλέγοντας "Font", 

"Layout" ή "Color" επιλογές. Μπορείτε να 

δείτε το αποτέλεσμα που θα πάρετε αμέσως 

3. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Randomize", 

μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του σύννεφου λέξεων σας. Στη συνέχεια, το ίδιο το 

εργαλείο σας προτείνει διαφορετικές επιλογές μιας εικόνας ενός σύννεφου λέξεων που 

μπορείτε να επιλέξετε. 

 

 

 

 
4. Κάντε κλικ στο "Go" όταν λάβετε την εικόνα του κειμένου που σας αρέσει και 

αποθηκεύστε την εικόνα ως αρχείο PNG. Μπορεί επίσης να εκτυπωθεί. 

Κουίζ "Πηγές πολυμέσων" 

 

1 

1 



67 

 

1. Ποια δήλωση περιγράφει σωστά τον όρο πολυμέσων: 

a) Είναι η ίδια με την επεξεργασία λέξεων καθώς χειρίζεται και κείμενο 

b) Είναι το ίδιο με ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς και οι δύο εμπλέκουν ήχους και 

κινούμενες εικόνες 

c) Είναι το ίδιο με ένα βίντεο, επειδή και οι δύο ασχολούνται με την επιλογή υλικού 

ήχου και βίντεο 

d) Κανένα από τα παραπάνω 

Απάντηση: d 

2. CBT σημαίνει: 

a) Computer Based Training 

b) Computer Based Tutorial 

c) Computer Based Teaching 

d) Όλα αυτά 

Απάντηση: c 

3. Η κίνηση έχει δύο τύπους. Αυτοί είναι: 

a) Στατική και δυναμική 

b) Αργή και κίνηση 

c) Κύτταρο και διαδρομή 

d) Κανένα από αυτά 

Απάντηση: c 

4. Πώς καλείτε μια διαδικασία όταν δημιουργείτε την παρουσίασή σας? 

a) σχεδιασμός 

b) εκπαιδευτικό πλαίσιο 

c) ανάπτυξη 

d) διάταξη 

Απάντηση: b 

5. ______________________ αναφέρεται σε κάθε τύπο εφαρμογής ή παρουσίασης που 

περιλαμβάνει περισσότερους από έναν τύπους μέσων, όπως κείμενο, γραφικά, βίντεο, 

κινούμενα σχέδια και ήχο. 

a) Ένα εκτελέσιμο αρχείο 

b) Δημοσιεύσεις επιτραπέζιων υπολογιστών 

c) Πολυμέσα 

d) Υπερκείμενο    

Απάντηση: c    
6. Ένα από τα μειονεκτήματα των πολυμέσων είναι: 

a)  Κόστος 

b) Προσαρμοστικότητα 

c) Ευχρηστία 

d) Σχετικότητα    

Απάντηση: a 

Κουίζ μπορεί επίσης να βρεθεί εδώ online: https://forms.gle/Byascw1hJZnR72G29 

 

MindMeister οδηγίες 

 

Το διαδραστικό εργαλείο "MindMeister" είναι ένα online εργαλείο επεξεργασίας χαρτών μυαλού. 

Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ιδεών, την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, τη λήψη 

σημειώσεων, το σχεδιασμό ενός έργου με ελκυστικό τρόπο και την πραγματοποίηση πολλών 

δημιουργικών δραστηριοτήτων. Μπορείτε να εργαστείτε ηλεκτρονικά σε Linux, Windows και Mac 

OS χωρίς να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Όταν δημιουργείτε ένα χάρτη μυαλού, μπορείτε να 

το προσεγγίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Ακολουθήστε τα βήματα και δημιουργήστε το 

χάρτη του νου σας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. 

Βήμα 1. Πηγαίνετε στον ιστότοπο στη διεύθυνση https://www.mindmeister.com, εγγραφείτε στο 
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λογαριασμό σας στο Google ή στο Facebook και ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε 

ένα χάρτη μυαλού. 

Βήμα 2. Εκτυπώστε τον τίτλο του θέματος σας. 

 

Βήμα 3. Προσθήκη θεμάτων και έναρξη 

δημιουργίας του χάρτη σας. 

 

Βήμα 4. Προσθέστε όσα θέματα θέλετε. Κάθε 

θέμα μπορεί να έχει τα δικά του δευτερεύοντα 

θέματα που δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο. 

 

Βήμα 5. Επεξεργαστείτε ένα χάρτη για να το 

κάνετε ορατά ελκυστικό: αλλάξτε χρώμα, 

γραμματοσειρά, προσθέστε άλλα απαραίτητα 

στοιχεία. 

 

Βήμα 6. Μοιραστείτε το και λάβετε έναν 

σύνδεσμο ή έναν κώδικα ενσωμάτωσης που θα 

χρησιμοποιηθεί στο ιστολόγιό σας ή στον 

ιστότοπό σας. 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο Kaizena 

Για να εξασκήσετε το εργαλείο, μεταβείτε 

πρώτα στον ιστότοπο https://app.kaizena.com. 

Βήμα 1. Εγγραφείτε με το λογαριασμό σας στο 

Google ή με τον λογαριασμό Kaizena. 

Σε αυτή την οδηγία εγγραφείτε για την Kaizena, 

πληκτρολογήστε έτσι ένα e-mail και 

δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης. 

 

Βήμα 2. Επιλέξτε ρόλος "δάσκαλος" για να 

αρχίσετε να δημιουργείτε μια ανατροφοδότηση. 

 

Βήμα 3. Δημιουργήστε το προφίλ σας 

συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητήσατε. 

Πρέπει να προσθέσετε το σχολείο σας αν δεν 

το βρείτε στη λίστα. Αποθηκεύστε τα δεδομένα 

και συνεχίστε να δημιουργείτε το προφίλ σας 

κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επόμενο". 

Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να 

συμβουλευτείτε ηλεκτρονικά. Το εικονίδιο στη 

δεξιά γωνία στο κάτω μέρος του παραθύρου θα 

ανοίξει ένα παράθυρο συνομιλίας. 
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Βήμα 4. Όταν κάνετε κλικ στο "Τέλος", θα φτάσετε στο παράθυρο του 

οδηγού. Εκεί θα έχετε την πρώτη πρακτική του εργαλείου. 

 

Βήμα 5. Επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας και μπορείτε να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας το 

διδακτικό εργαλείο του εργαλείου και να δοκιμάσετε διάφορες 

λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για το δάσκαλο. Για να αρχίσετε να 

χρησιμοποιείτε το σεμινάριο θα πρέπει να εισαγάγετε ένα κείμενο στο 

οποίο θα σχολιάσετε τη χρήση του εργαλείου. Η ομάδα δειγμάτων σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε το 

εργαλείο και να εξασκηθείτε με μια φανταστική ομάδα μαθητών. 

 
 

 

Πριν κάνετε την κατάρτιση δείγματος θα πρέπει να γνωρίζετε τα στοιχεία του παραθύρου του 

εργαλείου: 

 

 

 

Το προφίλ σας 

Ειδοποιήσεις  

Αποσύνδεση   

Ομάδες  

Μαθήματα  

Οδηγοί βοήθειας 

Ικανότητες  

Ρυθμίσεις   
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Το κύριο παράθυρο μοιάζει με αυτό: 

 
Επιλέγοντας όλους στην ομάδα 

θα σας δοθεί η δυνατότητα να 

στείλετε μια ειδοποίηση σε όλα 

τα μέλη της ομάδας. Μπορείτε 

να δημιουργήσετε το μάθημά 

σας κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο "Μάθημα". Μπορείτε 

να παρακολουθείτε την πορεία 

των δεξιοτήτων των μαθητών 

σας. Συλλογές άρθρων σχετικά 

με τη χρήση του εργαλείου 

είναι στη διάθεσή σας όταν 

κάνετε κλικ στους "Οδηγούς 

βοήθειας". Εάν πρέπει να περάσετε ξανά το σεμινάριο, μεταβείτε στο "Ρυθμίσεις" και θα το βρείτε. 

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για τις τάξεις σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε την 

ομάδα σας. 

 

Χρησιμοποιήστε λοιπόν το εικονίδιο "Ομάδες" και δημιουργήστε το δικό σας. Μπορείτε να 

καλέσετε τους μαθητές να συμμετάσχουν στην ομάδα σας, αλλά εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να 

συμμετάσχετε ως μαθητευόμενοι. Κατά τη δημιουργία της ομάδας σας θα πρέπει να επιλέξετε: 

θέμα, βαθμό, όνομα της ομάδας και κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία ομάδας".  

 

 

Ξεκινήστε μία 
νέα συνομιλία 

Γράψτε μια ειδοποίηση 
για όλη την ομάδα 

Η ομάδα δείγμα 

στις οδηγίες 
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Παίρνετε έναν κωδικό για τους μαθητές σας για να μοιραστείτε. Παίρνετε οδηγίες σε ένα PDF που 

μπορείτε να στείλετε στους μαθητές σας μαζί με έναν κώδικα με διάφορους τρόπους. 

 
 

 

Στοιχεία παραθύρου εκπομπής: 

Η εκπομπή στέλνει ένα μήνυμα σε κάθε συζήτηση μεταξύ ενός δασκάλου και όλων των μελών μιας 

ομάδας. 

Αυτό είναι το παράθυρο της μετάδοσης και τα κύρια στοιχεία της: 

 
 

 
 

 

 

 

 

Όταν μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" θα είστε σε θέση να: 

 
 

Μπορείτε να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο με την ομάδα δειγμάτων εφ 'όσον είστε 

σίγουροι για τη χρήση του σε πραγματικές καταστάσεις, σχολιάζοντας τις αποστολές των μαθητών, 

προετοιμάζοντας τα μαθήματά σας, καλώντας τους μαθητές σας να εργαστούν χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο. 

Φωνή  Κείμενο & URL  Μαθήματα  
Προσθήκη  

αρχείου 
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Κουίζ " Πνευματική ιδιοκτησία " 

 

1. Όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων δημιουργούν κάτι, γίνονται οι συγγραφείς αυτής της 

εργασίας. Είναι σωστή η δήλωση? 

 a) ναι  b) όχι  

 Απάντηση: a 

2. Επιτρέπεται η αντιγραφή ενός λογισμικού υπολογιστή? 

a) Μπορεί να αντιγραφεί μόνο μη εμπορικό λογισμικό 

b) Δεν μπορεί να αντιγραφεί κανένα λογισμικό 

c) Μπορεί να αντιγραφεί μόνο λογισμικό διαμοιρασμού  

d) Μόνο το λογισμικό υπολογιστών, των οποίων οι δημιουργοί το επιτρέπουν, μπορεί να 

αντιγραφεί ελεύθερα 

 Απάντηση: d 

3. Σε ποια δήλωση υπάρχει σωστά μια ετικέτα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων? 

a) Οι βραχίονες περιέχουν το γράμμα C, το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων 

και το έτος της πρώτης απελευθέρωσης 

b) Οι βραχίονες περιέχουν το γράμμα R, το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων 

και το έτος της πρώτης απελευθέρωσης 

 Απάντηση: a 

4. Έχετε αγοράσει ένα CD της αγαπημένης σας μπάντας στο κατάστημα μουσικής. Μετακινήσατε 

τα αγαπημένα σας τραγούδια στον υπολογιστή σας και τα μοιραστείτε με 5 από τους καλύτερους 

φίλους σας. Έκανες το σωστό? 

 a) ναι  b) όχι 

 Απάντηση: Όχι. Μπορείτε να μοιραστείτε μόνο ένα αντίγραφο με το μέλος της οικογένειάς 

σας φίλου. 

5. Μπορείτε να κατεβάσετε μερικές φωτογραφίες τοπικών επιχειρήσεων από την ομάδα Creative 

Commons (CC) της Flickr.com. Εφαρμόζετε τους κανόνες της συγκεκριμένης άδειας CC του 

φωτογράφου και τις χρησιμοποιείτε στο ψηφιακό σας βίντεο σχετικά με τις μικρές επιχειρήσεις. 

Κάνετε το σωστό? 

a) ναι  b) όχι 

Απάντηση: Ναι.  

6. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι απαραίτητα για να κερδίσουν χρήματα για συγγραφείς και να 

προστατευθούν από το να κλαπούν τα έργα τους. 

 a) ναι  b) όχι 

Απάντηση: Όχι. Τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργήθηκαν για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της 

επιστήμης, της εκπαίδευσης και των τεχνών. 

7. Τι είναι η λογοκλοπή; Διαβάστε τις τέσσερις δηλώσεις και επιλέξτε τη σωστή. 

a) Το όνομα του λογισμικού που χρησιμοποιούν ορισμένα πανεπιστήμια για να διδάξουν τη 

σωστή αναφορά 

b) Αναφορά σε έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. 

c) Ένα είδος συνδρόμου ψευδούς μνήμης. 

d) Χρήση του έργου κάποιου άλλου χωρίς να προσδιορίζεται από πού προέρχεται. 

 Απάντηση: d 

8. Η κατάσταση πνευματικών δικαιωμάτων χορηγείται μόνο σε γνωστούς συντάκτες: 

 Σωστό   Λάθος 

 Απάντηση: Λάθος. 

9. Το online κείμενο, οι εικόνες, οι εκπομπές, τα βίντεο και η μουσική σε ιστότοπους, wikis, blogs 

και ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα. 

 Σωστό  Λάθος 

 Απάντηση: Σωστό. 

10. Είναι νόμιμο να χρησιμοποιείτε μουσική που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα ως 

ηχητικό σήμα για ένα οικιακό βίντεο που δημιουργείτε και θέλετε να ανεβάσετε σε μια πλατφόρμα 
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βίντεο? 

 a) ναι  b) όχι 

 Απάντηση: Όχι.  

 

Κουίζ Quiz μπορεί επίσης να βρεθεί εδώ: https://forms.gle/vf3hjibfHFfSn1Aq9 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

Παρουσιάστε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το "Wordle" 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Παρουσιάστε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το "Wordle" 

Θέμα Εκπαιδευτικές πηγές πολυμέσων για μάθηση και διδασκαλία σε απευθείας 

σύνδεση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Χρησιμοποιήστε μια γεννήτρια σύννεφων λέξεων για μια παρουσίαση ενός 

θέματος, καταιγισμός ιδεών κ.λπ. 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 50 λεπτά  

Υλικά Η/Υ, ίντερνετ, προβολέα, οθόνη, ενημερωτικά φυλλάδια με το εγχειρίδιο 

χρήσης του εργαλείου "Wordle" για κάθε εκπαιδευόμενο 

Συνολική εικόνα Το διαλογικό εργαλείο "Wordle" σας βοηθά να παρουσιάσετε ένα θέμα, να 

τονώσετε τη δραστηριότητα της δημιουργίας ιδεών με δημιουργικό τρόπο, να 

παρουσιάσετε τον εαυτό σας κατά την εισαγωγή κ.λπ. 

Αντικείμενα Να παρουσιάσετε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το διαλογικό εργαλείο 

"Wordle" 

Προετοιμασία Όλοι οι υπολογιστές πρέπει να έχουν εγκαταστήσει εκτελεστικό αρχείο 

"Wordle" από το http://www.wordle.net και σύνδεση στο Internet. 

Οδηγίες Εκδώστε το εγχειρίδιο για το εργαλείο "Wordle" για κάθε εκπαιδευόμενο. 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να ακολουθήσουν το εγχειρίδιο και να 

προετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση χρησιμοποιώντας το εργαλείο και 

να το μοιραστούν με την ομάδα. Προετοιμάστε τουλάχιστον 3 αντίγραφα 

χρησιμοποιώντας διαφορετική γραμματοσειρά, χρώμα, διάταξη, κ.λπ. 

Οι μαθητές εργάζονται μεμονωμένα χρησιμοποιώντας υπολογιστή. Όταν 

ολοκληρωθεί η εργασία, κάθε μαθητής παρουσιάζει τον εαυτό του δείγματα 

δημιουργημένων λέξεων σύννεφο. 

Οι άλλοι μαθητές λαμβάνουν τις πληροφορίες από την παρουσίαση και 

προσπαθούν να μιλήσουν για την προσωπικότητα του παρουσιαστή. Κάθε 

μαθητής κάνει μια παρουσίαση με τον ίδιο τρόπο. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

The learners share their first experience of using a new tool, the possibilities 

to use it in the education process.  

The activity is evaluated using an online survey and leaving a comment. 

 www.manoapklausa.lt/apklausa/1123453093/ 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Τοποθετήστε ένα εργαλείο πριν από ένα εργαστήριο σε κάθε υπολογιστή. 

Προετοιμάστε τα φυλλάδια, για να διευκολύνετε τους εκπαιδευόμενους να 

δουλεύουν με ένα νέο εργαλείο. 

Δώστε αρκετό χώρο στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν τις 

παρουσιάσεις τους και να συμβουλευτούν αν κάποιος έχει δυσκολίες. 
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Εργαλεία πόρων πολυμέσων. Χάρτης του μυαλού 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Εργαλεία πόρων πολυμέσων. Χάρτης του μυαλού 

Θέμα Εκπαιδευτικές πηγές πολυμέσων για μάθηση και διδασκαλία σε απευθείας 

σύνδεση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Δημιουργήστε διαδικτυακούς χάρτες μυαλού για να αναπτύξετε και να 

μοιραστείτε ιδέες, να παρουσιάσετε ιδέες με ενδιαφέρον και δημιουργικό 

τρόπο για τους μαθητές. 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Η/Υ, ίντερνετ, προβολέα, οθόνη. 

Συνολική εικόνα Το διαδραστικό εργαλείο "MindMeister" είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας 

χαρτών μυαλού. Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ιδεών, την ανάπτυξη 

και την ανταλλαγή ιδεών, τη λήψη σημειώσεων, το σχεδιασμό ενός έργου με 

ελκυστικό τρόπο και την πραγματοποίηση πολλών δημιουργικών 

δραστηριοτήτων. Όταν δημιουργείτε ένα χάρτη μυαλού, μπορείτε να το 

πάρετε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

Αντικείμενα Να μάθετε να χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο για να δημιουργήσετε 

διαδικτυακούς χάρτες μυαλού. 

Προετοιμασία Όλοι οι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν σύνδεση στο ίντερνετ 

Οδηγίες Διαχωρίστε τους μαθητές σε ζεύγη. Ζητήστε τους να μοιραστούν 

πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πολυμέσων και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν στην εργασία και να σχεδιάσουν έναν κοινό χάρτη μυαλού. 

Υποδείξτε τα υπέρ και τα κατά τη χρήση των εργαλείων που παρουσιάσατε. 

Προσθέστε παραδείγματα πόρων πολυμέσων που έχετε δημιουργήσει για τα 

μαθήματά σας. Ζητήστε τους να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό εργαλείο 

"Mindmeister" για να δημιουργήσουν ένα χάρτη μυαλού στο 

https://www.mindmeister.com. Μοιραστείτε το χάρτη του νου σας με όλη 

την ομάδα και ανακαλύψτε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Οι μαθητές μοιράζονται την εμπειρία τους από τη χρήση ενός νέου 

εργαλείου, τις δυνατότητες χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η δραστηριότητα αξιολογείται χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική έρευνα και 

αφήνοντας ένα σχόλιο. 

www.manoapklausa.lt/apklausa/1123453093/ 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Η σύνδεση στο διαδίκτυο πρέπει να είναι καλή και υψηλής ταχύτητας. Δώστε 

αρκετό χώρο στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν τους χάρτες μυαλού 

τους και να συμβουλευτούν αν κάποιος έχει δυσκολίες. 

 

Δημιουργία πηγών ήχου 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Δημιουργία πηγών ήχου 

Θέμα Εκπαιδευτικές πηγές πολυμέσων για μάθηση και διδασκαλία σε απευθείας 

σύνδεση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Για να κάνετε ένα ηχητικό σχόλιο για την αξιολόγηση των καθηκόντων των 

μαθητών. 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Υλικά Η/Υ, ίντερνετ, προβολέα, οθόνη, χαρτονομίσματα με εγχειρίδιο του 

εργαλείου "Kaizena". 

Συνολική εικόνα Ο ήχος είναι ένας πολύ ισχυρός εκπαιδευτικός πόρος όταν χρησιμοποιείται 
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σωστά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακό ήχο για να 

προσελκύσουν τους μαθητές. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να προσεγγίσετε 

τους μαθητές ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος χρησιμοποιώντας 

το Διαδίκτυο. 

Αντικείμενα Να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Kaizena" για να δημιουργήσετε σχόλια 

σχετικά με τους μαθητές που γράφουν εργασίες. 

Προετοιμασία Οι μαθητές καλούνται να έχουν κάνει τουλάχιστον μία εργασία στο έγγραφο 

του Word που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση. 

Οδηγίες Ο δάσκαλος διανέμει ενημερωτικά δελτία με οδηγίες για το πώς να εργαστεί 

με το εργαλείο "Kaizena" για κάθε εκπαιδευόμενο. Οι μαθητές εργάζονται 

ξεχωριστά σε Η/Υ και ασκούν το εργαλείο. 

Πρώτα οι εκπαιδευόμενοι εγγράφονται και δημιουργούν τους δικούς τους 

λογαριασμούς στην πλατφόρμα "Kaizena". Ο δάσκαλος ζητά από τους 

εκπαιδευόμενους να αποστείλουν την αποστολή που έφεραν σε κάθε μέλος 

της ομάδας. 

 

Κάθε μαθητής θα πρέπει να κάνει ένα ηχητικό σχόλιο για κάθε αποστολή 

που του αποδίδει, να το καταγράψει και να το μοιραστεί με το μέλος της 

ομάδας που του έστειλε την αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μαθητής 

σχολιάζει 9 εργασίες. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Οι μαθητές μοιράζονται την εμπειρία τους από τη χρήση ενός νέου 

εργαλείου, τις δυνατότητες χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η δραστηριότητα αξιολογείται χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική έρευνα και 

αφήνοντας ένα σχόλιο. 

www.manoapklausa.lt/apklausa/1123466950/ 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Προετοιμάστε τα φυλλάδια, για να διευκολύνετε τους εκπαιδευόμενους να 

δουλεύουν με ένα νέο εργαλείο. 

Δώστε αρκετό χώρο στους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν ένα νέο εργαλείο 

και να συμβουλευτούν αν κάποιος έχει δυσκολίες. 

 

Blogging 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Blogging 

Θέμα Εκπαιδευτικοί πόροι πολυμέσων για μάθηση και διδασκαλία σε απευθείας 

σύνδεση. 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να δημιουργήσετε ένα blog για σκοπούς εκπαίδευσης και να διαχειριστείτε 

το περιεχόμενό του. 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Η/Υ, ίντερνετ, προβολέας, οθόνη, εγχειρίδιο ου εργαλείου "WordPress". 

Συνολική εικόνα Σήμερα, γράφοντας ένα blog είναι ένας πολύ δημοφιλής τρόπος για να 

μοιράζεστε ιδέες, να επικοινωνείτε και να παρουσιάζετε πληροφορίες σε 

άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση. Ένας 

εκπαιδευτικός που εργάζεται από απόσταση με τους μαθητευόμενους πρέπει 

να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να μεταδώσει τις πληροφορίες για 

τους εκπαιδευόμενους. 

Αντικείμενα Για να μάθετε να δημιουργείτε ένα blog και να το διαχειρίζεστε στο 

WordPress.com. 

Προετοιμασία Για να προετοιμάσετε την παρουσίαση PP με ένα εγχειρίδιο πώς να 

δημιουργήσετε ένα blog και να διαχειριστείτε το περιεχόμενό του. 

Οδηγίες Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί την παρουσίαση PP για να οδηγήσει τους μαθητές 
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μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ενός ιστολογίου στο WordPress.com. 

Κάθε μαθητής δουλεύει στο PC ξεχωριστά και συμβουλεύει έναν δάσκαλο 

εάν έχει οποιαδήποτε δυσκολία. Οι μαθητές δημιουργούν τους λογαριασμούς 

τους στον ιστότοπο και γράφουν τις πρώτες θέσεις τους σχετικά με τη 

συμμετοχή στο εργαστήριο του έργου. 

Θα πρέπει να αναφέρουν τη διεύθυνση του ιστοτόπου του έργου στις θέσεις 

τους http://dl-trainers.eu/index.html. 

 

Οι μαθητές μοιράζονται τις συνδέσεις με τα ιστολόγιά τους μεταξύ τους και 

γράφουν τουλάχιστον ένα σχόλιο στα ιστολόγια άλλων μαθητών. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Οι μαθητές μοιράζονται την εμπειρία τους από τη χρήση ενός νέου 

εργαλείου, τις δυνατότητες χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η δραστηριότητα αξιολογείται χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική έρευνα και 

αφήνοντας ένα σχόλιο. 

www.manoapklausa.lt/apklausa/1123466950/ 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Προετοιμάστε την παρουσίαση του Power Point πώς να δημιουργήσετε έναν 

λογαριασμό και να δημοσιεύσετε μια ανάρτηση για να διευκολυνθεί η 

εργασία των μαθητών με ένα νέο εργαλείο. 

 

Δώστε αρκετό χώρο στους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν ένα νέο εργαλείο 

και να συμβουλευτούν αν κάποιος έχει δυσκολίες. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
      

 

Αξιολογήστε τις ψηφιακές δεξιότητές σας (πριν από το εργαστήριο) 

 

Παρακαλούμε, αξιολογήστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες πριν ξεκινήσετε το εργαστήριο. 

1. Το όνομα και το επώνυμό σας: 

2. Το φύλο σας:   

  Άνδρας Γυναίκα 

3. Η ηλικία σας σε έτη: 

4. Η εκπαίδευσή σας: 

 Δευτεροβάθμια     Τριτοβάθμια  Μεταπτυχιακό      Διδακτορικό        Άλλο 

5. Η επαγγελματική σας εμπειρία στην εκπαίδευση: 

 Λιγότερο από 3 έτη                  Από 3 έως 10 έτη                 10 έτη και άνω 

6. Τύπος του ιδρύματος για το οποίο εργάζεστε: 

 Πανεπιστημίο/Κολλεγίο                 Σχολείο/Γυμνάσιο                  ΜΚΟ / Σύλλογος 

            Σολείο ενηλίκων/Ιδρυμα                         Άλλο     

7. Πόσο σίγουρος είστε όταν εργάζεστε στο διαδίκτυο; 

8. Είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας στο διαδίκτυο;  

9. Γνωρίζετε πόσα πολυμέσα είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία από απόσταση;  

10. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία ηλεκτρονικού 

κειμένου; 

11. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία ενός 

ακουστικού περιεχομένου; 

12. Θα μπορούσατε να ονομάσετε εργαλεία για να κάνετε σύννεφα λέξεων; 

 

Παρακαλούμε, αξιολογείτε τις ψηφιακές δεξιότητές σας όταν το 5 είναι το υψηλότερο σημείο και 
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το 1 είναι το χαμηλότερο σημάδι για να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας. 

 1 2 3 4 5 

Ξέρετε τι ψηφιακό αποτύπωμα αφήνετε online και μπορείτε να το ελέγξετε      

Μπορείτε να επιλέξετε το σωστό εργαλείο για να δημιουργήσετε τις 

πληροφορίες που θέλετε να δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο 

     

Ξέρετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους του διαδικτύου για 

τα μαθήματά σας νόμιμα 

     

Γνωρίζετε εργαλεία για τη δημιουργία πόρων ήχου      

Γνωρίζετε εργαλεία για τη δημιουργία πόρων κειμένου      

Ξέρετε ποιοι τύποι πόρων πολυμέσων μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο      

Ξέρετε πώς να δημιουργήσετε το ιστολόγιό σας      

Γνωρίζετε εργαλεία για να δημιουργήσετε ένα σύννεφο λέξεων      

Γνωρίζετε τις άδειες CC και τι σας επιτρέπουν      

Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στο έργο μας! 

Αξιολογήστε τις ψηφιακές δεξιότητές σας (μετά το εργαστήριο) 

 

Παρακαλούμε, αξιολογήστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες μετά το εργαστήριο. 

13. Το όνομα και το επώνυμό σας: 

14. Το φύλο σας:   

  Άνδρας Γυναίκα 

15. Η ηλικία σας σε έτη: 

16. Η εκπαίδευσή σας: 

 Δευτεροβάθμια     Τριτοβάθμια  Μεταπτυχιακό      Διδακτορικό        Άλλο 

17. Η επαγγελματική σας εμπειρία στην εκπαίδευση: 

 Λιγότερο από 3 έτη                  Από 3 έως 10 έτη                 10 έτη και άνω 

18. Τύπος του ιδρύματος για το οποίο εργάζεστε: 

 Πανεπιστημίο/Κολλεγίο                 Σχολείο/Γυμνάσιο                  ΜΚΟ / Σύλλογος 

            Σολείο ενηλίκων/Ιδρυμα                         Άλλο     

19. Πόσο σίγουρος είστε όταν εργάζεστε στο διαδίκτυο; 

20. Είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας στο διαδίκτυο;  

21. Γνωρίζετε πόσα πολυμέσα είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία από απόσταση;  

22. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία ηλεκτρονικού 

κειμένου; 

23. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία ενός 

ακουστικού περιεχομένου; 

24. Θα μπορούσατε να ονομάσετε εργαλεία για να κάνετε σύννεφα λέξεων; 

 

Παρακαλούμε, αξιολογείτε τις ψηφιακές δεξιότητές σας όταν το 5 είναι το υψηλότερο σημείο και 

το 1 είναι το χαμηλότερο σημάδι για να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας. 

 

 1 2 3 4 5 

Ξέρετε τι ψηφιακό αποτύπωμα αφήνετε online και μπορείτε να το 

ελέγξετε 

     

Μπορείτε να επιλέξετε το σωστό εργαλείο για να δημιουργήσετε τις 

πληροφορίες που θέλετε να δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο 

     

Ξέρετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους του διαδικτύου 

για τα μαθήματά σας νόμιμα 

     

Γνωρίζετε εργαλεία για τη δημιουργία πόρων ήχου      

Γνωρίζετε εργαλεία για τη δημιουργία πόρων κειμένου      

Ξέρετε ποιοι τύποι πόρων πολυμέσων μπορείτε να βρείτε στο 

διαδίκτυο 

     

Ξέρετε πώς να δημιουργήσετε το ιστολόγιό σας      



78 

 

Γνωρίζετε εργαλεία για να δημιουργήσετε ένα σύννεφο λέξεων      

Γνωρίζετε τις άδειες CC και τι σας επιτρέπουν      

 

Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στο έργο μας! 

Exercise evaluation 

 

 Συμμετέχετε στο εργαστήριο του έργου "Οδός Ανάπτυξης Εκπαιδευτών Εξ.Ε." με θέμα 

"Πολυμερείς εκπαιδευτικές πηγές για μάθηση και ζωντανή διδασκαλία". Παρακαλούμε, 

αξιολογήστε τις ασκήσεις που κάνατε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η ειλικρινής γνώμη σας 

θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το έργο μας και να το βελτιώσουμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.                                            

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

 

Τίτλος της 

δραστηριότητας 
Διαχείριση χρόνου 

Θέμα Διαχείριση ομάδων με εξατομίκευση και διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων και διατήρηση των συμφωνιών στην τάξη. Αποτελεσματική 

διαχείριση χρόνου. 

Περίληψη της 

δραστηριότητας 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να καταλάβει ότι η γνώση του / της συχνά μπορεί να 

ξεπεραστεί από τη γνώση των μαθητών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

οι καθηγητές πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς. Η κύρια ευθύνη τους είναι να 

οργανώσουν μια ευέλικτη μαθησιακή διαδικασία και να ενθαρρύνουν 

συζητήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να εκπαιδεύσουν τους μαθητές να σκέφτονται, να βρίσκουν τις σωστές 

πληροφορίες και να αποκτούν γνώσεις. Σήμερα οι σύγχρονες τεχνολογίες 

αποτελούν βασική συνιστώσα της εκπαίδευσης. Φυσικά, είναι ακόμα δυνατή 

η διδασκαλία των σπουδαστών χωρίς το Διαδίκτυο ή έναν υπολογιστή, 

ωστόσο, είναι πολύ πιο αποδοτικό να εξεταστούν οι νέες τάσεις. Οι 

ψηφιακές τεχνολογίες είναι εργαλεία που ενδυναμώνουν και εμπλουτίζουν 

την εργασία των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μάθουν πώς 

να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες, διότι ενισχύουν τη διαδικασία 

διδασκαλίας και βελτίωσης των μαθησιακών επιτευγμάτων. 

Η ενότητα περιλαμβάνει ορισμένα υλικά και ασκήσεις σχετικά με τον τρόπο 

προετοιμασίας διαφοροποιημένων και εξατομικευμένων ασκήσεων, τον 

τρόπο διαχείρισης της διάρκειας των μαθημάτων και τον τρόπο επιλογής της 

καταλληλότερης μεθόδου διδασκαλίας. Τα κυριότερα θέματα είναι τα εξής: 

 Πώς να διαφοροποιήσετε 

 Πώς να εξατομικεύσετε 

 Πώς να διαχειριστείτε το χρόνο 

 Πώς να οργανώσετε την εργασία στην τάξη κάνοντας συμφωνίες 

Διάρκεια 10 ώρες 

Ηλικία του 

γκρουπ 

Ενήλικες με εμπειρία στη διεξαγωγή κάποιων εκπαιδευτικών / εργαστηρίων, 

αλλά με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δοκιμάσει 

ποτέ τη διδασκαλία στο διαδίκτυο. 

Στόχοι της 

δραστηριότητας 

Μάθηση σχετικά με την εξατομίκευση και τη διαφοροποίηση της εργασίας 

σε ομάδες και την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. 

Οδηγός για μια σωστή διεκπεραίωση δραστηριότητας 

Μεθοδολογία 

για να 

εφαρμόσετε τη 

δραστηριότητα 

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε ένα ηλεκτρονικό εργαστήριο όπου κάθε 

συμμετέχων εργάζεται σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Ο δάσκαλος 

χρησιμοποιεί πολυμέσα για να παρουσιάσει και να επιδείξει το υλικό. Οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων αναπτύσσονται με ατομικές ή ομαδικές 

ασκήσεις σε υπολογιστή. Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις πρακτικές 

δραστηριότητες με ελάχιστη θεωρία. Ο δάσκαλος πρέπει να υποστηρίξει τους 

συμμετέχοντες αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση ενός 
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εργαλείου στο Διαδίκτυο όπου δεν υπάρχει μετάφραση στη μητρική γλώσσα. 

Στο τέλος της ημέρας, διεξάγεται μια συζήτηση που συνοψίζει και 

επαληθεύει πώς οι συμμετέχοντες κυριαρχούν το παρεχόμενο υλικό. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του θέματος είναι οι 

εξής: 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Επίδειξη 

 Ατομική δουλειά 

 Δουλέψτε σε ζευγάρια 

 Εργασία σε ομάδες 

 Συζήτηση 

 Συνεργατική μάθηση 

Εργαλεία και 

υλικά 
 Εργαστήριο υπολογιστών με υπολογιστές για κάθε συμμετέχοντα 

 Πολυμέσα και οθόνη 

 Η σύνδεση στο Internet 

 Παρουσιάσεις με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα 

 Παραδείγματα και επίδειξη των παρουσιαζόμενων πόρων 

Διαδικασία Το σεμινάριο ξεκινάει με την εισαγωγή στο θέμα και συνεχίζει με μια 

προθέρμανση του πάγου. Ο κύριος στόχος είναι η ένταξη όλων των 

συμμετεχόντων και η δημιουργία καλής ατμόσφαιρας για εργασία. Η 

προθέρμανση ακολουθείται από μια παρουσίαση των θεμάτων, έτσι ώστε οι 

μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις πάνω τους. Όλα υποστηρίζονται από 

διαδραστικές παρουσιάσεις, πρακτικές εργασίες και την επανάληψη 

σημαντικών στοιχείων. 

Ημέρα 1 

Ενότητα 1 

Εισαγωγή  

 

10 λεπτά 

Εάν ένας δάσκαλος συναντήσει μια ομάδα για πρώτη φορά, θα πρέπει να 

προετοιμάσει μια αυτο-παρουσίαση χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο 

πολυμέσων που θα μπορούσε να είναι μια καλή εισαγωγή σε ένα θέμα. Ο 

δάσκαλος παρουσιάζει τους στόχους του θέματος, δίνει μια σύντομη 

επισκόπηση του περιεχομένου και των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν 

οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. 

Ενότητα 2 

Ζέσταμα  

 

35 λεπτά 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες για να βρουν τρεις κύριες πτυχές, οι 

οποίες καθορίζουν την εξατομίκευση, τη διαφοροποίηση και την ατομική 

εκπαίδευση στις σελίδες του Διαδικτύου. Πρέπει να δοθεί μια σύντομη 

παρουσίαση. (Παρουσίαση: Προσωποποίηση VS Διαφοροποίηση VS 

Εξατομίκευση (dl-trainers.eu/handbook)). 

Άσκηση: Διαφοροποιημένη, εξατομικευμένη και ατομική διδασκαλία. 

Ενότητα 3 

Εισαγωγή στο 

θέμα της κύριας 

διδασκαλίας 

 

150 λεπτά 

Ο δάσκαλος συνεχίζει το σεμινάριο παρουσιάζοντας εξατομικευμένους και 

διαφοροποιημένους ορισμούς εκπαίδευσης που δημιουργούνται από 

διάφορους επιστήμονες και μια σύντομη ιστορία της εμφάνισης αυτών των 

εννοιών. (Υλικά: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα μαθήματα). Ο 

δάσκαλος ανασκοπεί σε σύντομο χρονικό διάστημα τέσσερις δυνατότητες 

εξατομίκευσης και διαφοροποίησης μέσω συνεργατικής μάθησης σύμφωνα 

με το σχέδιο (Υλικά: Τέσσερις δυνατότητες εξατομίκευσης και 

διαφοροποίησης μέσω συνεργατικής μάθησης). Ο δάσκαλος αναλύει 

επίσης συνοπτικά τη σχέση μεταξύ ατομικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης 

σε ομάδες. Μετά την παρουσίαση, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να 

πάρουν συνέντευξη για να μάθουν πώς είναι σε θέση να εξατομικεύσουν και 

να διαφοροποιήσουν την εκπαίδευση στις τάξεις (Αναθέσεις: Έρευνα "Η 

διαφοροποίηση που εφαρμόζεται στα μαθήματα"). Δώστε στους 

συμμετέχοντες ένα διάστημα. να τους ενθαρρύνουν να μοιραστούν τις 
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εμπειρίες τους και να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση. 

Υλικά: εξατομικευμένη μάθηση. 

Υλικά: Σχέση μεταξύ ατομικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσής τους 

σε ομάδες. 

Ανάθεση: Έρευνα "Η εξατομίκευση που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων" 

Άσκηση: Έρευνα "Η εξατομίκευση που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων" 

Μαζί με τους εκπαιδευτές οι συμμετέχοντες αναλύουν τις ιδιαιτερότητες του 

πλήρως διαφοροποιημένου μαθήματος: 

 Διδασκαλία νέου υλικού 

 Ενίσχυση της γνώσης 

 Επανάληψη και γενίκευση 

Η ομάδα μιλά για μερικώς διαφοροποιημένα μαθήματα και τις ιδιαιτερότητές 

τους: 

 Διδασκαλία νέου υλικού 

 Ενίσχυση της γνώσης 

 Επανάληψη και γενίκευση 

Πρέπει να συζητηθούν οι μέθοδοι διαφοροποίησης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο μάθημα, καθώς και ο αντίκτυπος στη μάθηση και την 

επιτυχία των μαθητών στο σχολείο που προκαλείται από την εξατομίκευση, 

τη διαφοροποίηση και την ατομική μάθηση. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της 

διδασκαλίας που βασίζεται στην εξατομίκευση, τη διαφοροποίηση ή την 

ατομική μάθηση. Η πρώτη, εξατομίκευση, επικεντρώνεται στον φοιτητή και 

οι άλλες δύο επικεντρώνονται στον δάσκαλο. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις 

μεταξύ αυτών των τριών όρων. Πρόσφατη έρευνα αμφισβήτησε την 

αποτελεσματικότητα των μορφών μάθησης. Η ιδέα είναι να πάρουμε τις 

πολλαπλές ευφυΐες του Gardner και να τις χρησιμοποιήσουμε στη μάθηση 

των μαθητών. 

Βίντεο: Τι είδους μαθητευόμενος είστε (dl-trainers.eu/handbook). 

Βίντεο: Ποιο είναι το στυλ μάθησης (dl-trainers.eu/handbook). Ας δούμε 

τις επτά διαφορετικές μορφές μάθησης και να μάθετε ποια είστε. Όλοι 

μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Έχετε καθίσει ποτέ κοιτάζοντας μια 

σελίδα του βιβλίου και απλά κοιτάζοντας τις λέξεις και τίποτα δεν συμβαίνει; 

Λοιπόν αυτό μπορεί να είναι επειδή δεν είναι το στυλ εκμάθησης σας. Είναι 

ενδιαφέρον να γνωρίζουμε το είδος των μαθητών που είμαστε έτσι ώστε να 

μπορούμε να μελετήσουμε και να μάθουμε καλύτερα στο μέλλον 

χρησιμοποιώντας τεχνικές που είναι κατάλληλες για εμάς. Σε αυτό το βίντεο 

καλύπτονται οι κύριες μορφές μάθησης: 

 Οι λογικοί λογικοί μαθητές προτιμούν να χρησιμοποιούν λογική και 

λογική. 

 Οι κοινωνικο-κοινωνικοί μαθητές επιθυμούν να εργάζονται σε 

ομάδες ή με άλλους ανθρώπους 

 Οι μοναχικοί - μοναχικοί μαθητές επιθυμούν να εργαστούν μόνοι 

τους και να μελετήσουν μόνοι τους. 

Οι συμμετέχοντες έχουν 5 λεπτά για να προσδιορίσουν το στυλ τους. 

Άσκηση: Στυλ μάθησης 

Ενότητα 4 

Η εδραίωση της 

γνώσης 

 

70 λεπτά 

Η σωστή επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας / εκμάθησης επιτρέπει τη σωστή 

οργάνωση της εργασίας στην τάξη και το σημαντικότερο αποτέλεσμα - τα 

καλά μαθησιακά επιτεύγματα. Δεν υπάρχουν κακές, ακατάλληλες μέθοδοι, 

αλλά υπάρχουν μέθοδοι που δεν είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων θεμάτων ή για την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων. 
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 Υπάρχουν επίσης μέθοδοι που είναι ακατάλληλες για συγκεκριμένους 

μαθητές. Πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς οι 

μαθησιακές μορφές των μαθητών είναι επίσης διαφορετικές. Καθώς τα 

παιδιά μαθαίνουν με την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και 

ζητημάτων, είναι καθήκον του δασκάλου να τους ενθαρρύνει να αναλάβουν 

νέες δραστηριότητες, όπου ο δάσκαλος μπορεί να επικουρείται από ενεργούς 

μεθόδους διδασκαλίας. 

Παρουσίαση: Διδασκαλία μεθόδων μάθησης (dl-trainers.eu/handbook). 

Είναι δύσκολο να εντοπιστεί γρήγορα και να εκτιμηθεί κατά πόσον ένας 

μαθητής στην τάξη παρουσιάζει ορισμένες συμπεριφορές λόγω μαθησιακών 

δυσκολιών ή έλλειψης αυτορρύθμισης. Τι γίνεται πρώτα - ακατάλληλη 

συμπεριφορά, αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, έλλειψη προσοχής ή ανυπακοή 

στις οδηγίες του δασκάλου; Τι μπορεί να κάνει ένας δάσκαλος στην τάξη για 

να παρακινήσει τους μαθητές; 

Υπάρχει μια συζήτηση που συμβαίνει. Η σύμβαση μεταξύ του δασκάλου και 

των μαθητών αφορά τη συμπεριφορά που πρέπει να συζητηθεί. 

Άσκηση: Ενίσχυση φοιτητών. 

Αντιστοίχιση: Πρακτική ανάθεση για τις ομάδες "Ενίσχυση φοιτητών". 

Ενότητα 5 

Επανάληψη, 

γενίκευση, 

αξιολόγηση 

των ενοτήτων 

της ημέρας 

 

 

35 λεπτά 

 

 

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ταινίες μικρού μήκους για τη 

διαφοροποίηση (Βίντεο: Διαφοροποίηση στη διδασκαλία και μάθηση (dl-

trainers.eu/handbook)). Αυτό το βίντεο βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

προσφέρουν ένα αποτελεσματικό, συναρπαστικό περιβάλλον μάθησης, 

δημιουργώντας μια κουλτούρα επιτυχίας των σπουδαστών και ικανοποιώντας 

τις ανάγκες όλων των μαθητών. Κάθε μαθητής είναι μοναδικός και αξίζει να 

διδάξει πέρα από το "ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους". Αυτό το βίντεο 

εξηγεί πώς να διαφοροποιήσετε, τους διαφορετικούς τύπους διαφοροποίησης 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία σας. 

Υπάρχει προβληματισμός μετά το βίντεο. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν 

ταινίες μικρού μήκους για διαφορές εξατομικευμένης, διαφοροποιημένης και 

εξατομικευμένης μάθησης (Βίντεο: Προσωποποίηση, Διαφοροποίηση, 

Εξατομίκευση (dl-trainers.eu/handbook)). 

Υπάρχει προβληματισμός μετά το βίντεο. 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα τεστ για να ελέγξουν τις γνώσεις τους 

(Ανάθεση: Έρευνα "Λαμβάνω υπόψη μου κάθε μαθητή ..."). 

Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να αναθεωρήσουν τις 

δραστηριότητες της πρώτης ημέρας. Οι παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν 

προφορικά όταν ο κάθε συμμετέχων απαντήσει: 

 Ποια νέα πράγματα μάθατε; 

 Τι ήταν το πιο ενδιαφέρον για εσάς; 

 Πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εργασία σας; 

Ημέρα  2 

Ενότητα 1 

Σύνοψη πρώτης 

ημέρας 

 

10 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής μιλάει στους συμμετέχοντες για τα συναισθήματά τους μετά 

την πρώτη ημέρα, πόσο καλά μπορούν να δουν τις μαθητικές διαφορές και να 

χρησιμοποιήσουν διαφοροποιημένες και εξατομικευμένες μαθησιακές αρχές 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες συζητούν επίσης εάν 

έχουν ήδη παρατηρήσει διαφορές στις μορφές μάθησης των μαθητών. 

Ενότητα 2 

Ζέσταμα  

 

25 λεπτά 

Ένα ομαδικό παιχνίδι για μια προθέρμανση "Water filling". 

Άσκηση: Πλήρωση με νερό. 

Ενότητα 3 

Διδασκαλία 

Μια από τις πιο απαιτητικές πτυχές της εργασίας των εκπαιδευτικών είναι οι 

μαθητές με θέματα συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ελέγχουν την 
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βασικού υλικού  

 

210 λεπτά 

τάξη και να εκθέτουν το υλικό μελέτης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε 

τις προτεραιότητές σας. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν και 

να κατανοούν πράγματα όπως: 

 Ο λόγος της ακατάλληλης συμπεριφοράς των μαθητών 

 Οι στόχοι της ακατάλληλης συμπεριφοράς των μαθητών 

 Στυλ γονικής μέριμνας 

 Τυπολογία τάξεων 

 Τεχνικές και στρατηγικές ελέγχου συμπεριφοράς 

 Αρχές που πρέπει να ακολουθήσει ένας δάσκαλος 

 Τι μπορεί να κάνει ο δάσκαλος στην τάξη; 

 Συμφωνία διδασκόντων και σπουδαστών στην τάξη 

Αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητηθούν κατά τη διάρκεια του κύριου 

μέρους αυτής της συνόδου. 

Παρουσίαση: Διοίκηση ομάδας (dl-trainers.eu/handbook). 

Η συζήτηση συνεχίζεται. Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να συζητήσουν και 

να αξιολογήσουν τι συμβαίνει στις τάξεις τους και να κάνουν μια άσκηση. 

Άσκηση: Σύμβαση συμπεριφοράς. 

 

Τα στυλ διαχείρισης της τάξης χωρίζονται σε τέσσερα διαφορετικά στυλ, τα 

οποία περιλαμβάνουν: αυταρχική, έγκυρη, ανεκτική και επιεικής (Βίντεο: 

Στυλ διαχείρισης της τάξης (dl-trainers.eu/handbook)). Αυτό το μάθημα 

βίντεο παρουσιάζει διάφορα στυλ διαχείρισης τάξεων για τους 

εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους για να συγκρίνουν το δικό τους στυλ 

διοίκησης. Το αυταρχικό στυλ διαχείρισης της τάξης είναι γνωστό για την 

αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, αλλά πολύ μικρή συμμετοχή από έναν 

δάσκαλο. Το μάθημα συνεχίζεται με το αυθεντικό στυλ, όπου οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τον έλεγχο των μαθητών τους και φροντίζουν και 

αυτούς. Άλλα στυλ περιλαμβάνουν τα επιτρεπτά στυλ. Ένα από τα λιγότερο 

αποτελεσματικά στυλ στην εκπαίδευση. Αυτό το στυλ δείχνει ότι ένας 

δάσκαλος δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τους μαθητές του, ούτε ελέγχει 

τη συμπεριφορά τους. Τέλος, ο χαλαρός δάσκαλος, που φροντίζει τους 

μαθητές, αλλά δεν έχει προσδοκίες συμπεριφοράς, κανόνες τάξης ή 

διαδικασίες. Αυτό το βίντεο αποτελεί μέρος μιας διδασκαλίας στο playlist 

εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

εξελιχθούν σε καλύτερους εκπαιδευτικούς. 

 

Οι συμμετέχοντες συζητούν ποιοι 5 βασικοί κανόνες θα μπορούσαν να 

εισαγάγουν στους μαθητές στις τάξεις. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές και να βοηθούν στον έλεγχο της κατάστασης στην τάξη. 

Ενώ βρίσκεστε στις ομάδες των πέντε, οι συμμετέχοντες αποφασίζουν ποιες 

συμφωνίες / συμφωνίες με τους σπουδαστές είναι / είναι οι πιο χρήσιμες και 

εφαρμόσιμες. 

Άσκηση: Τάξη. 

 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι συζητούν και ανακαλύπτουν τις ικανότητές 

τους για να «διαχειρίζονται» τον χρόνο τους. Προσπαθήστε να 

δημιουργήσετε μια λίστα με τα έργα που θυμάστε τώρα. 

Άσκηση: Οι εργασίες μου. 

 

Η στάση απέναντι στον χρόνο, η ικανότητα να κατανέμεται σωστά ο χρόνος, 

είναι καθοριστικός παράγοντας για τον οποίο εξαρτώνται πολλά 

αποτελέσματα και επιτεύγματα. Ο προγραμματισμός του χρόνου έχει 
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αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην επίλυση όχι μόνο των 

προσωπικών προβλημάτων του ανθρώπινου χρόνου αλλά και της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Ο έλεγχος και η ανάλυση του κόστους 

χρόνου επιτρέπει τον εντοπισμό πηγών απώλειας χρόνου και την εξεύρεση 

πρόσθετων πόρων για εξοικονόμηση χρόνου και επιτρέπει τον προσδιορισμό 

της σημασίας, επείγουσας, σύνθετης εργασίας, χρονοβόρου ή χρονικά 

ευαίσθητου και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις 

υπερωρίες εργασίας. 

Μαζί με τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες συζητούν τις τεχνικές του 

χρονικού προγραμματισμού και της ορθολογικής χρήσης, του "κλέφτη" του 

χρόνου, αξιολογούν τις ικανότητές τους να προγραμματίσουν το χρόνο και 

να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια πρακτικών εργασιών. 

Συζητούν επίσης πώς η διαφοροποίηση, η εξατομίκευση και οι μέθοδοι 

μάθησης στην τάξη μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων, 

την αποφυγή άγχους, επείγοντος και απογοήτευσης με την εργασία και την 

καθημερινή ρουτίνα. 

Παρουσίαση: Χρονοδιάγραμμα 

Ενότητα 4 

 Ενσωμάτωση 

της γνώσης, 

επανάληψη, 

γενίκευση 

 

45 λεπτά 

Το πιο σημαντικό είναι να αποφασίσετε να αλλάξετε τι κάνετε εάν η 

παρούσα συμπεριφορά σας εμποδίζει να αφιερώσετε τον πολύτιμο χρόνο σας 

σε προτεραιότητες ή σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους. 

Άσκηση: Είσαι ένας αναβολέας; 

Άσκηση: Αυτοαξιολόγηση "Είστε αναχαιτιστής;" 

Άσκηση: Κλέφτες χρόνου. 
Η ικανότητα εξουδετέρωσης των «κλεφτών του χρόνου», ο 

προγραμματισμός του χρόνου, η ικανότητα διαφοροποίησης και 

εξατομίκευσης των καθηκόντων των μαθητών είναι η τέχνη. Μετά την 

εξάσκηση, η αυτοπεποίθηση του δασκάλου αυξάνεται, αυξάνεται το κίνητρο 

εργασίας, αυτός / η και οι μαθητές αισθάνονται καλύτερα, αποφεύγονται 

συγκρούσεις και άγχος. 

 

Άσκηση: Ένας μαργαριτάρι ψαράς. 

Άσκηση: Όταν ήμουν ένας μαργαριτάρι ψαράς. 

Άσκηση: Ένα μαργαριτάρι θραυστήρα. 

Άσκηση: Όταν ήμουν μαργαριτάρι θραυστήρα. 
Φανταστείτε ότι κάθε στιγμή παρέχει την ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα 

φωτεινό σημείο στη ζωή δίνοντας τη στιγμή της ικανοποίησης που είναι 

πλούσια και γεμάτη γεγονότα ΤΩΡΑ. Εν ολίγοις, ένα "μαργαριτάρι". Αν 

ψάχνουμε για μαργαριτάρια στη ζωή μας, είμαστε ψαράδες μαργαριταριών. 

Οι ψαράδες μαργαριταριών τείνουν να φαίνονται θετικά σε πολλά πράγματα, 

και ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις βλέπουν τη διέξοδο. Βλέπουν 

πάντα τις δυνάμεις τους, μοιράζονται τις γνώσεις και τις ικανότητές τους με 

άλλους, είναι ευγενικοί στους ανθρώπους γύρω, μιλούν και συμπεριφέρονται 

θετικά και μην χάσετε την ευκαιρία να επαίνετε άλλους. Ενθαρρύνετε και 

επαινείτε τον εαυτό σας για την εύρεση μαργαριταριών σε καθημερινές και 

συνήθεις καταστάσεις. 

 

Προετοιμάστε και δοκιμάστε το εργαλείο προετοιμασίας μαθητών Quizizz 

σύμφωνα με τις οδηγίες (περιλαμβάνεται ο οδηγός διαφανειών). 

Υλικά: Οδηγίες για τη χρήση του QUIZIZZ. 

Αξιολόγηση  

 

10 λεπτά 

Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπαιδευόμενους να αναλογιστούν τις 

δραστηριότητες της ημέρας. Ο προβληματισμός θα μπορούσε να γίνει 

προφορικά όταν κάθε συμμετέχων απαντά στις ερωτήσεις που δίνονται: Ποια 
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νέα πράγματα μάθατε; 

Συνδέσεις  Bižys N., Linkaitytė G., Valiuškevičūtė A. Pamokos mokytojui.Margi raštai., 

Vilniu,1996 

Cowley. S., Mokymo klinika. Tyto alba, Vilnius, 2007 

Cowley. S., Kaip suvaldyti tuos neklaužadas? Tyto alba, Vilnius, 2008 

Hatie J. Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas, UAB „Petro ofsetas", 

Vilnius. 

Honey P. and Mumford A. The manual of learning style. Maidenhead, Peter 

Honey, 1986. 

Good T. L ir Brophy J. Kas vyksta klasėse. Nacionalinė mokytojų vertinimo 

agentūra, lietuviškasis leidimas, 2014.   

Grupinis mokymas šiuolaikinėje mokykloje , „Eugrimas", Vilnius, 1997 

T. Kaulinskas. 7 EFEKTYVAUS LAIKO PLANAVIMO ŽINGSNIAI. 

Praktinių strategijų rinkinys, DaVinciSistema.lt 

Kyburienė L. Klasės valdymo psichologiniai aspektai. Ciklonas 2006 

Lobosco R., Manage your time: Prieiga per internetą: 

http://www.alliesconsulting.com/resources/articles/timeart.html 

Meier Daniel (Autor) und Hildy Janssen-Marty: Partizipation – Mitwirken in 

der Schule. Ein Praxisleitfaden zur Einführung und Weiterentwicklung von 

Kinder- und Jugendpartizipation in der Schule. Zürich: Schul- und 

Sportdepartement der Stadt Zürich, Abt. Schulmanagement, metai 

nenurodyti. 

Misiukonis T., Matusevičiūtė V., Grajauskas M. Dėmesio grupė! Praktiniai 

darbo su grupe būdai ir technikos. Vaga, Vilnius, 2015. 

Obrazcovas V., 2006, Valdymo ir administravimo metodai. Vilnius, 206 p. 

Pajarskienė B., Jankauskas. R.,1998, Streso darbe įveikimas pagal 

psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas. Vilnius, 

24 p. 

Petty G. Įrodymais grįstas mokymas. Tyto alba, Vilnius, 2008 

Petty G. Šiuolaikinis mokymas.  Tyto alba, Vilnius, 2006 

Sakalas A. Šilingienė V., 2000, Personalo valdymas. Kaunas. Technologija, 

2000, 205 p. 

Sakalas A., 2003, Personalo vadyba. Vilnius, 296 p 

Silver H. F., Strong R. W, Perini M. J. Mokytojas strategas. UAB Rgrupė, 

2012 

Slušnys L., Šukytė D. Ką gali mokytojas. Tyto alba, Vilnius, 2016 

Žibėnienė G., Indrašienė V. Šiuolaikinė didaktika, Mykolo Romerio 

universitetas, Vilnius, 2017  

www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/klipas-

ugdymo-individualizavimas-kad-padetume-kiekvienam-vaikui-/21 

www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/klipas-

ugdymo-individualizavimas-demesys-kiekvienam-vaikui-/23 

https://www.iste.org/explore/In-the-classroom/Personalize-your-learning-

environment?articleid=11 

https://www.iste.org/explore/Education-leadership/Personalized-vs.-

differentiated-vs.-individualized-learning?articleid=124 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=uhELjcvfAZI 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=gy0gwlzowyk 

https://www.youtube.com/watch?v=QKtr8BY65sM 

https://www.youtube.com/watch?v=UkIQ6KiyA5U 

https://www.youtube.com/watch?v=uQkTho2or8U  

https://education.alberta.ca/media/3069745/personalizationvsdifferentiationvs



86 

 

individualization.pdf 

www.vienuolio.vilnius.lm.lt/upload/Klass-valdymas-2014.pdf 

www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Geros-pamokos-receptai-

2012-balandis.pdf 

http://www.applequest.org/main-

lt/Patarimai/Pedagogines/elgesys/Klases%20valdymas.doc  (Howard Miller, 

Linkolno universiteto docentas (ugdymas), Jeffersonas, Misūrio valstija) 

http://www.lrspa.lt/index.php/lt/specialistams-mokytojams/27-psichologiniai-

pamokos-aspektai-nenuoram-valdymo-menas 

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=73416fd2-441e-a138-8254-163e0f46b769 

http://s05b5ae6d0d2c9c19.jimcontent.com/download/version/1448353908/m

odule/8708294782/name/Kontakto%20su%20vaiku%20formavimas%20ir%2

0klas%C4%97s%20valdymas.%20Taurag%C4%97.pdf 

„Creating  a positive climate in the classroom": 

 https://www.facebook.com/note.php?note_id=265257736824582. 

About active listeening skills:  

https://www.facebook.com/note.php?note_id=252150131468676 

 https://www.facebook.com/note.php?note_id=250718491611840 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=248426155174407 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=255762644440758 

„Encouragement and praise":  

https://www.facebook.com/note.php?note_id=266701280013561. 

How to successfully resolve conflicts:    

https://www.facebook.com/note.php?note_id=229056330444723 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=230205456996477 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=244164145600608 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=235089323174757 

„Identification of needs":     

https://www.facebook.com/note.php?note_id=245611355455887. 

Teacher skills to stimulate student growth: 

 https://www.facebook.com/note.php?note_id=232115616805461 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=234147609935595 

https://lt-lt.facebook.com/notes/fml-club/klas%C4%97s-valdymas-tet-

programa-pedagog%C5%B3-ir-specialist%C5%B3-profesini%C5%B3-

%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3-ugdymo-p/272614506088905/ 

http://www.kpkc.lt/failai/dokumentai/metodiniai_renginiai/2013/11/13/Pamo

kos%20kokybe.pdf 

http://www.gerapamoka.lt/index.php/skaitiniai/3-mokiniu-elgesio-valdymas-

5-paprasti-patarimai 

https://katechetika.lt/wp-content/uploads/2019/01/klass_valdymas.pdf 

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2015_Geros_mokyklos_lin

k.pdf/c7f9894a-10fc-44cf-86ab-d0f144266a0b 

https://www.youtube.com/watch?v=CiIcptKYNh4 
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ΥΛΙΚΑ 
 

 

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα μαθήματα 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Μάθημα διδασκαλίας νέου υλικού 

 

Μετά τη δοκιμή γνώσης, η τάξη χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες με βάση τις γνώσεις τους 

(πριν από το μάθημα): 

 Ομάδα Α - οι ισχυρότεροι μαθητές 

 Ομάδα Β - μέσοι φοιτητές 

 Ομάδα Γ - οι ασθενέστεροι μαθητές 

Ο δάσκαλος έχει διαιρέσει νέο υλικό σε τρία μέρη με βάση τη δυσκολία των ασκήσεων. Οι 

σπουδαστές εργάζονται σε ομάδες και ο εκπαιδευτικός τους συμβουλεύει. Ο δάσκαλος αρχίζει τη 

διαβούλευση από την ασθενέστερη ομάδα μαθητών. Κάθε ομάδα εκλέγει τον εκπρόσωπό της που 

παρουσιάζει το αναλυόμενο θέμα ή τις απαντήσεις στις ασκήσεις. Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει 

τον εκπρόσωπο της ομάδας. Όταν ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ολοκληρώσει την παρουσίαση, οι 

μαθητές θέτουν ερωτήσεις. Όλοι οι μαθητές της ομάδας, που πραγματοποίησαν μια παρουσίαση, 

μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ο δάσκαλος μπορεί να διορθώσει ή να συμπληρώσει τους 

σπουδαστές αν δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν όλες τις δεδομένες πληροφορίες ή οι πληροφορίες 

δεν ήταν σωστές. Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να ζητήσει από τους μαθητές ερωτήσεις προκειμένου 

να αποκτήσουν τις επιθυμητές πληροφορίες από αυτούς. 

Εάν οι παρουσιάσεις πάνε καλά, ο δάσκαλος αξιολογεί τους ενεργούς μαθητές και εκείνους που 

παρουσίασαν καλά τις πληροφορίες, συνοψίζει το θέμα και δίνει τις σπουδές στις φοιτητές. Οι 

ασκήσεις κατ 'οίκον διαφοροποιούνται επίσης με βάση τη δυσκολία τους. Κάθε ομάδα παίρνει τις 

ασκήσεις εργασίας που σχετίζονται με ένα υλικό που δεν παρουσίασαν.  

Η πορεία του μαθήματος (εξαρτάται από τους στόχους, το θέμα, το περιεχόμενο και τον τύπο του 

μαθήματος): 

 3 - 5 λεπτά. - την παρουσίαση του θέματος και τις ασκήσεις 

 20 λεπτά. - ανεξάρτητη εργασία σε ομάδες · ο δάσκαλος συμβουλεύει 

 15 - 17 λεπτά. - οι φοιτητές παρουσιάζουν το έργο τους 

 5 λεπτά. - ο καθηγητής συνοψίζει το θέμα και αναθέτει τις εργασίες στο σπίτι (μετωπική 

εργασία με όλη την τάξη) 

Ο δάσκαλος προβλέπει ολόκληρη την πορεία του μαθήματος, αλλά η επιτυχία του μαθήματος 

εξαρτάται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες του δασκάλου και των μαθητών. Η πορεία του 

μαθήματος εξαρτάται από: 

 Την επιλογή και διαρρύθμιση εκπαιδευτικού υλικού 

 Την καταλληλότητα των ασκήσεων για τις ικανότητες των μαθητών 

 Την ικανότητα του εκπαιδευτικού να διανέμει γρήγορα καθήκοντα 

 Την ικανότητα των μαθητών να αρχίσουν γρήγορα να εργάζονται και να εργάζονται με 

συνέπεια 

 Την ικανότητα του δασκάλου να αλλάζει γρήγορα από την εργασία με όλη την τάξη στην 

εργασία με ομάδες, να παρατηρεί και να εξαλείφει τα προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν. 

 

Μάθημα ενοποίησης της γνώσης 

 

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες (ομάδα Α και ομάδα Β) με βάση τις γνώσεις τους. Η ομάδα Α 
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αποτελείται από ισχυρότερες φοιτητές. Οι στόχοι του μαθήματος ενοποίησης της γνώσης μπορούν 

να επιτευχθούν μόνο όταν οι μαθητές έρθουν έτοιμοι για το μάθημα. Η πρακτική δείχνει ότι οι 

ασθενέστεροι μαθητές (όχι απαραίτητοι) έρχονται συνήθως στο μάθημα που δεν έχει 

προετοιμαστεί. Εξαιτίας αυτού, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία τους θα 

ελεγχθεί. Οι μαθητές από την ομάδα Α δημιουργούν ερωτήσεις για τους μαθητές της ομάδας Β στο 

σπίτι. Εάν ο αριθμός των μαθητών σε ομάδες είναι ίσος, τότε κάθε μαθητής από την ομάδα Α δίνει 

μια ερώτηση ή μια άσκηση για έναν μαθητή της ομάδας Β. Ο φοιτητής που υποβάλλει την ερώτηση 

θα πρέπει να σχολιάσει την απάντηση ή να απαντήσει αν ο σπουδαστής δεν γνωρίζει την απάντηση. 

Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν μαθητές και από τις δύο ομάδες. Μετά από αυτό το μέρος του 

μαθήματος, κάποιοι ή ακόμη και όλοι οι μαθητές μπορεί να πάρουν σημάδια. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ζεύγη (Α και Β). Όλοι οι μαθητές έχουν την ίδια, όχι πολύπλοκη 

άσκηση. Οι μαθητές από την ομάδα Α έκαναν γρήγορα την άσκηση, διευκρινίζοντας τις ερωτήσεις 

με τον δάσκαλο. Οι μαθητές από την ομάδα Β κάνουν την άσκηση πιο αργή και από τη στιγμή που 

οι φοιτητές από την ομάδα Α τελειώνουν, γίνονται μόνο μισοί. Οι μαθητές της ομάδας Α μπορούν 

τώρα να βοηθήσουν τους μαθητές της ομάδας Β να ολοκληρώσουν την άσκηση. Μετά από αυτή 

την άσκηση, δίνεται ένα πιο δύσκολο έργο στους μαθητές. 

Στο τέλος του μαθήματος, ο δάσκαλος, ο οποίος παρακολούθησε τους μαθητές, συνεργάζεται 

στενά, συνοψίζει τα αποτελέσματα του μαθήματος, προσελκύει την προσοχή των μαθητών στα πιο 

συνηθισμένα λάθη και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία των μαθητών σε ζεύγη. 

Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι εκτιμημένοι, μπορούν να πάρουν βαθμούς. Ο καθηγητής αναθέτει 

την εργασία των μαθητών. Οι μαθητές της ομάδας Β παίρνουν ασκήσεις παρόμοιες με εκείνες που 

έγιναν στην τάξη, οι μαθητές της ομάδας Α παίρνουν ασκήσεις που είναι πιο περίπλοκες.  

Η πορεία του μαθήματος: 

 15 λεπτά. - οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις και απαντούν 

 20 - 25 λεπτά. - ανεξάρτητη εργασία σε ομάδες · ο δάσκαλος συμβουλεύει 

 5 - 10 λεπτά. - ο καθηγητής συνοψίζει τη δουλειά και αναθέτει εργασίες στο σπίτι 

(μετωπική εργασία με όλη την τάξη) 

 

Μάθημα επανάληψης 

 

Αυτό το μάθημα θα μπορούσε να είναι το τελευταίο πριν από μια δοκιμή γνώσης, είναι κατάλληλο 

για επανάληψη μονάδας. 

Η τάξη χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες με βάση τις γνώσεις τους: 

 Ομάδα Α - οι ισχυρότεροι μαθητές 

 Ομάδα Β - μέσοι φοιτητές 

 Ομάδα Γ - οι ασθενέστεροι μαθητές 

Πριν από το μάθημα, στο τραπέζι τοποθετείται μια τσάντα προβλήματος που προετοιμάζεται από 

τον δάσκαλο. Η τσάντα προβλήματος περιέχει ασκήσεις από μια ολόκληρη μονάδα. Οι ασκήσεις 

προετοιμάζονται έτσι ώστε ο φοιτητής να είναι πλήρως προετοιμασμένος για τη δοκιμασία. Οι 

σπουδαστές εργάζονται σε ομάδες (η δουλειά τους διαφοροποιείται, οι ασκήσεις - δεν είναι). Οι 

μαθητές της ομάδας Β τραβούν κάρτες από την τσάντα προβλήματος με την αποφασισμένη σειρά. 

Έχουν ένα λεπτό για να συζητήσουν το έργο, το οποίο δίνεται στην κάρτα. Στη συνέχεια ο μαθητής 

που επέστησε την κάρτα δίνει την απάντηση. Στη συνέχεια, οι μαθητές της ομάδας C υποβάλλουν 

ερωτήσεις. Τέλος, οι μαθητές της ομάδας Α εκφράζουν την άποψή τους για την απάντηση. Η 

Ομάδα Α επιλέγει εκπροσώπους ανεξάρτητα. Ο δάσκαλος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η ομάδα Α δεν 

εκπροσωπείται από τους ίδιους μαθητές όλη την ώρα. Στο τέλος του μαθήματος, ο δάσκαλος 

αναθέτει διαφοροποιημένες εργασίες στο σπίτι.   

Η πορεία του μαθήματος: 

 35 - 40 λεπτά. - ανεξάρτητη εργασία σε τρία στάδια · ο δάσκαλος παρατηρεί και διορθώνει 

εάν είναι απαραίτητο 

 10 - 15 λεπτά. - ο καθηγητής συνοψίζει τη δουλειά και αναθέτει εργασίες στο σπίτι 

(μετωπική εργασία με όλη την τάξη)  
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ΜΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Το μάθημα της διδασκαλίας νέου υλικού 

 

Ο δάσκαλος καθορίζει νέο υλικό για τους μαθητές χρησιμοποιώντας οπτικά βοηθήματα και απαντά 

σε ερωτήσεις μαθητών. Η εμπειρία δείχνει ότι ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών δεν 

καταλαβαίνει. Ωστόσο, συχνά δεν είναι σε θέση να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις ή να μην 

ζητήσουν καθόλου. 

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες (ομάδα Α και ομάδα Β) με βάση τις γνώσεις τους. Η ομάδα Α 

αποτελείται από ισχυρότερες φοιτητές. Οι μαθητές από την ομάδα Α και την ομάδα Β κάθονται 

μαζί. Αφού ο καθηγητής τελειώσει τη διδασκαλία του νέου υλικού, οι μαθητές από την ομάδα Α 

βοηθούν να διευκρινίσουν τα πράγματα για τους μαθητές της ομάδας Β. Ο δάσκαλος μπορεί να 

βοηθήσει τους μαθητές αν και οι δύο μαθητές του ζεύγους αγωνίζονται να βρουν την απάντηση. 

Στο τέλος του μαθήματος, ο καθηγητής συνοψίζει το θέμα, τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και 

αναθέτει διαφοροποιημένα καθήκοντα στο σπίτι. 

Η πορεία του μαθήματος: 

 20 λεπτά. - καθορισμός νέου υλικού (μετωπική εργασία με όλη την τάξη) 

 20 λεπτά. - ανεξάρτητη εργασία σε ομάδες · ο δάσκαλος συμβουλεύει 

 5 λεπτά. - ο καθηγητής συνοψίζει το θέμα, την πιο συνηθισμένη ερώτηση και αναθέτει 

εργασίες στο σπίτι (μετωπική εργασία με όλη την τάξη) 

 

 

Μάθημα ενοποίησης της γνώσης 

 

Στην αρχή του μαθήματος, ο δάσκαλος ελέγχει την προετοιμασία των μαθητών στο μάθημα 

ζητώντας από όλους τους μαθητές τις ίδιες ερωτήσεις. Ορισμένοι μαθητές μπορούν να 

αξιολογηθούν και να πάρουν βαθμούς. 

Ο καθηγητής εξηγεί στους μαθητές τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε αυτό το θέμα. 

Κάθε ομάδα λαμβάνει μια διαφορετική εργασία δυσκολίας. Οι σπουδαστές εργάζονται ανεξάρτητα 

από την εργασία σε ομάδες, ο δάσκαλος συμβουλεύει. Ο δάσκαλος πρέπει να ξεκινήσει τη 

διαβούλευση με τους μαθητές αρχίζοντας με τους πιο αδύναμους. Ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος 

της ομάδας παρουσιάζει το αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας στην τάξη. Οι μαθητές από άλλες 

ομάδες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Εάν ο εκπρόσωπος της ομάδας δεν είναι σε θέση να 

απαντήσει στην ερώτηση, άλλα μέλη της ομάδας μπορούν να βοηθήσουν. Στο τέλος του 

μαθήματος, ο καθηγητής συνοψίζει το έργο, αξιολογεί τους μαθητές και αναθέτει διαφοροποιημένα 

καθήκοντα στο σπίτι..  

Η πορεία του μαθήματος: 

 20 λεπτά. - έρευνα και επεξήγηση των καθηκόντων (μετωπική εργασία με όλη την τάξη) 

 10 λεπτά. - ανεξάρτητη εργασία σε ομάδες · ο δάσκαλος συμβουλεύει 

 10 λεπτά. - οι μαθητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους 

 5 λεπτά. - ο καθηγητής συνοψίζει τα αποτελέσματα ομάδας εργασίας και αναθέτει την 

εργασία (μετωπική εργασία με όλη την τάξη) 

 

 

Μάθημα επανάληψης 

 

Η τάξη χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες με βάση τις γνώσεις τους: 

 Ομάδα Α - οι ισχυρότεροι μαθητές 

 Ομάδα Β - μέσοι φοιτητές 

 Ομάδα Γ - οι ασθενέστεροι μαθητές 
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Οι μαθητές από τις ομάδες Α και Β τοποθετούν ερωτήσεις στην τσάντα προβλήματος πριν και κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος. Ο δάσκαλος εξηγεί τις λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται 

για περίπου το ήμισυ του χρόνου του μαθήματος. Οι σπουδαστές εργάζονται ανεξάρτητα για το 

υπόλοιπο μάθημα. Οι ασκήσεις τους είναι διαφοροποιημένες. 

Εργασίες των επιπέδων Β και Γ παρέχονται. Οι μαθητές από τις ομάδες Α και Γ κάθονται μαζί σε 

ζεύγη. 

Στο τέλος του μαθήματος, ο δάσκαλος σημειώνει τα πιο συνηθισμένα λάθη και αναθέτει 

διαφοροποιημένα καθήκοντα στο σπίτι. 

Η πορεία του μαθήματος: 

 20 - 25 λεπτά. - επίλυση προβλημάτων (μετωπική εργασία με όλη την τάξη) 

 15 - 20 λεπτά. - ανεξάρτητη εργασία σε ζεύγη · ο δάσκαλος συνεργάζεται με την ομάδα Β 

 5 λεπτά. - ο καθηγητής συνοψίζει τα αποτελέσματα και αναθέτει την εργασία (μετωπική 

εργασία με όλη την τάξη) 

 

 

Μάθημα δοκιμής γνώσης 

 

Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν την ίδια δοκιμή. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο, κατά προτίμηση 

τέσσερις, εκδοχές της δοκιμής. Οι εργασίες ελέγχου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και πρόσθετα 

καθήκοντα. 

Η πορεία του μαθήματος: 

 3 - 5 λεπτά. - παρουσίαση των καθηκόντων (μετωπική εργασία με όλη την τάξη) 

 40 - 42 λεπτά. - ανεξάρτητη εργασία 

 

 

Μεθοδολογικοί τρόποι διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε ένα μάθημα 

 

 Προσανατολίστε τον εαυτό σας - κατάλληλο για την εκμάθηση της ανάγνωσης στο 

δημοτικό σχολείο ή για τα μαθήματα αγγλικής στην 5η τάξη. Προσαρμοσμένες εκδόσεις 

είναι διαθέσιμες σε μαθηματικά, ιστορία, βιολογία και άλλα θέματα. Οι μαθητές 

λαμβάνουν μια κάρτα με ένα γράμμα σε αυτό. Ο δάσκαλος διαβάζει τη λέξη ή γράφει στον 

πίνακα. Οι μαθητές, μετά το σήμα των εκπαιδευτικών, πρέπει να κάνουν αυτή τη λέξη. Οι 

μαθητές μπορούν να πάρουν λέξεις αντί για γράμματα. Από τότε θα πρέπει να κάνουν τη 

συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή η άσκηση ενθαρρύνει τον προσανατολισμό, συνδυάζοντας 

τη θεωρία με την πρακτική. Ο δάσκαλος μπορεί να γνωρίσει καλύτερα τους μαθητές. 

 Αξιολογήστε τον εαυτό σας - οι μαθητές διδάσκονται να αξιολογούν τον εαυτό τους. 

Πρέπει να σηκώσουν μια κάρτα με ένα σημάδι ή κάποια άλλη μέθοδο. Το σημάδι γράφεται 

εάν η αξιολόγηση είναι σωστή. 

 Ακούστε και σκεφτείτε - ο δάσκαλος αναθέτει ένα έργο προτού δημιουργήσει ένα νέο 

υλικό: να διαλέξει τρεις κύριες ερωτήσεις, να κάνει ένα σχέδιο παρουσίασης ή να γράψει 

άγνωστες λέξεις και έννοιες από την παρουσίασή του κλπ. Αυτή η μέθοδος αναπτύσσει 

δεξιότητες αυτοδιδασκαλίας . 

 Ποια είναι η υψηλότερη αξιολόγηση της γνώσης; Ο δάσκαλος λέει μια λέξη (π.χ. 

"δημιουργικότητα"). Οι μαθητές έχουν 5 λεπτά για να γράψουν ό, τι ξέρουν γι 'αυτό. Οι 

εθελοντές και οι μαθητές που επιλέχθηκαν από το δάσκαλο απαντούν στην ερώτηση. Αυτή 

η μέθοδος ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να εργαστούν. Οι δραστήριοι φοιτητές θα 

απαντήσουν στην ερώτηση οικειοθελώς, ενώ οι λιγότερο δραστήριοι μαθητές θα πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι έγραψαν μια απάντηση επειδή ο καθηγητής μπορεί να τους ζητήσει. 

 Θυμηθείτε τι γνωρίζετε - προτού δημιουργήσετε ένα νέο υλικό, ο δάσκαλος προτείνει να 

θυμηθείτε τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές. 

 Παλιό Συν το Νέο - αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται όταν οι μαθητές γνωρίζουν ήδη μέρος 

του εκπαιδευτικού υλικού. Το διοικητικό συμβούλιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Ο καθηγητής 
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γράφει αυτό που είναι ήδη γνωστό στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Στα δεξιά, ο 

δάσκαλος καταγράφει τι έχουν μόλις μάθει οι μαθητές και το συγκρίνει. 

 Διαγωνισμός Γνώσης Βόλεϊ - η κατηγορία χωρίζεται σε δύο ομάδες. Καπετάνιος της κάθε 

ομάδας εκλέγεται. Υπάρχει λαχείο που θα ξεκινήσει. Δύο δικαστές εκλέγονται. Οι δικαστές 

μετράνε βαθμούς. Η ομάδα εκκίνησης "ρίχνει" μια ερώτηση στην άλλη ομάδα. Εάν 

απαντήσουν, "ρίξουν" μια άλλη ερώτηση. Αν δεν απαντήσουν στην ερώτηση, η ίδια ομάδα 

"ρίχνει" μια άλλη ερώτηση. Η ποσότητα των ερωτήσεων αποφασίζεται πριν από το 

παιχνίδι. Η ομάδα με περισσότερους πόντους κερδίζει. Κατάλληλο για μάθημα 

επανάληψης. 

 Μαθαίνουμε από εμάς - δουλεύουμε σε ομάδες: 

 Οι σπουδαστές μελετούν ανεξάρτητα σε μια ομάδα. Έχουν ένα βιβλίο και ασκήσεις. Όλες 

οι ομάδες εκτελούν την ίδια εργασία. 

 Δουλέψτε σε ζευγάρια 

 Εργασία στα επιμέρους καθήκοντα του επιπέδου Α ή Β (ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει). 

Συζήτηση σε ομάδες ή ζεύγη. 

 Επιλέξτε ανάλογα με τον εαυτό σας - ο δάσκαλος προσφέρει τρεις επιλογές 

διαφοροποιημένων αναθέσεων. Για παράδειγμα: 

 Μάθετε ένα ποίημα από την καρδιά 

 Αποκαλύψτε ένα ποίημα με τα δικά σας λόγια 

 Γράψτε ένα ποίημα για αυτό το θέμα 
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Βασικό λεξιλόγιο και αρχές αποτελεσματικής διαφοροποίησης 

 

Οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν διαφοροποιημένες, εξατομικευμένες ή ανταποκρινόμενες 

τάξεις με διάφορους τρόπους. Το σχήμα 1 παρουσιάζει ένα χάρτη ιδεών για τη σκέψη και το 

σχεδιασμό αποτελεσματικά διαφοροποιημένων τάξεων. 

 

Ένας ορισμός της διαφοροποίησης 

 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η διαφοροποίηση ως αντίδραση του δασκάλου ανταποκρινόμενη στις 

ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Ένας δάσκαλος που διαφοροποιεί καταλαβαίνει τις ανάγκες ενός 

μαθητή να εκφράζει το χιούμορ του, να εργάζεται με μια ομάδα ή να έχει πρόσθετη διδασκαλία σε 

μια συγκεκριμένη δεξιότητα ή να καταδυθεί βαθύτερα σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή έχει 

καθοδηγηθεί με ένα διάβασμα ανάγνωσης και ο δάσκαλος απαντά ενεργά και θετικά σε αυτή την 

ανάγκη. Η διαφοροποίηση απλώς προσαρμόζεται στις μαθησιακές ανάγκες ενός συγκεκριμένου 

φοιτητή ή μιας μικρής ομάδας μαθητών και όχι σε ένα πιο τυπικό πρότυπο διδασκαλίας της τάξης, 

σαν να ήταν όλα τα άτομα σε αυτήν ουσιαστικά όμοια. 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η διαφοροποίηση ως αντίδραση του δασκάλου ανταποκρινόμενη στις 

ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Ένας δάσκαλος που διαφοροποιεί καταλαβαίνει τις ανάγκες ενός 

μαθητή να εκφράζει το χιούμορ του, 

να εργάζεται με μια ομάδα ή να έχει 

πρόσθετη διδασκαλία σε μια 

συγκεκριμένη δεξιότητα ή να 

καταδυθεί βαθύτερα σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα ή έχει 

καθοδηγηθεί με ένα διάβασμα 

ανάγνωσης και ο δάσκαλος απαντά 

ενεργά και θετικά σε αυτή την 

ανάγκη. Η διαφοροποίηση απλώς 

προσαρμόζεται στις μαθησιακές 

ανάγκες ενός συγκεκριμένου φοιτητή 

ή μιας μικρής ομάδας μαθητών και 

όχι σε ένα πιο τυπικό πρότυπο 

διδασκαλίας της τάξης, σαν να ήταν 

όλα τα άτομα σε αυτήν ουσιαστικά 

όμοια – ή που θα μπορούσαν να το 

κάνουν σε ένα κλάσμα του χρόνου 

που ξοδέψαμε "διδάσκοντας" τους. 

Αυτοί οι μαθητές λαμβάνουν συχνά 

ένα Α, αλλά αυτό το σήμα είναι 

περισσότερο μια αναγνώριση του 

προχωρημένου τους σημείου 

εκκίνησης που σχετίζεται μάλλον με 

τις προσδοκίες σε επίπεδο βαθμού 

παρά με την αντανάκλαση της 

σοβαρής προσωπικής ανάπτυξης. Σε 

μια διαφοροποιημένη αίθουσα 

διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί δείκτες αναφοράς σε 

επίπεδο βαθμού ως ένα εργαλείο για 

τη χαρτογράφηση της πορείας εκμάθησης ενός παιδιού. Ωστόσο, ο δάσκαλος καταγράφει επίσης 

προσεκτικά την ατομική ανάπτυξη. Η προσωπική επιτυχία μετράται, τουλάχιστον εν μέρει, στην 

ατομική ανάπτυξη από το σημείο εκκίνησης του μαθητή - ό, τι μπορεί να είναι. Με άλλο τρόπο, η 
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επιτυχία και η προσωπική ανάπτυξη συσχετίζονται θετικά. 

Το υπόλοιπο του Σχήματος 1.1 επεκτείνεται στον ορισμό μας της διαφοροποίησης παρέχοντας ένα 

εύχρηστο πλαίσιο για να σκεφτόμαστε, να σχεδιάζουμε και να αξιολογούμε την επιτυχία της 

διαφοροποίησης. 

 

Αρχές που διέπουν την αποτελεσματική διαφοροποίηση 

Όπως δείχνει το Σχήμα 1.1, ορισμένες βασικές αρχές καθοδηγούν τη διαφοροποίηση. Η κατανόηση 

και η τήρηση αυτών των αρχών διευκολύνει τη δουλειά του εκπαιδευτικού και την επιτυχία του 

μαθητευόμενου σε μια ευαίσθητη τάξη. Μεταξύ των θεμελιωδών αρχών που υποστηρίζουν τη 

διαφοροποίηση (δεν παρουσιάζονται όλοι στο χάρτη των εννοιών) είναι οι ακόλουθες:  

● Μια διαφοροποιημένη αίθουσα διδασκαλίας είναι ευέλικτη. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές 

κατανοούν ότι οι χρόνοι, τα υλικά, οι τρόποι διδασκαλίας, οι τρόποι ομαδοποίησης των 

μαθητών, οι τρόποι έκφρασης της μάθησης, οι τρόποι αξιολόγησης της μάθησης και άλλα 

στοιχεία της τάξης είναι εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους 

για την προώθηση της ατομικής και ολόκληρης της επιτυχίας. 

● Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας προέρχεται από την αποτελεσματική και συνεχή 

αξιολόγηση των αναγκών του εκπαιδευόμενου. Σε μια διαφοροποιημένη αίθουσα 

διδασκαλίας, οι μαθητικές διαφορές αναμένονται, εκτιμώνται και μελετώνται ως βάση για 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η αρχή αυτή μας υπενθυμίζει επίσης τον στενό δεσμό που πρέπει 

να υπάρχει μεταξύ της εκτίμησης και της διδασκαλίας. Ως εκπαιδευτικοί, ξέρουμε τι πρέπει 

να κάνουμε στη συνέχεια όταν αναγνωρίζουμε πού βρίσκονται οι σπουδαστές σε σχέση με 

τους διδακτικούς και μαθησιακούς μας στόχους. Είμαστε επίσης προετοιμασμένοι να 

διδάσκουμε πιο αποτελεσματικά εάν γνωρίζουμε τις μαθησιακές ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών μας. Σε μια διαφοροποιημένη αίθουσα διδασκαλίας, ένας 

δάσκαλος βλέπει ό, τι λέει ένας φοιτητής ή δημιουργεί χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την 

κατανόηση του συγκεκριμένου μαθητευόμενου όσο και για την παραγωγή διδασκαλίας για 

να είναι αποτελεσματική για τον εν λόγω μαθητή. 

● Η ευέλικτη ομαδοποίηση βοηθάει την πρόσβαση των σπουδαστών σε μια ευρεία 

ποικιλία ευκαιριών μάθησης και εργασιακών ρυθμίσεων. Σε μια ευέλικτα 

ομαδοποιημένη τάξη, ένας δάσκαλος σχεδιάζει φοιτητικές εργασιακές ρυθμίσεις που 

ποικίλλουν ευρέως και σκόπιμα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Τέτοιες αίθουσες 

διδασκαλίας χρησιμοποιούν εξερευνήσεις ολόκληρης τάξης, μικρής ομάδας και 

μεμονωμένες. 

● Μερικές φορές οι σπουδαστές εργάζονται σε παρόμοιες ομάδες ετοιμότητας με 

συνομηλίκους που εκδηλώνουν παρόμοιες ακαδημαϊκές ανάγκες σε δεδομένη στιγμή. 

Σε άλλα σημεία, ο δάσκαλος εξασφαλίζει ότι οι μαθητές μεικτής ετοιμότητας εργάζονται 

μαζί σε ρυθμίσεις που βασίζονται στα δυνατά σημεία του κάθε μαθητή. Μερικές φορές οι 

μαθητές συνεργάζονται με συμμαθητές που έχουν ενδιαφέροντα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 

σπουδαστές ποικίλων ενδιαφερόντων συνεργάζονται για την ολοκλήρωση ενός έργου που 

καλεί όλα τα συμφέροντα. Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν με όσους έχουν παρόμοια 

μαθησιακά πρότυπα (για παράδειγμα, μια ομάδα ακουστικών μαθητών που ακούν μια 

εξηγούμενη εξήγηση) και ορισμένα καθήκοντα απαιτούν μια ομάδα μαθητών με ποικίλα 

μαθησιακά πρότυπα (για παράδειγμα, ένας σπουδαστής που μαθαίνει καλύτερα αναλυτικά 

με κάποιος που μαθαίνει καλύτερα μέσω πρακτικής εφαρμογής). Μερικές φορές οι 

ρυθμίσεις εργασίας είναι απλά τυχαίες. οι σπουδαστές συνεργάζονται με όποιον κάθεται 

δίπλα τους ή μετράνε σε ομάδες ή γράφουν το όνομα ενός συνεργάτη. Τέλος, σε μια 

εύρυθμα ομαδοποιημένη τάξη, οι ίδιοι οι σπουδαστές αποφασίζουν μερικές φορές για τις 

ομάδες εργασίας και τις ρυθμίσεις τους, και μερικές φορές οι εκπαιδευτικοί κάνουν την 

κλήση. Το σχήμα 2 δείχνει τους πιθανούς συνδυασμούς ομαδοποίησης που μπορούν να 

επιτευχθούν με την ανάμιξη όλων των επιλογών μεταξύ των "επιπέδων" του διαγράμματος 

τριών επιπέδων. Η ευέλικτη ομαδοποίηση που χρησιμοποιείται σταθερά και σκόπιμα έχει 

ποικίλα οφέλη: ευκαιρία για προσεκτικά στοχοθετημένη διδασκαλία και μάθηση, πρόσβαση 
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σε όλα τα υλικά και άτομα στην τάξη, μια ευκαιρία για τους μαθητές να δουν τους εαυτούς 

τους σε διάφορα πλαίσια και πλούσια δεδομένα αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό ποιος 

«ακροάσεις» κάθε εκπαιδευόμενο σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων. 

 

 

Σχήμα 2. Ευέλικτες επιλογές ομαδοποίησης 

 
● Όλοι οι μαθητές δουλεύουν σταθερά με «σεβαστές» δραστηριότητες και ρυθμίσεις 

μάθησης. Αυτή η σημαντική αρχή προβλέπει ότι κάθε μαθητής πρέπει να έχει καθήκοντα 

που είναι εξίσου ενδιαφέροντα και εξίσου ελκυστικά και που παρέχουν ισότιμη πρόσβαση 

σε ουσιαστική κατανόηση και δεξιότητες. Σε διαφοροποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, ο 

στόχος ενός δασκάλου είναι ότι κάθε παιδί αισθάνεται αμφισβητημένο τις περισσότερες 

φορές. κάθε παιδί βρίσκει το έργο του ελκυστικό τις περισσότερες φορές? και κάθε παιδί 

αρπάζει με τις πληροφορίες, τις αρχές και τις δεξιότητες που δίνουν στον εκπαιδευόμενο 

την εξουσία να κατανοεί, να εφαρμόζει και να προχωρεί στο επόμενο στάδιο εκμάθησης, τις 

περισσότερες φορές, στον κλάδο που μελετάται. Η διαφοροποίηση δεν προϋποθέτει 

διαφορετικά καθήκοντα για κάθε μαθητευόμενο, αλλά αρκετά απλή ευελιξία στην 

πολυπλοκότητα των εργασιών, τις ρυθμίσεις εργασίας και τους τρόπους εκμάθησης που 

εκφράζουν οι διαφορετικοί μαθητές για να μάθουν να ταιριάζουν καλά σε μεγάλο μέρος του 

χρόνου. 

● Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται στη μάθηση. Ενώ ο δάσκαλος είναι 

σαφώς επαγγελματίας που διαγιγνώσκει και συνταγογραφεί σύμφωνα με τις μαθησιακές 

ανάγκες, διευκολύνει τη μάθηση και παράγει αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών, οι 

σπουδαστές σε διαφοροποιημένες αίθουσες διδασκαλίας είναι κρίσιμοι συνεργάτες στην 

επιτυχία στην τάξη. Οι σπουδαστές συγκεντρώνουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα 

έργα και δεν τους δουλεύουν σε καμία στιγμή του κύκλου διδασκαλίας-μάθησης, ξέρουν τι 

τους αρέσει και τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης και μπορούν να συνεισφέρουν 

σημαντικά σε σχέδια για μια ομαλά λειτουργούσα τάξη να μάθουν να κάνουν επιλογές που 

ενισχύουν τόσο τη μάθηση όσο και την κατάστασή τους ως μαθητευόμενοι. Σε 

διαφοροποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, οι καθηγητές διδάσκουν τους μαθητές τους και 

τους εμπλέκουν συνεχώς στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μαθήματα. Ως αποτέλεσμα, οι 

σπουδαστές γίνονται πιο ανεξάρτητοι ως εκπαιδευόμενοι. 

 

 

Στοιχεία προγράμματος σπουδών που μπορούν να διαφοροποιηθούν 

Περιεχόμενο. Ένας δάσκαλος μπορεί να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο 
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αποτελείται από γεγονότα, έννοιες, γενικεύσεις ή αρχές, συμπεριφορές και δεξιότητες που 

σχετίζονται με το θέμα, καθώς και υλικά που αντιπροσωπεύουν αυτά τα στοιχεία. Το περιεχόμενο 

περιλαμβάνει τόσο το τι σχεδιάζει ο δάσκαλος για να μάθει ο σπουδαστής όσο και τον τρόπο με τον 

οποίο ο σπουδαστής αποκτά πρόσβαση στην επιθυμητή γνώση, κατανόηση και δεξιότητες. Σε 

πολλές περιπτώσεις σε μια διαφοροποιημένη αίθουσα διδασκαλίας, τα ουσιαστικά γεγονότα, το 

υλικό που πρέπει να κατανοηθεί και οι δεξιότητες παραμένουν σταθερές για όλους τους μαθητές. 

(Εξαιρέσεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, διαφορετικές λίστες ορθογραφίας όταν κάποιοι 

μαθητές σε ένα μάθημα τάξης σε επίπεδο 2ου βαθμού, ενώ άλλοι δοκιμάζονται σε επίπεδο 8ου 

βαθμού, ή κάποιες πρακτικές φοιτητές πολλαπλασιάζονται κατά δύο λίγο περισσότερο, ενώ 

κάποιοι άλλοι είναι έτοιμοι να πολλαπλασιαστεί κατά επτά). Αυτό που είναι πιο πιθανό να αλλάξει 

σε μια διαφοροποιημένη αίθουσα διδασκαλίας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αποκτούν 

πρόσβαση στη βασική μάθηση. Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους ένας δάσκαλος μπορεί 

να διαφοροποιήσει την πρόσβαση στο περιεχόμενο συμπεριλαμβάνουν: 

● Χρήση μαθηματικών με κάποια, αλλά όχι όλα, μαθητές για να βοηθήσουν τους μαθητές να 

κατανοήσουν μια νέα ιδέα. 

● Χρήση κειμένων ή μυθιστορημάτων σε περισσότερα από ένα επίπεδα ανάγνωσης. 

● Παρουσίαση πληροφοριών μέσω προσεγγίσεων ολόκληρου του τμήματος και του συνόλου. 

● Χρήση διάφορων ρυθμίσεων για την υποστήριξη και πρόκληση των φοιτητών που 

εργάζονται με υλικό κειμένου. 

● Απομάκρυνση των φοιτητών που χρειάζονται μια άλλη διαδήλωση ή απαλλαγή των 

φοιτητών που ήδη καταδεικνύουν την απόκτηση γνώσεων από την ανάγνωση ενός 

κεφαλαίου ή από την καθυστέρηση σε μια συνεδρία αναπαράστασης. 

● Χρήση κειμένων, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μαγνητοταινιών και βίντεο 

ως ένας τρόπος μεταφοράς των βασικών εννοιών σε διάφορους εκπαιδευόμενους. 

Διαδικασία. Ένας δάσκαλος μπορεί να διαφοροποιήσει τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ο τρόπος 

με τον οποίο ο μαθητευόμενος έρχεται να το κατανοήσει, να κατανοήσει και να «αποκτήσει» τα 

βασικά δεδομένα, τις έννοιες, τις γενικεύσεις και τις δεξιότητες του θέματος. Ένα γνωστό 

συνώνυμο της διαδικασίας είναι η δραστηριότητα. Μια αποτελεσματική δραστηριότητα ή εργασία 

απαιτεί γενικά από τους μαθητές να χρησιμοποιούν μια βασική δεξιότητα για να κατανοήσουν μια 

σημαντική ιδέα και εστιάζουν σαφώς σε έναν μαθησιακό στόχο. Ο δάσκαλος μπορεί να 

διαφοροποιήσει μια δραστηριότητα ή μια διαδικασία, για παράδειγμα παρέχοντας ποικίλες επιλογές 

σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ή με βάση διαφορετικά ενδιαφέροντα σπουδαστών. Μπορεί να 

προσφέρει διαφορετικά ποσά υποστήριξης καθηγητών και φοιτητών για μια εργασία. Ένας 

δάσκαλος μπορεί να δώσει στους μαθητές επιλογές για το πώς εκφράζουν αυτό που μαθαίνουν 

κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής άσκησης - παρέχοντας επιλογές, για παράδειγμα, για τη 

δημιουργία μιας πολιτικής γελοιογραφίας, τη σύνταξη μιας επιστολής στον συντάκτη ή τη 

δημιουργία ενός διαγράμματος ως τρόπος έκφρασης αυτών που καταλαβαίνουν σχέσεις μεταξύ των 

Βρετανών και των αποικιών στην αρχή της Αμερικανικής Επανάστασης. 

Προϊόντα. Ένας δάσκαλος μπορεί επίσης να διαφοροποιήσει τα προϊόντα. Χρησιμοποιούμε τον 

όρο προϊόντα για να αναφερθούμε σε αντικείμενα που ένας φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει για 

να αποδείξει τι έχει γνωρίσει, να καταλάβει και να είναι σε θέση να κάνει ως αποτέλεσμα μιας 

εκτεταμένης περιόδου μελέτης. Ένα προϊόν μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα χαρτοφυλάκιο 

φοιτητικών εργασιών. μια έκθεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα που βασίζονται στη γνώση, 

την κατανόηση και τις δεξιότητες που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. ένα έργο 

τέλος της μονάδας? ή μια σύνθετη και δύσκολη δοκιμασία χαρτιού και μολύβι. Ένα καλό προϊόν 

αναγκάζει τους μαθητές να ξανασκεφτούν όσα έχουν μάθει, να εφαρμόσουν αυτό που μπορούν να 

κάνουν, να επεκτείνουν την κατανόηση και την ικανότητά τους και να εμπλακούν τόσο στην 

κριτική σκέψη όσο και στην δημιουργική σκέψη. Μεταξύ των τρόπων διαφοροποίησης των 

προϊόντων είναι να:  

● Να επιτρέπεται στους σπουδαστές να βοηθούν στο σχεδιασμό προϊόντων γύρω από τους 

βασικούς στόχους μάθησης. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να εκφράζουν αυτό που έχουν μάθει με διάφορους τρόπους. 
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● Να επιτρέπονται ποικίλες ρυθμίσεις εργασίας (για παράδειγμα, εργάζονται μόνοι τους ή ως 

μέρος μιας ομάδας για να ολοκληρώσουν το προϊόν). 

● Παροχή ή ενθάρρυνση της χρήσης διαφόρων τύπων πόρων κατά την προετοιμασία των 

προϊόντων. 

● Παρέχετε αναθέσεις προϊόντων σε ποικίλους βαθμούς δυσκολίας για να ταιριάξετε την 

ετοιμότητα των μαθητών. 

● Χρησιμοποιήστε μια μεγάλη ποικιλία τύπων αξιολογήσεων. 

● Εργαστείτε με τους σπουδαστές για να αναπτύξετε ποιοτικές καμπύλες που επιτρέπουν την 

επίδειξη στόχων ολόκληρης και ατομικής. 

 

Χαρακτηριστικά σπουδαστών για τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν 

Οι μαθητές διαφέρουν τουλάχιστον με τρεις τρόπους που κάνουν την οδηγία αλλαγής μια σοφή 

στρατηγική για τους δασκάλους: Οι μαθητές διαφέρουν (1) στην ετοιμότητά τους να δουλεύουν με 

μια συγκεκριμένη ιδέα ή ικανότητα σε μια δεδομένη στιγμή, (2) σε αναζητήσεις ή θέματα που 

θεωρούν ενδιαφέροντα, και (3) στην εκμάθηση προφίλ που μπορεί να διαμορφωθεί από το φύλο, 

τον πολιτισμό, τον τρόπο εκμάθησης ή την προτίμηση των πληροφοριών. 

Ετοιμότητα. Για να διαφοροποιήσει ως απάντηση στην ετοιμότητα του μαθητή, ο δάσκαλος 

κατασκευάζει τα καθήκοντα ή παρέχει επιλογές μάθησης σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. 

Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να προσαρμοστούν οι εκπαιδευτικοί για την 

ετοιμότητα: 

● Προσαρμογή του βαθμού δυσκολίας ενός έργου να παρέχει ένα κατάλληλο επίπεδο 

πρόκλησης. 

● Προσθήκη ή αφαίρεση προπονητή από εκπαιδευτικούς ή ομότιμους, χρήση χειρισμών ή 

παρουσία ή απουσία μοντέλων για μια εργασία. Ο δάσκαλος και η προπαγάνδα των 

ομοτίμων είναι γνωστά ως ικριώματα επειδή παρέχουν ένα πλαίσιο ή μια δομή που 

υποστηρίζει τη σκέψη και την εργασία των μαθητών. 

● Καθιστώντας το έργο εξοικειωμένο με την επάρκεια των εμπειριών ή των δεξιοτήτων του 

εκπαιδευόμενου για το έργο. 

● Αλλαγή της άμεσης διδασκαλίας από τις ανάγκες μικρών ομάδων. 

Ενδιαφέρον. Για να διαφοροποιήσει ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητών, ένας δάσκαλος 

ευθυγραμμίζει τις βασικές δεξιότητες και το υλικό για την κατανόηση από ένα τμήμα 

προγράμματος σπουδών με θέματα ή επιδιώξεις μαθητών ίντριγκας. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής 

μπορεί να μάθει πολλά για μια κουλτούρα ή μια χρονική περίοδο αναλύοντας προσεκτικά τη 

μουσική του. Ένας δάσκαλος κοινωνικών σπουδών μπορεί να ενθαρρύνει έναν μαθητή να αρχίσει 

να εξερευνά την ιστορία, τις πεποιθήσεις και τα έθιμα της μεσαιωνικής Ευρώπης εξετάζοντας τη 

μουσική της εποχής. Μια μελέτη της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα θα μπορούσε να εμπλέξει έναν 

άλλο σπουδαστή περισσότερο. 

Μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να διαφοροποιηθούν οι εκπαιδευτικοί ως απάντηση στο 

ενδιαφέρον των σπουδαστών περιλαμβάνουν.  

● Χρήση ενηλίκων ή συνομηλίκων με προηγούμενη γνώση για να χρησιμεύσουν ως μέντορες 

σε μια περιοχή κοινού ενδιαφέροντος. 

● Παροχή ποικίλων οδών για την εξερεύνηση μαθητών από ένα θέμα ή μια έκφραση 

μάθησης. 

● Παροχή ευρείας πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και τεχνολογιών. 

● Δίνοντας στους σπουδαστές μια επιλογή εργασιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 

των επιλογών που έχουν σχεδιαστεί από φοιτητές. 

● Ενθάρρυνση της διερεύνησης ή της εφαρμογής βασικών εννοιών και αρχών σε τομείς 

ενδιαφέροντος σπουδαστών. 

Εκμάθηση προφίλ. Για τη διαφοροποίηση ως απάντηση στο προφίλ μάθησης των σπουδαστών, 

ένας εκπαιδευτικός απευθύνεται σε μορφές μάθησης, ταλέντο σπουδαστών ή προφίλ πληροφοριών. 

Μπορούν να συμπεριληφθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να διαφοροποιηθούν οι 

εκπαιδευτικοί ως απάντηση στο προφίλ εκπαίδευσης των μαθητών.  



97 

 

● Δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος με ευέλικτους χώρους και επιλογές μάθησης. 

● Παρουσίαση πληροφοριών μέσω ακουστικών, οπτικών και κιναισθητικών τρόπων. 

● Ενθάρρυνση των φοιτητών να διερευνούν πληροφορίες και ιδέες μέσω ακουστικών, 

οπτικών και κιναισθητικών τρόπων. 

● Να επιτρέπεται στους μαθητές να εργάζονται μόνοι τους ή με τους συμμαθητές τους. 

● Εξασφάλιση επιλογής ανταγωνιστικής, συνεργατικής και ανεξάρτητης εμπειρίας μάθησης. 

● Εξισορρόπηση ποικίλων προοπτικών σε ένα ζήτημα ή θέμα. 

● Παροχή αυθεντικών ευκαιριών μάθησης σε διάφορες περιοχές πληροφοριών ή ταλέντων. 

Όπως μπορείτε να δείτε, η διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϊόντων 

είναι εφικτή σε κάθε τομέα της ετοιμότητας, του ενδιαφέροντος και του προφίλ μάθησης. 

 

Εκπαιδευτικές στρατηγικές που διευκολύνουν τη διαφοροποίηση 

Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές είναι εργαλεία της τέχνης του δασκάλου. Όπως όλα τα εργαλεία, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αρμονία ή αδέξια, κατάλληλα ή ακατάλληλα. Το άτομο που τις 

χρησιμοποιεί καθορίζει την αξία τους. Καμία στρατηγική διδασκαλίας δεν μπορεί να αντισταθμίσει 

έναν δάσκαλο που δεν διαθέτει επαρκή προσόντα στην περιοχή του, είναι ασαφής σχετικά με τους 

στόχους μάθησης, σχεδιάζει μια αόριστη δραστηριότητα ή δεν διαθέτει τις δεξιότητες ηγεσίας και 

διαχείρισης για την ενορχήστρωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της τάξης. 

Παρόλα αυτά, ένας δάσκαλος που είναι άνετος και εξειδικευμένος με τη χρήση πολλαπλών 

εκπαιδευτικών στρατηγικών είναι πιο πιθανό να προσεγγίσει αποτελεσματικά τους ποικίλους 

μαθητές από τον δάσκαλο που χρησιμοποιεί μια ενιαία προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι όταν η μοναδική ή πρωτογενής εκπαιδευτική 

στρατηγική είναι στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών (όπως διάλεξη) ή η άσκηση και η άσκηση 

(όπως τα φύλλα εργασίας). 

Πολλές εκπαιδευτικές στρατηγικές εφιστούν την προσοχή στην προθυμία των μαθητών, το 

ενδιαφέρον και το προφίλ μάθησης. Μεταξύ αυτών των στρατηγικών περιλαμβάνονται τα κέντρα 

μάθησης, οι ομάδες συμφερόντων, η ομαδική διερεύνηση, η σύνθετη διδασκαλία, η συμπίεση, οι 

συμβάσεις μάθησης, οι δραστηριότη- τες με ταυρομαχίες, τα προϊόντα με ταυτίσεις, οι κατατάξεις 

που κατασκευάστηκαν από κοινού από τους δασκάλους και τους σπουδαστές, χρήση εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης και πολλοί άλλοι. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές 

διδασκαλίας που υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση, δες Tomlinson, 1999, The Differentiated 

Classroom: Responding to the Needs of All Learners, που αναγράφονται στην ενότητα των πόρων 

στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.) 

Μοιράζοντας ένα κοινό λεξιλόγιο και ξεκινώντας με ένα κοινό σύνολο αρχών που σχετίζονται με 

τη διαφοροποίηση, οι ηγέτες των σχολείων διαθέτουν περισσότερα εργαλεία για να παρέχουν 

καθοδήγηση και καθοδήγηση σε όλα τα μέλη του προσωπικού καθώς ξεκινούν το ταξίδι προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης σχολών με μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ανταπόκριση. 

 

Πρόσθετοι προβληματισμοί σχετικά με τις διαφοροποιημένες αίθουσες διδασκαλίας 

Η προσαρμογή στη διακύμανση και τις ανάγκες του μαθητή έχει κάνει την κοινή λογική σε μια 

τάξη ιστορικά. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης δεκαετίες πολλαπλασιασμού των 

γνώσεων για τον εγκέφαλο, τις μορφές μάθησης και τις ποικιλίες της νοημοσύνης, την επίδραση 

του φύλου και του πολιτισμού στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, τα ανθρώπινα κίνητρα και τον 

τρόπο με τον οποίο τα άτομα κατασκευάζουν νόημα. Οι εκπαιδευτικοί και οι ηγέτες των σχολείων 

που περνούν το χρόνο τους σε μια τάξη βλέπουν τη σημαντική ποικιλία των διαφορών των 

εκπαιδευομένων. Οι άνθρωποι που μελετούν την υποτροφία του τομέα κατανοούν τις διαφορές και 

την ανάγκη να τους παρακολουθήσουν, αν θέλουμε να υπηρετήσουμε σωστά τα παιδιά και τις 

οικογένειες που μας εμπιστεύονται. 

Όμως, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, απομακρύνοντας από την αίσθηση ότι θα έπρεπε να 

εξατομικεύσουμε τις τάξεις μας κάνοντας κάτι ουσιαστικό γι 'αυτό, είναι δυσβάσταχτα δύσκολο. Η 

ανάπτυξη ενός σημαντικού αριθμού ανταποκρινόμενων, εξατομικευμένων ή διαφοροποιημένων 

τάξεων στα σχολεία μας είναι μια εκπαιδευτική αλλαγή μνημειώδους αναλογίας. Ως εκ τούτου, ο 
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σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να διερευνήσει πώς οι ηγέτες των σχολείων μπορούν να 

ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν αυτές τις σημαντικές αλλαγές στις τάξεις μας. 

Πέρα από το γενικό πλαίσιο και τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, υπάρχουν 

τουλάχιστον τρεις πρόσθετες σκέψεις για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να δώσουν ηγετική 

θέση στη διαφοροποίηση. Αυτές οι αλληλένδετες εκτιμήσεις παρέχουν μια πυξίδα για το ταξίδι 

μας. 

Για αρχάριους, η διαφοροποίηση που βασίζεται στην αναποτελεσματική πρακτική της τάξης δεν 

μπορεί να επιτύχει. Το ασήμαντο και χνουδωτό πρόγραμμα σπουδών παραμένει ασήμαντο και 

χνουδωτό ακόμα και μετά τη διαφοροποίηση. Οι ποικίλες εκδόσεις ενός προϊόντος με κακή 

εστίαση δεν είναι πλέον χρήσιμες. Ένα κακό περιβάλλον στην τάξη δεν μπορεί να προσκαλέσει 

τους μαθητές να είναι άνετοι στον εαυτό τους και ο ένας στον άλλον. Ένας δάσκαλος που δεν 

βλέπει την εκτίμηση ως ένα συνεχές παράθυρο στις ανάγκες των μαθητών του, έχει ελάχιστη βάση 

από την οποία μπορεί να διαφοροποιήσει την διδασκαλία. Ένας δάσκαλος που δεν μπορεί να μάθει 

να εμπιστεύεται και να μοιράζεται την ευθύνη με τους μαθητές θα είχε, στην καλύτερη περίπτωση, 

μαθητές που κάθονται σε σειρές και θα συμπληρώνουν ποικίλα φύλλα εργασίας σιωπηλά και 

μόνοι. Ίσως η αλήθεια για την παροχή ηγεσίας για διαφοροποιημένες αίθουσες διδασκαλίας είναι 

ότι πρέπει συχνά να αισθάνεστε σαν να κινείστε προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός! Πρέπει να 

αφιερώσετε χρόνο αντανακλώντας σε αυτό και παρέχοντας ηγετική θέση στις βασικές αρχές της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας όταν ή πριν να δώσετε ηγετική θέση στις πιο εξελιγμένες δεξιότητες 

διαφοροποίησης. 

Δεύτερον, η διαφοροποίηση είναι κάτι περισσότερο από μια στρατηγική ή σειρά στρατηγικών - 

είναι ένας τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Με άλλα λόγια, η διευκόλυνση της 

ανάπτυξης των διδασκαλιών στη διαφοροποίηση δεν αφορά τόσο την εισαγωγή των διδακτικών 

μαθήσεων, την ανεξάρτητη μελέτη, τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης - ή ακόμη και τη 

μετάβαση στην υιοθέτηση πολυμέσων. Η πρακτική διαφοροποίηση της ποιότητας είναι πολύ 

περισσότερο η γνώση του τι είναι σημαντικό να διδάξουμε, συνειδητοποιώντας ότι η μάθηση 

συμβαίνει σε εμάς και όχι σε εμάς, αντανακλώντας συνεχώς την «ιδιαιτερότητα» του κάθε μαθητή 

και σκέπτοντας πώς να αναπτύξουμε τόσο τις κοινότητες που οι μαθητές μοιράζονται ως άνθρωποι 

και λεπτομέρειες που φέρνουν οι σπουδαστές ως άτομα. Αν εμείς ως δάσκαλοι κατανοήσουμε τη 

φύση της τέχνης μας πληρέστερα και βαθύτερα, η διαφοροποίηση πιθανότατα εξελίσσεται από 

αυτή την κατανόηση. Η εκμάθηση κάποιων νέων «κόλπα» με ελάχιστη αίσθηση του γιατί έχουν 

σημασία είναι λιγότερο χρήσιμη. 

Τρίτον, η κίνηση προς τη διαφοροποίηση στη διδασκαλία είναι κίνηση προς γνώση. Όσον αφορά τη 

διαφοροποίηση, οι δάσκαλοι μπορούν να πουν: "Έχω ήδη κάνει αυτό." Οι περισσότεροι δάσκαλοι 

κάποια στιγμή και με κάποιο τρόπο προφανώς προσαρμόζονται ή προσαρμόζονται στις μαθησιακές 

ανάγκες των μαθητών. Ο αληθινός δάσκαλος κατανοεί ωστόσο ότι ακόμη και μετά από δώδεκα 

σταδιοδρομίες στην τάξη θα μπορούσε να μάθει περισσότερα για το θέμα και τους μαθητές και πώς 

να συνδέει κάθε μαθητή και υποκείμενο με δύναμη και χαρά. Στην πραγματικότητα, η παροχή 

αποτελεσματικής ηγεσίας για τη διαφοροποίηση ενθαρρύνει το είδος συνεχούς ανάπτυξης που 

χρειάζονται οι καθηγητές καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους στην τάξη, προκειμένου να 

βοηθήσουν κάθε μαθητή να οικοδομήσει την καλύτερη δυνατή ζωή. Η αποτελεσματική ηγεσία για 

τη διαφοροποίηση προέρχεται από επιμονή, αδιάκοπη επιμονή και υποστήριξη του γεγονότος ότι οι 

ειδικοί δάσκαλοι διδάσκουν στους μαθητές τα πιο σημαντικά πράγματα με τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους. Η αποστολή μιας αποτελεσματικής ηγεσίας είναι να μεγιστοποιήσει 

τον αριθμό των εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων σε τάξεις ενός σχολείου ή μιας περιοχής. 

 

Μάθετε περισσότερα για τις αρχές και τις πρακτικές διαφοροποίησης 

Σημείωση: Δείτε επίσης Αναφορές στο τέλος αυτού του βιβλίου, καθώς και πρόσθετους πόρους σε 

διάφορα κεφάλαια. 
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Τέσσερις δυνατότητες εξατομίκευσης και διαφοροποίησης μέσω συνεργατικής μάθησης 

 

 

 

Εξατομικευμένη μάθηση 

 

 Τα σχολεία ενισχύουν τα αποτελέσματα 

αντιμετωπίζοντας κάθε σπουδαστή ως άτομο - με 

μοναδικές ανάγκες, σε αντίθεση με οποιονδήποτε 

άλλο στην τάξη, το βαθμό ή το σχολείο του.  

 

Τεχνολογικά υποβοηθούμενες εξατομικευμένες 

μαθησιακές λύσεις στην τάξη 

Στο σημερινό περιβάλλον αυξανόμενων τάξεων 

μεγέθους - με μέσο όρο 25 μαθητές σε 

στοιχειώδεις αίθουσες διδασκαλίας και 150 

μαθητές την ημέρα σε μαθήματα γυμνασίου - 
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είναι δύσκολο για τους δασκάλους να παρέχουν διδασκαλία one-to-one. Επιπλέον, οι καθηγητές 

καλούνται να διασφαλίσουν ότι κάθε σπουδαστής διδάσκεται στο κατάλληλο εκπαιδευτικό επίπεδο 

και ότι όλες οι οδηγίες πληρούν τα πρότυπα ποιότητας σε επίπεδο βαθμού. Μία από τις κύριες 

προκλήσεις στην εκπαίδευση σήμερα είναι να παρέχει σε κάθε σπουδαστή εξατομικευμένη 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης σε επίπεδο βαθμού εργασίας ή 

εμπλουτισμού, που είναι απαραίτητο. 

 

Πώς η τεχνολογία βοηθά στην εξατομίκευση της μάθησης 

Τόσο οι σπουδαστές όσο και οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η ηλεκτρονική τεχνολογία 

συμβάλλει στην εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας και κάνει καλύτερη χρήση του χρόνου 

μάθησης. Αν και ο δάσκαλος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί στην τάξη, οι 

συσκευές υλικού και οι προσαρμοστικές τεχνολογίες μάθησης είναι ένας μεγάλος «βοηθός» για τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών εμπειριών των μαθητών. Μερικές φορές, η μέθοδος μάθησης πρέπει 

να «γυρνάει», με τους δασκάλους να χρησιμοποιούν την τάξη για ανασκόπηση και πρακτική, ενώ η 

εκμάθηση γίνεται ανεξάρτητα. 

 

Προσαρμοσμένη τεχνολογία μάθησης και πώς εξατομικεύει την εκμάθηση 

Η παροχή πραγματικά διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης διδασκαλίας υπήρξε στόχος των 

εκπαιδευτικών εδώ και δεκαετίες, αλλά οι νέες τεχνολογίες που είναι σήμερα διαθέσιμες, δίνουν τη 

δυνατότητα στα σχολεία να εφαρμόσουν αυτή τη μορφή εκπαίδευσης με τρόπο που δεν ήταν ποτέ 

δυνατό. Η προσαρμοστική μάθηση και η ευφυής τεχνολογία προσαρμοστικής μάθησης, η οποία 

προσαρμόζει τη μάθηση στον κάθε φοιτητή, προσφέρει πολλά οφέλη για τους σπουδαστές και τους 

εκπαιδευτικούς: 

● Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση με την αξιολόγηση. 

● Προσαρμόζεται μέσα και μεταξύ των μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο. 

● Εξαιρετικά εξατομικευμένη, εμπνευσμένη εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία για κάθε 

τύπο φοιτητή - το σωστό επόμενο μάθημα στο σωστό επίπεδο δυσκολίας την κατάλληλη 

στιγμή. 

● Υποστηρίζει και εξουσιοδοτεί τους εκπαιδευτικούς με τα τρέχοντα δεδομένα προόδου των 

σπουδαστών να καθορίσουν και να εκπληρώσουν στόχους και κρατικά πρότυπα. 

● Συμπληρώνει όλα τα μοντέλα μάθησης. 

 

 Αξιολόγηση συστημάτων προσαρμοστικής μάθησης και πλατφορμών 

Πολλά συστήματα προσαρμοστικής μάθησης και πλατφόρμες παρέχουν περιεχόμενο βιβλίων σε 

μεταβλητές ταχύτητες, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν τη μάθηση και να 

παρέχουν απρόσκοπτη αξιολόγηση. Δεδομένου ότι εξετάζετε διάφορα προγράμματα 

προσαρμοστικής μάθησης, λάβετε υπόψη αυτά τα κριτήρια: 

 Πολλές διαφορετικές ακολουθίες προγράμματος σπουδών – Όταν οι εκπαιδευτικοί ή οι 

κηδεμόνες μάθησης συνεργάζονται μεταξύ τους με τους μαθητές, είναι σε θέση να 

αλλάξουν την αλληλουχία ενός προγράμματος σπουδών με τρόπο που να κάνει την 

μαθησιακή εμπειρία του σπουδαστή πιο αποτελεσματική. Είναι σημαντικό ότι, ανεξάρτητα 

από το σύστημα προσαρμογής που επιλέγετε, είναι σε θέση να επιτύχει το ίδιο επίτευγμα. 

 Προσαρμογή στο ρυθμό της μάθησης των σπουδαστών - Η έρευνα έδειξε ότι η 

δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται με το δικό τους βέλτιστο ρυθμό είναι μια 

αποτελεσματική στρατηγική μάθησης. Οι σπουδαστές πρέπει να προχωρήσουν μέσω του 

συστήματος μόνο αφού έχουν επιδείξει τη γνώση της έννοιας που μαθαίνουν σήμερα. 

 Λαμβάνετε υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις - Κάθε πρόγραμμα προσαρμογής που 

επιλέγετε πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στοχεύσει ένα σημείο εκκίνησης ενός μαθητή με 

βάση τις προηγούμενες γνώσεις και να βοηθήσει τον μαθητή να κάνει σταθερή ακαδημαϊκή 

πρόοδο προς τους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους. Αυτή η στρατηγική αποτρέπει τους 

φοιτητές που αγωνίζονται να απογοητευθούν και οι μαθητές που είναι προικισμένοι από το 

να βαρεθούν. 
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 Στρατηγικές για την αύξηση της εμπλοκής των σπουδαστών - Σε μια ψηφιακή εποχή, 

όπου πολλοί σπουδαστές συνηθίζουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε κάθε πτυχή της 

ζωής τους, το παιχνίδι έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας σημαντικός τρόπος συμμετοχής των 

μαθητών στη μάθηση. Προσαρμοστικά προγράμματα μάθησης που μιμούνται παιχνίδια 

στρατηγικής βοηθούν τους μαθητές να δουν τη μάθηση ως κάτι που είναι διασκεδαστικό, 

όχι κουραστικό. 

 Διαδραστική υποστήριξη κατά την επίλυση προβλημάτων - Αντί να λέτε στους μαθητές 

τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια, είναι σημαντικό το σύστημα να μιμείται έναν ενεργό 

δάσκαλο, υποκινώντας τους μαθητές να ξανασκεφτούν στρατηγικές που μπορεί να μην 

λειτουργούν. 

 Προσαρμοσμένη παρουσίαση - Τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης θα πρέπει να 

προσαρμόζουν την παρουσίαση των μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Με 

τη συνεχή ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών και των τρόπων σκέψης για τα 

προβλήματα, η παρουσίαση νέου υλικού προσαρμόζεται για να βεβαιωθεί ότι έχει το πιο 

νόημα για το συγκεκριμένο μαθητή. 

 Ανάλυση μαθησιακών λύσεων - Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης που ανακτά τα 

δεδομένα με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στο τέλος του μαθήματος δεν είναι χρήσιμη 

για τον μαθητή ή τον δάσκαλο. Τα IAL αλληλεπιδρούν με τους μαθητές καθώς επιλύουν τα 

προβλήματα, διερευνούν νέες ιδέες και λαμβάνουν αποφάσεις και αναλύουν τα δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο για να αλλάξουν την προσέγγισή τους στη διδασκαλία. 

 

Πηγή: Intelligent Adaptive Learning: An Essential Element of 21st Century  

Teaching and Learning, Cheryl Lemke, Metiri Group, 2013 

 

Η παιδαγωγικά και ερευνητικά βασισμένη έξυπνη τεχνολογία προσαρμοστικής μάθησης 

προσεγγίζει και παραμένει στη Ζώνη Proximal Development (ZPD) για κάθε εκπαιδευόμενο. Αυτό 

σημαίνει ότι παρέχει το επόμενο μάθημα στο σωστό επίπεδο δυσκολίας την κατάλληλη στιγμή. 

Όταν η εργασία είναι εύκολη, οι μαθητές μπορούν να κάνουν τη δουλειά μόνοι τους χωρίς καμία 

βοήθεια. Είναι στη "ζώνη άνεσης" τους. Αν το σύνολο των εργασιών που ζητά ένας μαθητής είναι 

πάντα στη ζώνη άνεσης, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πραγματική εκμάθηση και ο 

εκπαιδευόμενος θα χάσει τελικά το ενδιαφέρον. Αντίθετα, όταν το έργο είναι πολύ σκληρό, ο 
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μαθητής απογοητεύεται και πιθανότατα θα εγκαταλείψει. 

Η περιοχή μεταξύ της ζώνης άνεσης και της ζώνης απογοήτευσης είναι εκείνη όπου θα 

πραγματοποιηθεί η αληθινή μάθηση - η βέλτιστη ζώνη μάθησης. Είναι η περιοχή όπου κάποιος 

μαθητής θα χρειαστεί κάποια βοήθεια ή θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να καταλάβει μια ιδέα ή 

να ολοκληρώσει μια εργασία. 

Διατηρώντας την κατάλληλη πρόκληση, ο εκπαιδευόμενος καθοδηγείται να είναι ένας μαθηματικός 

«πράττης» - κάποιος που σκέφτεται και στρατηγικοποιεί με τρόπους που μπορούν να εφαρμόσουν 

στο σχολείο και στην πραγματική εμπειρία ζωής τους. Αυτή είναι η βέλτιστη διδασκαλία και η 

βέλτιστη μάθηση. 

 

Έξυπνη προσαρμογή 

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν από καιρό ενδιαφερθεί από την προοπτική της ατομικής μάθησης και η 

εμφάνιση μιας νέας τάξης τεχνολογίας έχει επεκτείνει τις πρακτικές δυνατότητες. Το λογισμικό 

μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από κάθε κλικ του ποντικιού του σπουδαστή. Είναι σαν να έχεις 

έναν δάσκαλο ασθενούς με μια τεράστια μνήμη που μπορεί να προσαρμόσει τα μαθήματα στις 

ανάγκες κάθε σπουδαστή. 

Το DreamBox είναι ένα διδακτικό πρόγραμμα μαθηματικών με βάση το διαδίκτυο με 600 

μαθήματα σχεδιασμένα για νηπιαγωγεία μέχρι την πέμπτη τάξη. Το λογισμικό χρησιμοποιεί τις 

απαντήσεις των μαθητών για να προσαρμόσουν μια διαδρομή ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

Όπως κάνουν σε παιχνίδια όπως το Animal Crossing ή το Webkinz, οι μαθητές κινούνται μέσα από 

μια σειρά από πολύχρωμες περιπέτειες, συλλέγοντας ανταμοιβές και μετακινώντας τα επίπεδα, 

καθώς συμπληρώνουν σωστά τις απαντήσεις. Το DreamBox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 

εργαστήριο μαθηματικών, ένα πρόγραμμα μετά το σχολείο ή ένα κέντρο αίθουσας διδασκαλίας για 

να συμπληρώσει μαθήματα μαθηματικών. Οι μαθητές μπορούν επίσης να συνδεθούν στο 

DreamBox από το σπίτι, παρέχοντάς τους επιπλέον χρόνο πρακτικής και φέρνοντας τους γονείς στο 

βρόχο. 

 

Παρακολούθηση Αναγκών, Παρακολούθηση της Προόδου 

 

Μέχρι τη στιγμή που τα παιδιά φτάσουν στο γυμνάσιο, η έμφαση μετατοπίζεται στο περιεχόμενο. 

Αλλά πολλοί φοιτητές πρέπει να εργαστούν για βασικές δεξιότητες. Οι σύμβουλοι συναντώνται με 

παιδιά σε κάθε βαθμό και καταλήγουν σε εξατομικευμένα σχέδια για όσους κινδυνεύουν να 

αποτύχουν. 

Οι όροι εξατομικευμένη μάθηση και εξατομικευμένη μάθηση χρησιμοποιούνται συχνά 

εναλλακτικά για να περιγράψουν τη συνεργασία μαθητών-δασκάλων που έχει γίνει η τάξη του 

21ου αιώνα. Ενώ αυτοί οι όροι σχετίζονται και μοιράζονται μερικές ιδιότητες, δεν είναι, στην 

πραγματικότητα, εναλλάξιμοι. 

Είναι χρήσιμο να εξετάσουμε αυτές τις δύο τεχνικές διδασκαλίας ως κομμάτια του ίδιου παζλ που 

παλεύουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι υποστηρικτές της εκπαίδευσης: πώς να εμπλακούν 

καλύτερα και να κινητοποιήσουν όλους τους μαθητές - από τους αγωνιζόμενους αναγνώστες και 

τους φοιτητές ELL έως τους βαθμούς και τους προχωρημένους μαθητές. Ο στόχος είναι να 

παρέχεται όλο το φάσμα των εκπαιδευομένων σε μια τάξη με ισότιμη πρόσβαση στις βαθιές 

γνώσεις και δεξιότητες που αποτελούν τη βάση για επιτυχία στο σχολείο και πέρα από αυτό. Μια 

ψηλή παραγγελία για να είμαστε σίγουροι! 

Η κατανόηση των διαφορών μεταξύ αυτών των όρων και του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται 

είναι το κλειδί για την απελευθέρωση αποτελεσματικότερων τεχνικών συνδυασμένης μάθησης για 

την αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών στόχων του κάθε μαθητή. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά: 

 

Τι είναι η εξατομικευμένη μάθηση? 

 

Όπως γνωρίζει κάθε δάσκαλος, μια τάξη 30 μαθητών θα έχει ένα ευρύ φάσμα μαθητών με 



103 

 

διαφορετικά δυνατά σημεία και μαθησιακά κενά. Η εξατομικευμένη μάθηση ή η εξατομικευμένη 

διδασκαλία καλύπτει τις ανάγκες κάθε παιδιού, μία φορά τη φορά (σε αντίθεση με τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία είναι μια μέθοδος διδασκαλίας για ομάδες μαθητών στο ίδιο 

ακαδημαϊκό επίπεδο). Το περιεχόμενο του μαθήματος, ο τρόπος παράδοσης και ο ρυθμός μάθησης 

καθορίζονται από τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Οι ακαδημαϊκοί στόχοι για ολόκληρη την τάξη είναι οι ίδιοι: να πληρούν τις κρατικές 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πορείας σε επίπεδο βαθμού. Το διαφορετικό είναι ότι ο δάσκαλος 

ενεργεί ως διευκολυντής που προσαρμόζει κατάλληλα εξατομικευμένα σχέδια μάθησης ή 

μονοπάτια για κάθε μέλος της τάξης - είτε αυτό σημαίνει αποκατάσταση είτε επιτάχυνση της 

μάθησης - επιτρέποντας σε κάθε σπουδαστή να μετακινεί το πρόγραμμα σπουδών με δική του 

ταχύτητα. 

 

Τι είναι η εξατομικευμένη μάθηση? 

 

Ενώ η εξατομικευμένη μάθηση ξεκινάει από τον δάσκαλο, η εξατομικευμένη μάθηση τοποθετεί τον 

μαθητή στο κάθισμα του οδηγού. Η εξατομικευμένη μάθηση περιλαμβάνει κάθε μαθητή στη 

διαδικασία επιλογής ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων με βάση το στυλ εκμάθησης, τα ενδιαφέροντα, 

τα ταλέντα και άλλες προτιμήσεις. 

Κάθε μαθητής προσδιορίζει τους μαθησιακούς στόχους και τους δείκτες αναφοράς, με καθοδήγηση 

από έναν δάσκαλο και συνομηλίκους. (Σε αντίθεση με το γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου σχεδίου μάθησης.) Οι 

σπουδαστές προχωρούν με το δικό τους ρυθμό, βασιζόμενοι στην γνώση του περιεχομένου σε ένα 

σύστημα βασισμένο σε ικανότητες. Η ενεργητική μάθηση, όπου οι μαθητές «μαθαίνουν να 

κάνουν» με μια ποικιλία μέσων και δραστηριοτήτων, εμβαθύνει την κατανόηση των σπουδαστών 

και διατηρεί κάθε μέλος της τάξης αφοσιωμένο και παρακινημένο να επιτύχει τους δικούς του 

μοναδικούς ακαδημαϊκούς στόχους. Η εξατομικευμένη μάθηση συναντά κάθε μαθητή στο ατομικό 

επίπεδο γνώσης και στυλ μάθησης, ενισχύοντας τα αποτελέσματα, τη δέσμευση, τα κίνητρα και, 

τελικά, την επιτυχία. 

 

Πώς προσαρμόζεται η προσωποποιημένη μάθηση και η εξατομικευμένη μάθηση? 

 

Η τεχνολογία, όταν εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται σωστά, ενσωματώνει απλά τα οφέλη της 

εξατομικευμένης μάθησης και της εξατομικευμένης μάθησης, διευκολύνοντας τόσο την 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία όσο και την πιο επιτυχημένη μάθηση. Ακούστε τι λένε οι 

εκπαιδευτικοί για τη δύναμη του ψηφιακού προγράμματος σπουδών: 

«Οι σπουδαστές κινούνται με το δικό τους ρυθμό, οι σπουδαστές που μπορούν να κινούνται 

ταχύτερα το κάνουν και οι σπουδαστές που χρειάζονται περισσότερο χρόνο δίνουν περισσότερο 

χρόνο και ο δάσκαλος απελευθερώνεται για να διευκολύνει περισσότερο τη μάθηση». 

Το ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών έχει τη δυνατότητα να παρέχει αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο 

για να καθοδηγεί τους μαθητές και να τους ανακατευθύνει όταν παίρνουν το λανθασμένο μονοπάτι. 

Μια εκπαιδευτική προσέγγιση "μάθησης μέσω της πράξης" ενεργοποιεί ενεργά τους μαθητές στην 

εκμάθησή τους και ενσωματώνει ευκαιρίες για να ελέγξουν την κατανόησή τους μέσα από συχνές 

διαδραστικές διαδραστικές δραστηριότητες. Αυτές οι αξιολογήσεις χαμηλών ή μη συμμετοχών 

έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους σπουδαστές σχετική και ουσιαστική πρακτική που τους 

βοηθά να αναπτύξουν κατανόηση. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που έχουν σχεδιαστεί για 

την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κατανόησης μπορεί να περιλαμβάνουν απαντήσεις στο μοντέλο, 

στοχοθετημένη ανατροφοδότηση και συμβουλές που υποστηρίζουν την κατανόηση των εννοιών 

από τους μαθητές. 

Τόσο οι φοιτητές όσο και οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται από το ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών 

που χρησιμοποιεί συνεχόμενα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την αξιολόγηση της κατανόησης 

των σπουδαστών. Ένας διαισθητικός πίνακας εργαλείων δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να 

δουν γρήγορα και να αναλύουν τα δεδομένα για κάθε μαθητή για να τους κατευθύνουν σε 
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εξατομικευμένα μαθήματα και μαθήματα, καθώς και να σχεδιάσουν μαθήματα κατάλληλα για όλη 

την τάξη. 

Η μάθηση σήμερα είναι όλο και περισσότερο μια συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και φοιτητών. 

Η ομορφιά της αίθουσας διδασκαλίας του 21ου αιώνα είναι ότι η τεχνολογία προσφέρει ένα όλο 

και πιο ευρύ φάσμα συμμετοχικών μαθησιακών επιλογών που δίνουν στους σπουδαστές 

μεγαλύτερη ευθύνη και τους διδάσκουν πώς να μαθαίνουν. Οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι 

ενσωματώνουν όλα αυτά τα εργαλεία με γνώμονα τον φοιτητή, καθοδηγώντας τους μαθητές στις 

επιλογές τους και βοηθώντας τον κάθε μαθητή να είναι ένας αυτοπεποίθηση και κίνητρο 

μαθητευόμενος. 

Άλλοι συγγραφείς υποδεικνύουν 8 βήματα για εξατομικευμένη μάθηση που μπορούν να 

βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό 

 Ενημέρωση: Αφού ενημερωθούν οι γονείς και οι μαθητές σχετικά με τα οφέλη της 

εξατομικευμένης μάθησης. 

 Έμπνευση: Δημιουργήστε υποστήριξη υποστηρίζοντας όλα τα μέρη να κατανοήσουν πώς 

μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση μπορεί να αποδώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 

εκπαίδευση ολόκληρης ομάδας. 

 Διερεύνηση: Επιλέξτε μια μέθοδο για να εντοπίσετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες 

των μεμονωμένων φοιτητών, όπως διαγνωστικές δοκιμές ή λογισμικό που συλλέγει 

πληροφορίες. 

 Συμμετέχετε: Συγκεντρώστε όλα τα μέρη, τους μαθητές καθώς και τους γονείς και τους 

δασκάλους, για να βοηθήσετε στο σχεδιασμό της διαδικασίας, των ρόλων και των ευθυνών 

του εξατομικευμένου μοντέλου μάθησης. 

 Εξατομικεύστε: Δημιουργήστε εξατομικευμένους "έξυπνους" στόχους και σχέδια μάθησης 

για κάθε μαθητή σας. 

 Εκκίνηση: Οργανώστε τους πόρους (χρόνο, προσωπικό, χώρο, υλικά, υπολογιστές) και 

ρυθμίστε τα προγράμματα εκμάθησης. 

 Εφαρμογή: Αξιολογήστε την πρόοδο του σχεδίου κάθε σπουδαστή και μετρήστε την 

επίτευξή του σε τριμηνιαία βάση. 

 Αναφέρετε: Συγκεντρώστε στοιχεία σχετικά με τα επιτεύγματα των φοιτητών και 

μοιραστείτε τις επιτυχίες και τις προκλήσεις του εξατομικευμένου μοντέλου μάθησης. 

Πηγή: Tracey Severns, principal, Mount Olive Middle School, Budd Lake, N.J. 

 

Οδηγίες χρήσης του QUIZIZZ 

 

Τα ερωτήματα σχετικά με το QMplus επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν online 

δοκιμές με διάφορους τύπους ερωτήσεων, όπως πολλαπλές επιλογές, σύντομη απάντηση, 

συμπληρώστε το κενό, αληθές / ψεύτικο κ.λπ. Μπορείτε να δημιουργήσετε κουίζ με αυτόματη 

σήμανση και να δώσετε αυτόματη ανατροφοδότηση στους σπουδαστές σύμφωνα με τις απαντήσεις 

τους. Τα κουίζ μπορούν επίσης να δημιουργηθούν για να επιτρέψουν μια ποικιλία άλλων 

λειτουργιών μετά την εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης δοκιμασίας κουίζ, 

ανάλυσης αποτελεσμάτων κλπ. 

Η εφαρμογή απαιτεί τη σύνδεση στο ίντερνετ. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 

ακόμη και ένα σύντομο διάλειμμα στο Internet να μην προκαλέσει την αποτυχία του παιχνιδιού. 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Quizizz, τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές συνδέονται στην ίδια 

διεύθυνση http://quizizz.com. Ο δάσκαλος καταγράφει κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο σύνδεσης 

και εισάγει τα απαιτούμενα δεδομένα στο 

παράθυρο που ανοίγει: mail και πατήστε 

επόμενο. 

 

 

Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε το ρόλο 

σας: δάσκαλος, φοιτητής ή γονέας: 
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Επιλέγουμε τον δάσκαλο κάνοντας κλικ σε 

αυτήν την εικόνα. 

 

 

 

 

 

Στο ανοιχτό παράθυρο συμπληρώνουμε τα 

δεδομένα. επιλέγουμε ποιοι είμαστε κύριος, κυρία, 

κλπ. Εισάγουμε το πλήρες όνομά μας, βγαίνουμε 

με έναν κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στο: 

Ολοκλήρωση εγγραφής. 

 

 

 

 

 

Βλέπουμε επιβεβαίωση εγγραφής. 

Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. Ανοίγει το 

παράθυρο διαχειριστή. 

 

 

 

 

 

Ο δάσκαλος μπορεί τώρα να δημιουργήσει τις 

δικές του δοκιμασίες ή κουίζ. Για να το 

κάνετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία 

νέου κουίζ στην επάνω αριστερή γωνία. Στο 

παράθυρο που ανοίγει καθορίστε το όνομα του 

ερωτηματολογίου ή του κουίζ, στη συνέχεια 

επιλέξτε σχετικά θέματα από το 

προσφερόμενο ή κάντε κλικ σε περισσότερα 

και επόμενα: 

 

 

Στο παράθυρο που ανοίγει, μπορείτε να 

πληκτρολογήσετε την πρώτη ερώτηση ή να 

τηλεφωνήσετε από τη βιβλιοθήκη Quizizz. 

 

Στο παράθυρο που ανοίγει, πληκτρολογήστε 

μια ερώτηση στην πάνω γραμμή. 
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Απαντήστε και υποδείξτε ποια απάντηση είναι 

σωστή (σημειώστε). Μπορεί να υπάρχουν όλο και 

περισσότερες επιλογές απάντησης, 

συμπεριλαμβανομένων των: 

 

 

 

 
 

 

 

Η επιλογή της σωστής απάντησης θα 

έχει ως αποτέλεσμα μια πράσινη 

φούσκα. Εάν είναι απαραίτητο, π.χ. 

μπορείτε να επιλέξετε από την επάνω 

μπάρα ότι όλες οι απαντήσεις είναι 

σωστές κατά τη διάρκεια της 

έρευνας: 

 

Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε το 

κουίζ με το πρότυπο και να 

ευθυγραμμίσετε το κουίζ με τα 

πρότυπα εκμάθησης, πατώντας το 

πρότυπο της ετικέτας: 
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 Ορίστε μια ώρα για μια απάντηση. 

Κάντε κλικ στο SAVE. 

 

Κάντε κλικ στο συν και μπορείτε να 

γράψετε μια άλλη ερώτηση, απάντηση 

κλπ.: 

 

 

 

 

 

 

 

Περάστε ξανά όλα τα βήματα: 

 

 

 

 

Εδώ στη δεξιά πλευρά, βλέπουμε το 

όνομα της δοκιμής μας, μπορούμε να 

βάλουμε την εικόνα ή την εικόνα 

κάνοντας κλικ στην εικόνα και στο 

ανοιχτό παράθυρο, επιλέξτε τη γλώσσα, 

την κλάση για το κείμενο και πατήστε 

SAVE. 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει μια εικόνα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 

FINISH QUIZ για να δείτε τη 

δοκιμή που δημιουργήσατε. 

 

 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα 

κουίζ σας ή κουίζ που έχετε 

δημιουργήσει (πατώντας τα κουίζ 

μου): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν επιλέξετε να τηλεμεταφέρετε 

από τη βιβλιοθήκη Quizizz, 

μπορείτε να επιλέξετε από μια 

έρευνα ή μεμονωμένες ερωτήσεις 

που έχετε ήδη λάβει ή 

προηγούμενες δοκιμές που έχετε 

ήδη κάνει και να χρησιμοποιήσετε 

τις ερωτήσεις: 
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Στη συνέχεια, επιλέξτε Μαθήματα στην 

αριστερή πλευρά και δημιουργήστε μια 

τάξη επειδή μπορείτε να υποβάλετε 

αναθέσεις σε άλλες κατηγορίες. 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Quizizz, 

τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές 

συνδέονται στην ίδια διεύθυνση 

http://quizizz.com. ο δάσκαλος 

καταγράφει και επιλέγει το παιχνίδι που 

δημιουργούν και οι μαθητές παίζουν 

Συμμετοχή σε ένα παιχνίδι. Ο δάσκαλος 

λαμβάνει μια καρφίτσα που οι μαθητές 

μπαίνουν στους υπολογιστές τους για να 

μπουν στο κουίζ. Το Quizizz μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

εργασία στο σπίτι. 

 

 

Κατά την αναπαραγωγή του Quizizz, η επόμενη ερώτηση ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο φοιτητής 

απαντήσει στην ερώτηση. Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε το leaderboard και να δείτε τα 

αποτελέσματά σας. Υπάρχει μια ποικιλία ρυθμίσεων για να επιλέξετε από πριν να ξεκινήσετε το 

κουίζ (αν είναι όλα ενεργοποιημένα, τότε τα ανεπιθύμητα μπορούν να απενεργοποιηθούν); 

 "Ερωτήσεις" - μια ανακατωμένη σειρά ερωτήσεων. 

 "Απαντήσεις αναστολής" - ανακατευθυνόμενη σειρά απόκρισης. 

 "Εμφάνιση απαντήσεων" - Εμφανίζει τη σωστή απάντηση μετά από κάθε ερώτηση. 

 "Show Review Quiz" - Εμφανίζει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις στο τέλος. 

 "Εμφάνιση Leaderboard", μετά από κάθε απάντηση, οι υπολογιστές των μαθητών δείχνουν 

ποιος οδηγεί. 

 "Timer ερωτήσεων" - Εμφανίζει το χρονοδιακόπτη και σας δίνει επιπλέον βαθμούς για 

ταχύτερη απάντηση. 

 "Show Memes" - εμφάνιση αστείων εικόνων. 

 "Μουσική Play" - Αναπαραγωγή κουίζ μουσικής. 

 

Μετά το κουίζ, ο δάσκαλος μπορεί να δει τις απαντήσεις των μαθητών και ακόμη και να τις 

κατεβάσει σε ένα αρχείο Excel του υπολογιστικού φύλλου. Στη δημιουργία κουίζ Quizizz μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε και να εισαγάγετε ερωτήσεις από άλλα κουίζ που δημιουργήσατε 

προηγουμένως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δοκιμές που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές 

για να το κάνετε αυτό. Το Quizizz είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο οι μαθητές έχουν μάθει το υλικό. 
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Σχέση μεταξύ της ατομικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσής της σε ομάδες 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

Είσαι ένας αναβολέας? 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Είσαι ένας αναβολέας? 

Θέμα Αυτοεκτίμηση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Μετά την κάλυψη του υλικού του μαθήματος, ο μόνος τρόπος για να γίνει η 

επένδυση στο χρόνο είναι να πραγματοποιήσει και να εκπληρώσει αυτά τα 

προσωπικά σχέδια 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 10-15 λεπτά 

Υλικά Φύλλα εργασίας 

Συνολική εικόνα Επισημάνετε τις απαντήσεις σε φύλλα εργασίας αυτοαξιολόγησης 

Αντικείμενα Αυτοεκτίμηση 

Προετοιμασία Φύλλα εργασίας 

Οδηγίες Μαρκάρετε τις απαντήσεις 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Άσκηση Είστε ένας αναβολέας 

Ενδιαφέροντα  

Εκπαίδευση 

μέσω της 

διαφορετικότητας 

της ομάδας 

Ατομική 

εκπαίδευση 

Μάθηση με 

διευκρίνιση των 

επιτευγμάτων 
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Τα καθήκοντά μου 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Τα καθήκοντά μου 

Θέμα Ένα πρακτικό έργο 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Όταν γνωρίζετε σαφώς τον στόχο και έχετε μια λίστα με τις εργασίες 

προτεραιότητας 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Φύλλα εργασίας 

Συνολική εικόνα Δεν μπορείτε να σταματήσετε και να αφήσετε τον κατάλογο όπως είναι, γιατί 

πολύ σύντομα θα μπεις στον ανεμοστρόβιλο των ατελείωτων καθηκόντων 

και του άγχους. 

Αντικείμενα Όταν γνωρίζετε σαφώς τον στόχο και έχετε μια λίστα με τις εργασίες 

προτεραιότητας, απλά χρειαστεί να πάρετε το ημερολόγιο εργασίας σας και 

να μετακινήσετε τις εργασίες στις ημέρες εκείνες που προγραμματίζετε να τις 

κάνετε 

Προετοιμασία Φύλλα εργασίας 

Οδηγίες 1.Σε ένα φύλλο χαρτιού, πρέπει να γράψετε τις εργασίες σας "Οι εργασίες 

μου". 

2. Σε ένα φύλλο χαρτιού, πρέπει να γράψετε τα καθήκοντά σας από τις πιο 

σημαντικές, ώστε να μην είναι τόσο σημαντικό "Οι εργασίες μου 

ταξινομούνται σύμφωνα με τη σημασία". 

3. Τώρα, όταν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τα πιο σημαντικά καθήκοντα 

και όχι τόσο σημαντικά, μια άλλη ενέργεια είναι - δίπλα σε κάθε έναν να 

γράφει τον ελάχιστο χρόνο (ώρες ή ημέρες) που απαιτείται για να το κάνει. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Άσκηση Το έργο μου 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Μπορείτε να πάρετε μέρος της δοκιμής και τα υπόλοιπα θα γίνει από τους 

δασκάλους στο σπίτι 

 

Ένας μαργαριτάρι θραυστήρα 

 

Όνομα της 

άσκησης 

Ένας μαργαριτάρι θραυστήρα 

Θέμα Ένα πρακτικό έργο 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Για να σκεφτείς πιο θετικά 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 10-15 λεπτά 

Υλικά Φύλλα εργασίας 

Συνολική εικόνα Παρακάτω, απαριθμήστε μερικές καταστάσεις από την προσωπική και 

επαγγελματική ζωή σας, όταν, κατά τη γνώμη σας, συμπεριφέρθηκε ως 

μαργαριτάρι θραυστήρας. 

Αντικείμενα Σκέψου θετικά 

Προετοιμασία Φύλλα εργασίας 

Οδηγίες Παρακάτω, απαριθμήστε μερικές καταστάσεις από την προσωπική και 

επαγγελματική ζωή σας, όταν, κατά τη γνώμη σας, συμπεριφέρθηκε ως 
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μαργαριτάρι θραυστήρας. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Άσκηση του θραυστήρα Perl 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Μπορείτε να κάνετε εργασία που έχει ανατεθεί από τους καθηγητές στο σπίτι 

 

Ένας μαργαριτάρι ψαράς 

 

Όνομα της 

άσκησης 

Ένας μαργαριτάρι ψαράς 

Θέμα Ένα πρακτικό έργο 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Συνηθίστε να είστε ένας μαργαριτάρι ψαράς, καθώς δημιουργείτε μια 

πλούσια και γεμάτη ζωή ζωή. 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 10-15 λεπτά 

Υλικά Φύλλα εργασίας 

Συνολική εικόνα Παρακάτω, απαριθμήστε μερικές καταστάσεις από την προσωπική και 

επαγγελματική ζωή σας, όταν, κατά τη γνώμη σας, συμπεριφέρθηκε ως 

μαργαριτάρι ψαράς 

Αντικείμενα Σκέψου θετικά 

Προετοιμασία Φύλλα εργασίας 

Οδηγίες Παρακάτω, απαριθμήστε μερικές καταστάσεις από την προσωπική και 

επαγγελματική ζωή σας, όταν, κατά τη γνώμη σας, συμπεριφέρθηκε ως 

μαργαριτάρι ψαράς 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Άσκηση Ο ψαράς μαργαριταριών 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Μπορείτε να κάνετε εργασία που έχει ανατεθεί από τους καθηγητές στο σπίτι 

 

Σχολική αίθουσα 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Σχολική αίθουσα 

Θέμα Πρακτική ανάθεση για ομάδες 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Αξιολογήστε ότι είναι αποτελεσματικά και βοηθήστε να διαχειριστείτε την 

τάξη 

Μέγεθος ομάδας 2 ομάδες με 5 άτομα 

Διάρκεια 15 λεπτά 

Υλικά Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Συνολική εικόνα Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "Brainstorm", επιλέξτε και επιλέξτε τους πιο 

αποτελεσματικούς κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη. 

Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση 

Αντικείμενα Ομάδες: 

• "Οι πέντε κανόνες μου που εισήγαγα στην τάξη" 

• "Η πιο αποτελεσματική συμφωνία με έναν φοιτητή" 

Προετοιμασία Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Οδηγίες Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "Brainstorm", επιλέξτε και επιλέξτε τους πιο 
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αποτελεσματικούς κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Παρουσίαση 

 

Ενίσχυση φοιτητών 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Ενίσχυση φοιτητών 

Θέμα Πρακτική ανάθεση για ομάδες 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Αξιολογήστε τι είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο για τη διαχείριση της 

τάξης 

Μέγεθος ομάδας 2 ομάδες με 5 άτομα 

Διάρκεια 15 λεπτά 

Υλικά Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Συνολική εικόνα Είναι δύσκολο να εντοπιστεί γρήγορα και να εκτιμηθεί κατά πόσον ένας 

μαθητής στην τάξη παρουσιάζει ορισμένες συμπεριφορές λόγω μαθησιακών 

δυσκολιών ή έλλειψης αυτορρύθμισης. 

Αντικείμενα Αξιολογήστε τι συμβαίνει στην τάξη 

Προετοιμασία Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Οδηγίες Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τι συμβαίνει 

στην τάξη μας και να ολοκληρώσουμε τις εργασίες. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Πρακτική εκχώρηση για ενίσχυση ομάδων 

 

Έρευνα "Λαμβάνω υπόψη τον κάθε φοιτητή ..." 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Έρευνα "Λαμβάνω υπόψη τον κάθε φοιτητή ..." 

Θέμα Επισκόπηση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Δοκιμάστε να ελέγξετε τη γνώση των εκπαιδευτικών 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 2-3 λεπτά 

Υλικά Τα φύλλα εργασίας ή το 

quizizz.com/admin/quiz/5d4eb66bc85237001b9d13a9/survey-i-take-into-

consideration-each-students 

Συνολική εικόνα Δοκιμάστε να ελέγξετε τη γνώση των εκπαιδευτικών 

Αντικείμενα Αυτο-αξιολόγησης 

Προετοιμασία Τα φύλλα εργασίας, το Διαδίκτυο 

Οδηγίες Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Έρευνα που λαμβάνω 

 

Έρευνα "Η διαφοροποίηση που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων" 

 

Όνομα της 

άσκησης 

Έρευνα "Η διαφοροποίηση που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων" 

Θέμα Έρευνα  



114 

 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
Διαφοροποίηση που ισχύουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 2-3 λεπτά 

Υλικά Τα φύλλα εργασίας ή  quizizz.com/admin/quiz/ 

5d4eabacc85237001b9cfd1e/the-differentiation-apply-in-the-lessons 

Συνολική εικόνα Κάντε μια δοκιμή "αυτο-αξιολόγησης" για να μάθετε εάν η δραστηριότητά 

σας παρουσιάζει σημάδια διαφοροποίησης στην εκπαίδευση 

Αντικείμενα Δοκιμάστε να μάθετε εάν η δραστηριότητά σας παρουσιάζει σημάδια 

διαφοροποίησης στην εκπαίδευση 

Προετοιμασία Τα φύλλα εργασίας, το Διαδίκτυο 

Οδηγίες Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Εξετάστε τη διαφοροποίηση που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων 

 

Έρευνα "Η εξατομίκευση που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων" 

 

Όνομα της 

άσκησης 

Έρευνα "Η εξατομίκευση που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων" 

Θέμα Έρευνα  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
Εξατομίκευση που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 2-3 λεπτά 

Υλικά Τα φύλλα εργασίας ή quizizz.com/admin/quiz/ 

5d4e5647983205001a8ea440/survey-the-personalization-they-apply-

during-the-lessons 

Συνολική εικόνα Κάντε μια δοκιμή "αυτοαξιολόγησης" για να μάθετε εάν η δραστηριότητά 

σας παρουσιάζει σημάδια εξατομικευμένης εκπαίδευσης 

Αντικείμενα Δοκιμάστε να μάθετε αν η δραστηριότητά σας παρουσιάζει ενδείξεις 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης 

Προετοιμασία Τα φύλλα εργασίας, το Διαδίκτυο 

Οδηγίες Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Εξετάστε την εξατομίκευση που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων 

 

 

 

Κλέφτες χρόνου 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Κλέφτες χρόνου 

Θέμα Πρακτική ανάθεση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε την κατάσταση, να βρούμε τρόπους για να 

σχεδιάσουμε καλύτερα το χρόνο και να το χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά, να 

εξουδετερώσουμε τους "κλέφτες του χρόνου", να μειώσουμε την απώλεια 

χρόνου εργασίας, να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο εργασίας πιο 

αποτελεσματικά και, με τον τρόπο αυτό, την ικανοποίηση και την 

ψυχολογική άνεση. 
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Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Φύλλα εργασίας 

Συνολική εικόνα Οι δάσκαλοι δίνουν προσοχή στους κλέφτες του χρόνου και μαθαίνουν να τις 

εξουδετερώνουν 

Αντικείμενα Οι δάσκαλοι δίνουν προσοχή στους κλέφτες του χρόνου και μαθαίνουν να τις 

εξουδετερώνουν 

Προετοιμασία Φύλλα εργασίας 

Οδηγίες Σκεφτείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτό και να το γράψετε στα γραφήματα 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ο χρόνος άσκησης κλέφτες 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δοκιμασία και τα υπόλοιπα θα γίνουν στο 

σπίτι 

 

Διαφοροποιημένη, εξατομικευμένη και ατομική διδασκαλία 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Διαφοροποιημένη, εξατομικευμένη και ατομική διδασκαλία 

Θέμα Πρακτική ανάθεση για ομάδες 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν μια αναζήτηση λέξεων 

Μέγεθος ομάδας 2 ομάδες 3 ατόμων και 1 ομάδα 4 ατόμων 

Διάρκεια 10-15 λεπτά 

Υλικά Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Συνολική εικόνα Η ομαδική εργασία ανακαλύπτει 3 κύρια πράγματα που καθορίζουν τη 

διαφοροποίηση, την εξατομίκευση και την ατομική διδασκαλία στις σελίδες 

του Διαδικτύου. Μια σύντομη παρουσίαση γίνεται. 

Αντικείμενα Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση 

Προετοιμασία Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Οδηγίες Η ομαδική εργασία ανακαλύπτει 3 κύρια πράγματα που καθορίζουν τη 

διαφοροποίηση, την εξατομίκευση και την ατομική διδασκαλία στις σελίδες 

του Διαδικτύου. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ας συζητήσουμε και να κάνουμε σύντομη παρουσίαση "διαφοροποιημένης, 

εξατομικευμένης και ατομικής διδασκαλίας" 

 

Στυλ μάθησης 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Στυλ μάθησης 

Θέμα Πρακτική ανάθεση για ομάδες 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διαχωρίζουν τους βασικούς τρόπους 

μάθησης 

Μέγεθος ομάδας 2 ομάδες με 5 άτομα 

Διάρκεια 10-15 λεπτά 

Υλικά Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Συνολική εικόνα Η σωστή επιλογή του τρόπου εκμάθησης για κάθε μαθητή επιτρέπει τη 

σωστή οργάνωση της εργασίας στην τάξη και το σημαντικότερο αποτέλεσμα 

- καλό επίτευγμα σπουδαστών. 
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Αντικείμενα Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση "μορφών μάθησης" 

Προετοιμασία Χαρτί A2, δείκτη, υπολογιστής 

Οδηγίες Στις ομάδες προετοιμάζει μια σύντομη παρουσίαση "μαθησιακών στυλ" 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ας συζητήσουμε και να κάνουμε σύντομη παρουσίαση των "μορφών 

μάθησης". 

 

Πλήρωση με νερό 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Πλήρωση με νερό 

Θέμα Σπάσιμο του πάγου 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
Να αξιολογήσει τις ενέργειες των μαθητών και τα συναισθήματά τους. 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 25 – 30 λεπτά 

Υλικά Τρία κύπελλα, ελαφριά και σκούρα βαφή χρώματος, ένα κουτάλι. 

Συνολική εικόνα Οι συμμετέχοντες λένε ότι το μπολ με ανοιχτόχρωμο νερό συμβολίζει τις 

θετικές εμπειρίες που συνέβησαν στην τάξη, ενώ το μπολ με σκούρο χρώμα 

συμβολίζει αρνητικές, θλιβερές, βλαβερές εμπειρίες. 

Αντικείμενα Για να τους υπενθυμίσετε ευχάριστα ή δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν 

στην τάξη, να αξιολογήσουν τις ενέργειες των μαθητών και τα συναισθήματά 

σας 

Προετοιμασία Δύο από τα κύπελλα είναι μισά γεμάτα με νερό. Βάζουμε το ελαφρύ χρώμα 

σε ένα από τα κύπελλα, ενώ στο άλλο - σκοτεινό χρώμα. Περιμένετε μέχρι να 

γίνει το χρώμα του νερού. Το τρίτο κύπελλο είναι κενό. 

Οδηγίες Κάθε παίκτης πρέπει να έρθει στα μπολ, να παίρνει ένα ελαφρύ ή σκοτεινό 

νερό με ένα κουτάλι και να το χύνει στο άδειο μπολ. Ο παίκτης πρέπει να πει 

γιατί επιλέγουν το νερό με το σκοτεινό ή το ανοιχτό χρώμα. Επιπλέον, οι 

παίκτες επιτρέπεται να έρχονται περισσότερες από μία φορές αν πιστεύουν 

ότι έχουν θυμηθεί κάτι που θέλουν να μοιραστούν με την ομάδα. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ας συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τι συνέβη στις τάξεις μας. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Αφήστε όλους να μιλήσουν 

 

Αυτοαξιολόγηση "Είστε αναχαιτιστής;" 
 

Σε μια δεδομένη κλίμακα, αξιολογήστε τον εαυτό σας σε 

σχέση με κάθε ερώτηση 

Λίγο  Μερικές 

φορές  

Πάντα 

Ψάχνετε για λόγους αναβολής των εργασιών;    

Πιστεύετε ότι εργάζεστε το καλύτερο υπό πίεση;    

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι δεν σας ενδιαφέρει η δουλειά σας;    

Επιτρέπετε να συνεχίσετε την κακή κατάσταση αντί να 

αναλάβετε αμέσως ενέργειες για να την βελτιώσετε; 

   

Επιτρέπετε σε άλλους να σας διακόψουν;    

Δικαιολογείτε τις τακτικές αναβολής σας λέγοντας ότι 

αποτελεί μέρος μιας «δημιουργικής διαδικασίας»; 
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Ταυτόχρονα, ενώ κάνετε αυτό το έργο, περιηγείστε στο 

Internet αναζητώντας ευκαιρίες αυτοβοήθειας; 

   

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε πάρα πολλά καθήκοντα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα; 

   

 

 

Ένα πρακτικό έργο "Οι εργασίες μου" 

 

 Δεν μπορείτε να σταματήσετε και να αφήσετε τον κατάλογο όπως είναι, γιατί πολύ σύντομα 

θα μπεις στον ανεμοστρόβιλο των ατελείωτων καθηκόντων και του άγχους. Χωρίς να έχετε 

προτεραιότητες εργασίας, βυθίζετε την εκπλήρωση επειγόντων καθηκόντων, απορρίπτοντας 

αυτές που έχουν πραγματική σημασία και οι οποίες δεν φαίνονται να είναι επείγουσες από 

την αρχή, αλλά μακροπρόθεσμα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την 

ικανοποίηση από τη ζωή σας. Πολύ συχνά υποσυνείδητα επιλέγετε όχι περίπλοκα 

καθήκοντα, τα οποία απαιτούν λιγότερη προσπάθεια και ακόμη και μια σκέψη για πολύ 

περίπλοκα προβλήματα που περιμένουν λύσεις προκαλεί πανικό και θέλετε να 

εγκαταλείψετε. Στο τέλος, μια μεγάλη καθυστέρηση καθιστά περίπλοκα θέματα αδύνατο να 

επιλυθούν. 

 • Σε ένα φύλλο χαρτιού, πρέπει να γράψετε τις εργασίες σας "Οι εργασίες μου": 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 Σε ένα φύλλο χαρτιού, πρέπει να γράψετε τα καθήκοντά σας από τα πιο σημαντικά, ώστε να 

μην είναι τόσο σημαντικό "Οι εργασίες μου ταξινομούνται σύμφωνα με τη σημασία": 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 Τώρα, όταν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τα πιο σημαντικά καθήκοντα και όχι τόσο 

σημαντικά, μια άλλη ενέργεια είναι - δίπλα σε καθένα από αυτά να γράφουν προσωρινό 

χρόνο (ώρες ή ημέρες) που απαιτείται για να το κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να 

υπολογίζουμε ρεαλιστικά τις χρονικές δαπάνες χωρίς υπερβολική αισιοδοξία. Μην 

προσπαθήσετε να συντομεύσετε την ώρα τεχνητά να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να σας 

βοηθήσει να κάνετε ένα ή άλλο έργο γρηγορότερα. Αν γνωρίζετε ότι χρειάζεστε μια ώρα, 

σημειώστε μια ώρα αλλά όχι 20 λεπτά. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν είναι 

πάντοτε δυνατό να προβλεφθεί ο ακριβής χρόνος για μία ή άλλη δραστηριότητα: "Μια 

λίστα χρόνου:" 

 ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Όταν γνωρίζετε σαφώς τον στόχο και έχετε μια λίστα με τις εργασίες προτεραιότητας, απλά 

χρειαστεί να πάρετε το ημερολόγιο εργασίας σας και να μετακινήσετε τις εργασίες στις ημέρες 

εκείνες που προγραμματίζετε να τις κάνετε. 

 

Όταν ήμουν ένας μαργαριτάρι θραυστήρας 
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 Παρακάτω, απαριθμήστε μερικές καταστάσεις από 

την προσωπική και επαγγελματική ζωή σας, όταν, 

κατά τη γνώμη σας, συμπεριφέρθηκε ως 

μαργαριτάρι θραυστήρας. 

 Για παράδειγμα: όταν η αδελφή μου έχυσε λίγο 

κόκκινο κρασί στο νέο χαλί μας. όταν κάποιος 

ανόητος διέκοψε την κεραία στο αυτοκίνητό μου. 

όταν ο συνάδελφός μου, ο οποίος δεν είναι καθόλου 

έξυπνος, προωθήθηκε. όταν οι πελάτες 

παραπονέθηκαν για τα προϊόντα μας. 

 Καταστάσεις όταν ήμουν μαργαριτάρι θραυστήρα 

….................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

......................................................................... 

Στο μέλλον, προσπαθήστε να εντοπίσετε καταστάσεις που 

ξυπνούν τον μαραθώνιο θραυστήρα σε σας. Ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο μοτίβο; Ρωτήστε τον 

εαυτό σας: Πόσο συχνά συμπεριφέρομαι σαν ένα μαργαριτάρι θραυστήρα; Τι μπορώ να κάνω από 

αυτό; Πώς μπορώ να γίνω ένας μαργαριτάρι ψαράς σε μια τέτοια κατάσταση? 

 

Όταν ήμουν ένας μαργαριτάρι ψαράς 

 

 Παρακάτω, απαριθμήστε μερικές 

καταστάσεις από την προσωπική 

και επαγγελματική ζωή σας, 

όταν, κατά τη γνώμη σας, 

συμπεριφέρθηκε ως μαργαριτάρι 

ψαράς.  

 Για παράδειγμα: όταν πετούσαμε 

με αεροπλάνο, είχα μια συνομιλία 

με έναν επιβάτη που καθόταν 

δίπλα μου. όταν τα παιδιά μου 

έφεραν ένα νεοσύστατο οφθαλμό 

τριαντάφυλλου από τον κήπο μας 

(χωρίς στέλεχος)? όταν 

διαφωνήσαμε για τη συνεδρίαση 

του προγράμματος την περασμένη 

εβδομάδα. όταν ο Γιώργος δεν 

τήρησε την προθεσμία με ένα 

σημαντικό καθήκον. 

 Κατάσταση όταν ήμουν μαργαριτάρι 

ψαράς.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............ 

 Στο μέλλον, προσπαθήστε να εντοπίσετε καταστάσεις που ξυπνούν έναν μαργαριτάρι ψαρά 
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σε σας. Ενθαρρύνετε και επαινείτε τον εαυτό σας για την εύρεση μαργαριταριών στην 

καθημερινή ζωή και τις συνήθεις καταστάσεις. Συνηθίστε να είστε ένας μαργαριτάρι ψαράς, 

καθώς δημιουργείτε μια πλούσια και γεμάτη ζωή. 

 

Κλέφτης χρόνου 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Αιτίες Πιθανές λύσεις 

Οι συζητήσεις χρειάζονται πολύ χρόνο  

Μια ευχή ή ανάγκη που μου απευθύνονται και 

άλλοι 

 

Οι συνομιλίες είναι αδόμητες  

Αδυναμία τερματισμού τηλεφωνικής κλήσης  

Μη ρεαλιστικά υπολογιζόμενος χρόνος  

Έλλειψη προτεραιοτήτων  

Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι εφικτές  

ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 

Αιτίες Πιθανές λύσεις 

Δεν υπάρχει πίστη στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

 

Εθισμός στα δεδομένα  

Η λήψη αποφάσεων είναι παράλογη  

Ο φόβος ότι ακόμη και μικρά λάθη μπορεί να 

έχουν συνέπειες 

 

Μη ρεαλιστικές προθεσμίες  

Αργοπορία δυσάρεστων και / ή σκληρών 

εργασιών 

 

ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αιτίες Πιθανές λύσεις 

"Μια ώρα δεν θα αλλάξει τίποτα, θα αναβάλω 

τα πάντα μέχρι το μεσημέρι" 

 

"Τι χάος σε αυτό το συρτάρι χρειάζεται 

καθαρισμό" 

 

"Τίποτα δεν θα συμβεί αν αργήσω για μερικά 

λεπτά, ούτως ή άλλως, όλοι δεν θα φτάσουν 

εγκαίρως" 

 

"Δεν μπορώ να ξεκινήσω να γράφω αυτή την 

αναφορά μέχρι να ακούσω από το XYZ" 

 

  «Πάντα πάντοτε το καλύτερο μου όταν 

εργάζομαι υπό πίεση» 

 

"Θα παρακολουθώ τηλεόραση για λίγο"  

Η αναβολή είναι η αποφυγή οποιασδήποτε 

αποστολής ή ανάθεσης και αυτό οδηγεί σε 

αυτοσυγκράτηση, που με τη σειρά του μας 

εμποδίζει από την προσωπική μας επιτυχία και 

επιτυχία. 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΠΩ "ΟΧΙ" 

Αιτίες Πιθανές λύσεις 

Η επιθυμία να βοηθήσουμε τους άλλους  

Χρειάζεται να αισθάνονται σημαντικοί  

Ο φόβος να προσβάλει  
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Δεν γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε  

Φιλοδοξία, επιθυμία να είναι πολυάσχολη  

Επειδή άλλοι αναμένουν ότι θα πείτε "ναι"  

ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Αιτίες Πιθανές λύσεις 

Έλλειψη συνέπειας ή / και τάξης  

Πολύς χρόνος αφιερωμένος στην αναζήτηση 

πληροφοριών 

 

Προθυμία να φανεί απασχολημένος, σημαντική 

και αναντικατάστατη 

 

 

Ο φόβος να ξεχάσει κάτι, δεν μπορεί να 

μεταβιβάσει 

 

Αναποφασιστικότητα  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Αιτίες Πιθανές λύσεις 

Δεν υπάρχει σχέδιο για το πώς να τα 

αποφύγετε 

 

Πρακτική της πολιτικής ανοιχτών θυρών  

Μια συνάντηση μαζί σας κλιμακώνεται  

Οι επισκέπτες θέλουν να κάνουν μια επαφή  

Αδυναμία να καταλήξουμε σε μια επίσκεψη  

Διαταραχθεί συχνά από τα μέλη της ομάδας 

μου 

 

Τα μέλη της ομάδας φοβούνται να πάρουν 

αποφάσεις 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 

Αιτίες Πιθανές λύσεις 

Δεν υπάρχουν πρότυπα εργασίας  

Τα δυσάρεστα καθήκοντα είναι χρονοβόρα  

Έλλειψη ξεκάθαρης σκέψης  

Δύσκολο να παρακινήσετε τον εαυτό σας  

Δεν προβλέπει συνέπειες  

Αναβάλλει σημαντικά καθήκοντα, καθυστερεί 

την αντίδραση σε δυσάρεστα θέματα 

 

Δεν λαμβάνει περαιτέρω μέτρα  

Μη ρεαλιστική εκτίμηση χρόνου  

Αδυναμία να πει "όχι"  

Αμέλεια  
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ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
 

Πρακτική ανάθεση για τις ομάδες "Ενίσχυση των μαθητών" 

 

Παρουσίαση προετοιμασίας - 15 λεπτά. 

 

Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τι συμβαίνει στην τάξη μας και να 

ολοκληρώσουμε τις εργασίες. 

2 ομάδες πέντε: 

 Ας συζητήσουμε 5 βασικούς κανόνες που μπορούμε να εφαρμόσουμε με τους μαθητές στην 

τάξη μας που είναι αποτελεσματικοί και βοηθούν στη διαχείριση της κατάστασης στην 

τάξη. 

 Τι είδους συμφωνίες έχετε με τους μαθητές; Αξιολογήστε τις πιο εφαρμόσιμες και 

λειτουργικές διευθετήσεις με τους μαθητευόμενους. 

 

Έρευνα "Λαμβάνω υπόψη τον κάθε μαθητή ..." 
Λαμβάνω υπόψη μου κάθε σπουδαστή ... Ναι  Όχι  

Ικανότητες   

Ιδιαιτερότητες προηγούμενης μάθησης   

Ατομικοί τρόποι μάθησης   

Προσωπικές ανάγκες   

Απώλεια μαθημάτων   

Κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο   

Λήξη   

 

 

Σύμβαση συμπεριφορά 

 

Ονομα και επίθετο: ............................................................................................................... 

Κατηγορία: ............................... Ημερομηνία: ............... ...................................................... 

Οι στόχοι μου κατά τη διάρκεια των τάξεων και των διακοπών:.......................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Συνέπειες της μη επίτευξης των στόχων:……....................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Κίνητρα για την επίτευξη στόχων:........................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Η σύμβαση θα αναθεωρηθεί:................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Σημάδια:................................................................. 

           ................................................................ 
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Έρευνα "Η διαφοροποίηση που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων" 

 

Δήλωση Πάντα Συχνά Μερικές 

φορές 

Σπάνια Ποτέ 

Προσπαθώ να δώσω σε κάθε φοιτητή 

απάντηση μετά από κάθε μεγαλύτερη 

ανάθεση. 

     

Τα σχόλιά μου είναι αφιερωμένα στο έργο 

του μαθητευόμενου, όχι στην προσωπικότητά 

του. 

     

Θεωρώ θετικά και εποικοδομητικά σχόλια.      

Διδάσκω τους μαθητές να χρησιμοποιούν 

σχόλια για να βελτιώσουν τη μάθησή τους. 

     

Προσπαθώ να επαινέσω όλους τους μαθητές.      

Ενθαρρύνω τους μαθητές να αξιολογήσουν 

τις δικές τους επιδόσεις και αυτό των άλλων 

φοιτητών. 

     

Επιτρέπω στους μαθητές να κάνουν ό, τι 

θέλουν, ακόμα κι αν δεν ταιριάζουν με το 

περιεχόμενο του προγράμματος. 

     

 

 

Έρευνα "Η εξατομίκευση που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων" 

Κάντε μια δοκιμή "αυτο-αξιολόγησης" για να μάθετε εάν η δραστηριότητά σας παρουσιάζει σημάδια 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης. 

Δήλωση Ναι  Όχι  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, απευθύνομαι στους μαθητές με τα 

ονόματά τους. 

  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, χαμογελάω πιο συχνά από ότι είμαι 

πικρή. 

  

Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον.   

Ενθαρρύνω τους μαθητές όταν το χρειάζονται.   

Δίνω στους μαθητές παραδείγματα καλής εργασίας.   

Δοξάζω τους μαθητές στο μάθημα.   

Δοξάζω τους σπουδαστές έξω από την τάξη.   

Ενθαρρύνω τους μαθητές να είναι ενεργοί, δεν τις επισκιάζω.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.                                   

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

 

Τίτλος της 

δραστηριότητας 

Dig IT! Χρήση καρτών φλας, κινούμενων εικόνων και κουίζ κατά τη 

διαδικασία εκμάθησης 

Θέμα Χρήση συμπληρωματικών υλικών όπως κάρτες flash, κινούμενα σχέδια, 

ερωτήσεις κουίζ και βάσεις δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για WebCT ή 

Blackboard που παρέχονται από τους εκδότες. 

Περίληψη της 

δραστηριότητας 

Δύο ημέρες εργαστήριο σχετικά με τον τρόπο χρήσης ηλεκτρονικών 

εργαλείων, όπως flashcards, κινούμενα σχέδια και ερωτήσεις κουίζ κατά τη 

διδασκαλία ομάδων ανθρώπων. 

Διάρκεια 10 ώρες (2 ημέρες x 5 ώρες) 

Ηλικία του 

γκρουπ 

Ομάδα στόχος: Ενήλικες με εμπειρία στη διεξαγωγή κάποιων εκπαιδευτικών 

/ εργαστηριακών συναντήσεων, αλλά με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. 

Άτομα που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ τη διδασκαλία στο διαδίκτυο (ή την 

ανάμικτη μάθηση). 

Στόχοι της 

δραστηριότητας 

 Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με ηλεκτρονικά εργαλεία όπως 

κάρτες φλας, κινούμενα σχέδια και ερωτήσεις κουίζ. 

 Να δείξει χρήσιμους πόρους στο διαδίκτυο που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες στην εργασία τους ως 

εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές. 

 Να δοκιμάσετε ηλεκτρονικά εργαλεία. 

 Δημιουργία ιδίων υλικών χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία. 

Οδηγός για μια σωστή διεκπεραίωση δραστηριότητας 

Μεθοδολογία 

για να 

εφαρμόσετε τη 

δραστηριότητα 

Το εργαστήριο χωρίζεται στις συνεδρίες με ενεργές ασκήσεις που ενισχύουν 

τη συμμετοχή των συμμετεχόντων. 

Εργαλεία και 

υλικά 

Ψηφιακά εργαλεία: 

• Cram 

• Flipanim 

• PowToon 

• Kahoot 

• WooClap 

• Μαυροπίνακας 

• Μεταφέρουμε 

• Web Whiteboard 

Υλικά: 

• Φορητοί υπολογιστές 

• Smartphones 

• Προβολέας και σύστημα ήχου 
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• •Σύνδεση στο Internet 

• Φύλλα χαρτιού, στυλό 

• Κάρτες Emoji (εκτυπώσιμη έκδοση βρίσκεται στο dl-

trainers.eu/handbook) 

Διαδικασία Το εργαστήριο βασίζεται στον βιωματικό κύκλο μάθησης του Kolb. Σε αυτή 

την προσέγγιση το σημείο εκκίνησης είναι η συγκεκριμένη εμπειρία, 

ακολουθούμενη από μια ανακλαστική παρατήρηση σχετικά με τη νέα 

εμπειρία, η οποία οδηγεί στη δημιουργία μιας αφηρημένης εννοιολογικής 

σκέψης, που προκύπτει από αυτό που έχει μάθει ο άνθρωπος. Το τελευταίο 

στάδιο είναι ο ενεργός πειραματισμός, κατά τον οποίο ο εκπαιδευόμενος 

εφαρμόζει τη νεοαποκτηθείσα γνώση. Το εργαστήριο προτείνει συνεδρίες με 

τη χρήση ενεργών μεθόδων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν 

νέα ψηφιακά εργαλεία μεμονωμένα ή σε ομάδες. Για να εξασφαλιστεί η 

ομαλή εμπειρία απαιτείται μια καλή προετοιμασία εκ των προτέρων. Πρώτα 

απ 'όλα, πρέπει να εξοικειωθείτε με το σχέδιο συνεδρίας προκειμένου να 

είστε σε θέση να καθοδηγήσετε τους συμμετέχοντες σε όλη τη διαδικασία. 

Δεύτερον, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα 

προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία, να εξοικειωθείτε με τον τρόπο με τον οποίο 

εργάζονται, να τα δοκιμάσετε και να τα προετοιμάσετε για εργασία πριν από 

το εργαστήριο. Μερικές φορές απαιτείται η δημιουργία ενός λογαριασμού 

στην προτεινόμενη πύλη. 

Ημέρα 1 

Ενότητα 1 

Εισαγωγή  

 

20 λεπτά  

1. Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες, εισάγετε τον εαυτό σας και 

εξηγήστε το θέμα αυτού του εργαστηρίου. 

2. Ενημερώστε ότι κατά τη διάρκεια δύο ημερών θα ανακαλύψετε μαζί 

εργαλεία online χρήσιμα για την εργασία με ομάδες ανθρώπων όπως 

flashcards, κινούμενα σχέδια και ερωτήσεις κουίζ. 

3. Αναφέρετε ότι είναι ένα ενεργό εργαστήριο και ότι απαιτείται η 

συμμετοχή στις προτεινόμενες ασκήσεις. Πείτε ότι δεν απαιτείται 

προηγούμενη γνώση των συγκεκριμένων εργαλείων. 

4. Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να παρουσιαστεί, 

συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της εμπειρίας στη διδασκαλία / 

συνεργασία με ανθρώπους, της εμπειρογνωμοσύνης και μιας 

προσδοκίας για αυτό το εργαστήριο. 

Ενότητα 2 

Ζέσταμα 

 

10 λεπτά 

Άσκηση: Ροκ, χαρτί, ψαλίδι. Αφού ο ανανεωτής εξηγήσει ότι ήταν μια 

μεταφορά της στάσης μας κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου. 

Πρόκειται να κάνουμε λάθη, αλλά είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ταυτόχρονα, μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, να υποστηρίξουμε 

τους συνομηλίκους μας όπως κάναμε στην άσκηση. Εάν κάνουμε λάθος ή 

κάτι δεν πήγε ακριβώς όπως θέλαμε μπορούμε ακόμα να είμαστε στη 

νικήτρια ομάδα όταν εμπιστευόμαστε τους άλλους και εκμεταλλευόμαστε τη 

συνεργασία. 

Ενότητα 3 

Εισαγωγή στο 

θέμα των καρτών 

φλας 

10 λεπτά 

Πείτε ότι θα ξεκινήσετε με το θέμα των καρτών flash. Ρωτήστε τους 

συμμετέχοντες εάν γνωρίζουν αυτό το εργαλείο. Ποιος το χρησιμοποιεί στην 

εργασία τους; Όταν είναι χρήσιμο; Ζητήστε κάποια παραδείγματα. Εμφάνιση 

του ορισμού στην παρουσίαση του PowerPoint. 

Παρουσίαση: Χρήση καρτών φλας, κινούμενων σχεδίων και κουίζ (dl-

trainers.eu/handbook). 

Ενότητα 4 

Εξερευνώντας το  

Cram 

 

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: 

www.cram.com. Εξηγήστε ότι είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία 

καρτών φλας. Προβολή διαφανειών του PowerPoint για επεξήγηση 

των επιλογών: για να γνωρίσετε τις κάρτες φλας, να τις 
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30 λεπτά απομνημονεύσετε και να τις δοκιμάσετε. 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν το επιλεγμένο 

σύνολο καρτών φλας. Μπορούν να ψάξουν για την επιλεγμένη τους ή 

μπορείτε να προτείνετε ένα συγκεκριμένο: 

www.cram.com/flashcards/memorize/capitals-europe-6115625 
Ενθαρρύνετε την εξερεύνηση. 

3. Αφού απομνημονεύσετε και δοκιμάσετε τις επιλεγμένες κάρτες φλας, 

ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι ανακάλυψαν, ποια είναι τα 

μελλοντικά αποτελέσματα αυτού του εργαλείου. 

Ενότητα 5 

Δημιουργία 

καρτών φλας 

 

60 λεπτά 

 

Άσκηση: Δημιουργία Flashcards. 

1. Όταν οι συμμετέχοντες είναι ήδη εξοικειωμένοι με το εργαλείο και 

ποιες είναι οι δυνατότητες, χωρίστε τα σε ζευγάρια και ζητήστε να 

δημιουργήσετε το δικό τους σύνολο καρτών φλας (τουλάχιστον 10 

κάρτες σε ένα σετ). 

2. Δώστε 30 λεπτά για να προετοιμαστείτε και να το βάλετε στο 

διαδίκτυο. 

3. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ομάδες, αφήστε τους να ανταλλάξουν 

συνδέσμους με τις πρόσφατα αναπτυγμένες κάρτες φλας. 

4. Κάθε ομάδα πρέπει να απομνημονεύσει και να δοκιμάσει ένα σύνολο 

καρτών φλας της ομάδας δίπλα τους. 

Ενότητα 6  

Ζέσταμα με 

κάρτες φλας 

 

15 λεπτά 

Συγκεντρώστε το μέρος των καρτών φλας. Ζητήστε τους προβληματισμούς, 

εντυπώσεις και ιδέες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτού του εργαλείου 

στην πρακτική των συμμετεχόντων. Αφήστε τους να ανταλλάξουν ιδέες. 

Στο τέλος παρουσιάζουν εναλλακτικά εργαλεία παρουσίασης του PowerPoint 

για τη δημιουργία καρτών φλας. 

Ενότητα 7  

Οδηγίες για 

κινούμενα σχέδια 

 

15 λεπτά 

Ένα άλλο πράγμα που υποστηρίζει τη μάθηση στο διαδίκτυο είναι η κίνηση. 

Πώς νομίζετε - γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσετε; Αφήστε τους 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν, να γράψουν τις ιδέες τους, να συνοψίσουμε 

στο τέλος. 

Ενότητα 8  

Flipanim 

 

30 λεπτά 

Flipanim (flipanim.com). Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας με αυτό το εύκολο 

εργαλείο για να δημιουργήσετε ένα κινούμενο σχέδιο. Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να εξερευνήσουν ένα εργαλείο και να δημιουργήσουν ένα 

πολύ βασικό κινούμενο σχέδιο χρησιμοποιώντας το. Στο τέλος ζητήστε τους 

να αποθηκεύσουν την κινούμενη εικόνα και να στείλουν στο e-mail σας ή να 

τοποθετήσουν ένα κοινόχρηστο φάκελο του Google Drive, ώστε να μπορείτε 

να δείτε όλα τα κινούμενα σχέδια σε ολόκληρη την ομάδα. 

Ενότητα 9  

PowToon 

 

90 λεπτά 

Το  Flipanim ήταν απλώς ένας ενεργοποιητής και μια εισαγωγή στο θέμα της 

κινούμενης εικόνας. Όπως μπορούσαμε να δούμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο 

να δημιουργήσουμε ένα κινούμενο σχέδιο από τα σχέδιά μας. Τώρα θα 

δοκιμάσουμε ένα άλλο εργαλείο για να δημιουργήσουμε μια ζωτικότητα 

χρήσιμη στη διαδικασία εκμάθησης. Ας δούμε πώς μπορεί να μοιάζει. 

Εμφάνιση βίντεο που δημιουργήθηκε με το PowToon: 

www.powtoon.com/c/fkbWVHJfyES/1/m ως υλικό για αυτό το 

εργαστήριο. 

Σημείωση: αυτό το εργαλείο απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού και τη 

σύνδεση. Μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να το κάνουν ή να 

δημιουργήσετε μερικούς δοκιμαστικούς λογαριασμούς για τους σκοπούς 

αυτού του εργαστηρίου. Στη βασική περιορισμένη έκδοση, αυτό το εργαλείο 

είναι ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί. Πηγαίνετε στο www.powtoon.com 

Βίντεο: Πώς να χρησιμοποιήσετε το Powtoon (dl-trainers.eu/handbook). 

Άσκηση: PowToon. 
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Ενότητα 10  

Ανασκόπηση της 

ημέρας  

 

20 λεπτά 

Συνοψίστε την πρώτη ημέρα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν έχουν 

ερωτήσεις σχετικά με τα εργαλεία που παρουσιάζονται. Τότε ζητήστε τους 

να κάνουν ζευγάρια και να μοιραστούν τις σκέψεις τους από την πρώτη 

μέρα. Μετά από 10 λεπτά, ζητήστε από κάθε ζευγάρι να μοιραστεί τον κύριο 

προβληματισμό του σε ολόκληρη την ομάδα. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες 

για τη συμμετοχή τους και τους ενθαρρύνετε για το αύριο έργο. 

Ημέρα 2 

Ενότητα 1 

Σύνοψη της 

πρώτης ημέρας 

 

30 λεπτά 

Καλωσορίστε συμμετέχοντες Πείτε τους ότι θα συνοψίσετε την προηγούμενη 

ημέρα και να τους ζητήσετε να χρησιμοποιούν τα smartphones τους. Ανοίξτε 

το κουίζ του Kahoot: create.kahoot.it/share/day-1-summary/a713ecfa-

4dc4-4cc2-be2e-5417cd89401f και δείξτε το στην οθόνη. Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσβαση στο κουίζ, μεταβαίνοντας στον 

ιστότοπο: kahoot.it και εισάγοντας τον πείρο που εμφανίζεται στην οθόνη. 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να εισαγάγει το όνομά του. Όταν ο καθένας έχει 

πρόσβαση, πείτε ότι θα υπάρχουν 6 ερωτήσεις, κάθε ερώτηση έχει 4 

απαντήσεις, πρέπει να επιλέξει το σωστό όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Ξεκινήστε το κουίζ. 

1. Ποιο παιχνίδι παίζαμε στην αρχή του εργαστηρίου μας; (απάντηση: 

ροκ, χαρτί, ψαλίδι) 

2. Ποια εργαλεία γνωρίζαμε χθες; (Flashcards & κινούμενα σχέδια) 

3. Ποιο ήταν το όνομα ενός εργαλείου για τη δημιουργία Flashcards; 

(Χώνω) 

4. Ποιο ήταν το όνομα ενός εργαλείου για να δημιουργήσετε ένα 

κινούμενο σχέδιο από τα σχέδιά σας; (Flipanim) 

5. Ποιο ήταν το όνομα ενός εργαλείου για τη δημιουργία ενός 

κινούμενου βίντεο; (PowToon) 

6. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση κινούμενων εικόνων στη 

διαδικασία εκμάθησης; (Καλύτερα να απομνημονεύσουμε εικόνες) 

Συγκεντρώστε ένα κουίζ και την προηγούμενη ημέρα, ρωτήστε εάν οι 

συμμετέχοντες έχουν ερωτήσεις σχετικά με τις κάρτες flash και τα κινούμενα 

σχέδια ή τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν. 

Ενότητα 2 
ερωτήσεις κουΐζ  

 

15 λεπτά 

1. Εισάγετε το νέο θέμα: ερωτήσεις κουίζ ως ένα άλλο χρήσιμο ψηφιακό 

εργαλείο που αξίζει να ενσωματωθεί στη διαδικασία εκμάθησης. 

Ρωτήστε ποια ήταν η εμπειρία των συμμετεχόντων όταν έπαιζαν 

Kahoot. Συμμετείχε; Μήπως έφερε συναισθήματα; Τι συμβαίνει με τα 

κίνητρά τους; 

2. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες για το τι είδους σκοπούς μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε κουίζ όπως αυτό; Ψάξτε για απαντήσεις όπως 

a. Για να ελέγξετε τη γνώση 

b. Εισαγωγή νέου θέματος 

c. Συνοψίζοντας, ένα θέμα / για μια αναθεώρηση (όπως συνέβη 

στην αρχή) 

d. Για να φέρετε την προσοχή 

3. Εμφανίστε τη διαφάνεια του PowerPoint για να συνοψίσετε αυτό το 

μέρος. 

Ενότητα 3 

Kahoot 

 

60 λεπτά 

Getting familiar with Kahoot. Exercise: Kahoot. 

1. To create a quiz in Kahoot participants will need to create an account 

or they can use the one prepared by a trainer in advance.  

2. Split participants in groups of 3-4 people. Ask them to create a quiz 

on the topic of their choice. At least 6 questions. Ask them to work 

quietly because in the end, they will play all the quizzes. Give 20 

minutes for preparation.  
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3. Go around to check the progress and answer any questions that may 

show up.  

4. When groups are done ask each group to carry out their quiz with the 

rest of the participants. 

Ενότητα 4 

πλεονεκτήματα 

των 

διαδραστικών 

πλατφόρμων 

 

30 λεπτά 

Πείτε στους συμμετέχοντες ότι έκαναν απλώς κουίζ με πολλαπλές επιλογές. 

Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές που αξίζει να δοκιμάσετε και να 

χρησιμοποιήσετε όταν εργάζεστε με ομάδες. Εισαγάγετε ένα νέο εργαλείο: 

WooClap (www.wooclap.com). 

Βίντεο: Κεφάλαιο 6. Το Wooclap, η εφαρμογή που βασίζεται στον ιστό 

και κάνει την εκμάθηση άψογη (dl-trainers.eu/handbook). 

Άσκηση: Emoji συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν 

την επίδραση των διαδραστικών εργαλείων όπως το Kahoot ή το WooClap 

στους εκπαιδευόμενους και να το εξηγήσουν χρησιμοποιώντας επιλεγμένη 

κάρτα emoji που αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα που μπορεί 

να αισθάνεται ένας μαθητής. 

Ενότητα 5 

WooClap 

 

90 λεπτά 

Τώρα είναι καιρός να εξερευνήσετε το WooClap. Για να χρησιμοποιήσετε 

αυτό το εργαλείο, οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν ή να 

χρησιμοποιήσουν τους λογαριασμούς δοκιμών που προετοιμάζονται και 

παρέχονται από εκπαιδευτή. Διαχωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες 

(βεβαιωθείτε ότι θα συνεργαστούν με άτομα με τα οποία δεν συνεργάστηκαν 

κατά τη διάρκεια προηγούμενων ασκήσεων). 

Άσκηση: WooClap. 

Στο τέλος, δείτε το slide του PowerPoint με άλλα εργαλεία για τη δημιουργία 

online κουίζ. Σημείωση για έναν διαμεσολαβητή, εάν πρέπει να γνωρίσετε 

αυτό το εργαλείο, συμβουλευτείτε τα παρακάτω άρθρα. 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια: 

docs.wooclap.com/el/articles/2703787-tutorial-1-what-is-an-event 

docs.wooclap.com/el/articles/674922-tutorial-2-how-to-create-a-question 

docs.wooclap.com/el/articles/2882383-tutorial-3-real-time-functions 

docs.wooclap.com/el/articles/674969-tutorial-4-how-to-insert-questions-

into-a-presentation 

Οδηγός χρήστη: 

drive.google.com/uc?export=download&id=1ipXGkVt6Q2g4RuwArN-

RtHTC4PSdyoJY 

Ενότητα 6 

βάσεις 

δεδομένων  

 

30 λεπτά 

1. Βάσεις δεδομένων. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι είδους συστήματα 

εικονικού περιβάλλοντος μάθησης γνωρίζουν και χρησιμοποιούν; 

Εμφάνιση διαφάνειας PowerPoint για το σύστημα WebCT / 

Blackboard. Εξηγήστε ότι αυτό το είδος συστημάτων παρέχει μια 

πλατφόρμα για την ηλεκτρονική μάθηση. Χρησιμοποιείται ευρέως σε 

επίσημες ρυθμίσεις εκπαίδευσης, π.χ. σε πανεπιστήμια, κολέγια ή 

σχολεία. Αναφέρετε ότι αυτό το σύστημα είναι εμπορικό και η 

υπηρεσία πληρώνεται. 

2. Το σύστημα παρέχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τη δημιουργία 

μιας βάσης δεδομένων για ένα συγκεκριμένο μάθημα. Εμφάνιση 

συμμετεχόντων σε αυτή τη σελίδα: 

help.blackboard.com/Blackboard_Open_LMS/Teacher/Activities

_and_Resources/Collaboration/Database (επίσης στο dl-

trainers.eu/ handbook). 

3. Αφήστε τους συμμετέχοντες να εργάζονται σε ζεύγη και να αναλύουν 

τις δυνατότητες που δίδονται από αυτό το σύστημα. Ζητήστε τους να 

επισημάνουν τρία πλεονεκτήματα και τρία μειονεκτήματα αυτού του 

εργαλείου. Συζητήστε τα αποτελέσματα ολόκληρης της ομάδας. 
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4. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν γνωρίζουν εργαλεία που στοχεύουν 

στην ανταλλαγή πληροφοριών, εγγράφων, αρχείων. 

5. Παρουσιάστε το WeTransfer (wetransfer.com) ως δωρεάν 

εναλλακτική λύση έναντι των πληρωμένων υπηρεσιών. Αυτός ο 

ιστότοπος επιτρέπει την αποστολή αρχείων έως και 2 GB και δεν 

απαιτεί εγγραφή. 

Αξιολόγηση  

 

45 λεπτά 

 

1. Συνοψίστε τις δύο ημέρες ενός εργαστηρίου. Πείτε στους 

συμμετέχοντες ότι πρόκειται για την τελευταία συνεδρία για να 

αξιολογήσετε και να αξιολογήσετε το εργαστήριο. 

2. Δημιουργήστε έναν πίνακα whiteboard (www.webwhiteboard.com) 

και μοιραστείτε ένα σύνδεσμο με τους συμμετέχοντες. Ζητήστε τους 

να αφήσουν ένα σημείωμα, να γράψουν ή να ζωγραφίσουν για να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους μετά το εργαστήριο. Δώστε 

τους 15 λεπτά για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους, στη συνέχεια να τα διαβάσετε δυνατά. Αναφέρετε ότι είναι ένα 

άλλο εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όταν εργάζονται με 

τις ομάδες τους. 

3. Διαχωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες και ζητήστε τους να 

μοιραστούν και να γράψουν τις ιδέες τους σχετικά με τον τρόπο 

εφαρμογής νέων εργαλείων στην πρακτική τους και πώς να 

μετατρέψουν τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατάρτισης σε 

περισσότερες ψηφιακές ευκαιρίες μάθησης. Ενθαρρύνετε τους να 

μοιραστούν τις ιδέες σε ένα φόρουμ. 

4. Διαδώστε τη φόρμα αξιολόγησης (Αντιστοίχιση) και ζητήστε να τη 

συμπληρώσετε. 

5. Ευχαριστήστε τους συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή τους 

και είναι έτοιμοι να ανακαλύψουν μαζί νέα εργαλεία και πλατφόρμες. 

Επιθυμείτε την τύχη σας στην εφαρμογή νέων προσόντων και 

δεξιοτήτων στην πρακτική τους όταν εργάζεστε με ομάδες. 

Συνδέσεις  Cram: www.cram.com 

Example of flashcards set: www.cram.com/flashcards/memorize/capitals-

europe-6115625 

Flipanim: flipanim.com 

PowToon: www.powtoon.com  

Short video created for this workshop to introduce animated videos: 
https://www.powtoon.com/c/fkbWVHJfyES/1/m  

Tutorial for a trainer: https://www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-aGY 

Kahoot: https://create.kahoot.it  

Quiz for 1st session on Day 2: https://create.kahoot.it/share/day-1-

summary/a713ecfa-4dc4-4cc2-be2e-5417cd89401f 

WooClap: www.wooclap.com 

Short video introducing WooClap: youtube.com/watch?v=pZ-3wq4LLUk 

Tutorials 

What is an event: https://docs.wooclap.com/en/articles/2703787-tutorial-1-

what-is-an-event 

How to create a question: https://docs.wooclap.com/en/articles/674922-

tutorial-2-how-to-create-a-question  

Real time functions: https://docs.wooclap.com/en/articles/2882383-tutorial-

3-real-time-functions  

How to insert questions into a presentation:  https://docs.wooclap.com/en/ 

articles/674969-tutorial-4-how-to-insert-questions-into-a-presentation 

User guide: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ipXGkVt6Q 
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2g4RuwArN-RtHTC4PSdyoJY 

Blackboard: https://help.blackboard.com/Blackboard_Open_LMS/Teacher/ 

Activities_and_Resources/Collaboration/Database 

WeTransfer: https://wetransfer.com 

Web whiteboard: https://www.webwhiteboard.com 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΑ 
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https://pixabay.com/illustrations/emoji-smilie-whatsapp-emotion-2762568/ 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

Emoji συναισθήματα 

Όνομα της 

άσκησης 
Emoji συναισθήματα 

Θέμα Advantages of using interactive tools in the learning process 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να αναγνωρίσει την επιρροή των διαδραστικών εργαλείων στη συμπεριφορά 

και τα συναισθήματα του μαθητή 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Υλικά Κάρτες Emoji τυπωμένες και κομμένες 

Συνολική εικόνα Οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν την επίδραση των διαδραστικών 

εργαλείων όπως το Kahoot ή WooClap στους εκπαιδευόμενους και να το 

εξηγήσουν χρησιμοποιώντας επιλεγμένη κάρτα emoji που αντιπροσωπεύει 

ένα συγκεκριμένο συναίσθημα που μπορεί να αισθάνεται ένας μαθητής. 

Αντικείμενα  Αναγνώριση επιρροής διαδραστικών πλατφορμών 

 Εμπιστευθείτε με έναν μαθητευόμενο 

 Κατανοήστε τα πλεονεκτήματα της χρήσης διαδραστικών εργαλείων 

κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου ή ενός μαθήματος 

Προετοιμασία Εκτυπώστε και κόψτε κάρτες emoji, τοποθετήστε τις μπροστά από την ομάδα 

Οδηγίες  Μπροστά σας υπάρχουν κάρτες με διαφορετικά emojis, κοιτάξτε τους 

και σκεφτείτε ποια συναίσθημα συμμετέχουν τα εργαστήρια σας. 

Συνδέστε το με τα χαρακτηριστικά του διαδραστικού εργαλείου όπως 

το WooClap. Πώς μπορεί να βοηθήσει; 

 Επιλέξτε μια κάρτα με ένα συναίσθημα και μοιραστείτε με άλλους 
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την ιδέα σας 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να συμμετάσχει σε μια συζήτηση. Ψάξτε 

για ιδέες όπως: 

 Οι μαθητές μπορεί να είναι ντροπαλός, διαδραστικό εργαλείο καλεί 

όλους να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα, να θέσουν μια ερώτηση 

 Οι μαθητές μπορεί να βαρεθούν, ο εκπαιδευτής μπορεί να χάσει την 

προσοχή τους, το διαδραστικό εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές να επικεντρωθούν 

 Το παιχνίδι σε κουίζ αυξάνει το κίνητρο των μαθητών 

 Στο μάθημα WooClap ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ενημερώσει τον 

εκπαιδευτή ότι αυτός / αυτή είναι συγκεχυμένος και χρειάζεται 

περισσότερες εξηγήσεις 

 Οι διαδραστικές πλατφόρμες ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων 

και ιδεών μεταξύ των μαθητών, την έμπνευση 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Εάν είναι δύσκολο για τους συμμετέχοντες να συνδέσουν το συναίσθημα με 

οποιοδήποτε πλεονέκτημα της χρήσης διαδραστικών εργαλείων, βοηθήστε με 

πρόσθετες ερωτήσεις. 

 

 

Δημιουργία καρτών φλας 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Δημιουργία καρτών φλας 

Θέμα Δημιουργία καρτών φλας σε σύνδεση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Δημιουργία καρτών φλας 

 Να αποκτήσουν τις γνώσεις τους σε απευθείας σύνδεση 

 Χρήση καρτών flash ως εργαλείο μάθησης 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Φορητοί υπολογιστές, πρόσβαση στο Internet, χαρτί και στυλό, αν χρειαστεί 

Συνολική εικόνα Όταν οι συμμετέχοντες είναι ήδη εξοικειωμένοι με το εργαλείο και ποιες 

είναι οι δυνατότητες, χωρίστε τους σε ζεύγη και ζητήστε να δημιουργήσετε 

το δικό τους σετ κάρτες φλας (τουλάχιστον 10 κάρτες σε ένα σετ). Δώστε 30 

λεπτά για να προετοιμαστείτε και να το βάλετε στο διαδίκτυο. Όταν 

ολοκληρωθούν όλες οι ομάδες, αφήστε τους να ανταλλάξουν συνδέσμους με 

τις πρόσφατα αναπτυγμένες κάρτες φλας. Κάθε ομάδα πρέπει να 

απομνημονεύσει και να δοκιμάσει ένα σύνολο καρτών φλας της ομάδας 

δίπλα τους. 

Αντικείμενα  Για να δοκιμάσετε ένα νέο εργαλείο 

 Για να δημιουργήσετε ένα εργαλείο 

 Να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ως εκπαιδευόμενος 

Προετοιμασία  Κάντε ζεύγη (καθώς κάθονται ή μπορείτε να τα αναμίξετε) 

 Σε ένα ζευγάρι δημιουργήστε το δικό σας σύνολο καρτών φλας 

 Σκεφτείτε τι είδους γνώση θέλετε να βάλετε στις κάρτες φλας 

 Σχεδιάστε το σετ και τοποθετήστε το online χρησιμοποιώντας το 

Cram 

 Έχετε 30 λεπτά 

 Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα: Ανταλλάξτε συνδέσμους ή 

συσκευές έτσι ώστε να λάβετε ένα σύνολο καρτών φλας που 

αναπτύχθηκαν από άλλο ζευγάρι, να παίξετε και να το δοκιμάσετε για 

15 λεπτά 
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Οδηγίες Ρωτήστε τους συμμετέχοντες για τις εμπειρίες τους κατά τη δημιουργία 

κάρτες φλας. Τι ήταν εύκολο, τι ήταν δύσκολο; Συμβουλές; Τι αξίζει να 

χρησιμοποιήσετε σε αυτό το εργαλείο; Στη συνέχεια, ρωτήστε για εμπειρίες 

ως δοκιμαστές της εργασίας των άλλων. Μάθατε κάτι νέο; Πώς ήταν να γίνει 

μαθητής; Πώς βοήθησε το εργαλείο για να αποκτήσει νέες γνώσεις; 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Όταν τα ζευγάρια βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας, πηγαίνετε γύρω, 

δείτε την πρόοδο, ρωτήστε αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια από την πλευρά 

σας. 

 

 

Kahoot 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Kahoot 

Θέμα Κουίζ ερωτήσεων  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 creating quiz for own purposes 

 presenting the quiz 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά Φορητοί υπολογιστές, Προβολέας, Ηχοσύστημα 

Συνολική εικόνα Οι συμμετέχοντες καλούνται να εξερευνήσουν το Kahoot ως πλατφόρμα για 

τη δημιουργία διαδικτυακών κουίζ. 

Αντικείμενα  Για να καταλάβετε τα οφέλη από τη χρήση των κουίζ σε σύνδεση 

 Για να δημιουργήσετε το δικό σας κουίζ 

 Για να πραγματοποιήσετε ένα κουίζ σε σύνδεση μπροστά από την 

ομάδα 

Προετοιμασία Ελέγξτε τον προβολέα, το σύστημα ήχου 

Δημιουργία λογαριασμών 

Οδηγίες  Για να δημιουργήσετε ένα κουίζ στο Kahoot, οι συμμετέχοντες θα 

χρειαστεί να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό ή μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν εκ των προτέρων το προπαρασκευασμένο από τον 

εκπαιδευτή. 

 Διαχωρισμός συμμετεχόντων σε ομάδες 3-4 ατόμων. Ζητήστε τους να 

δημιουργήσουν ένα κουίζ σχετικά με το θέμα της επιλογής τους. 

Τουλάχιστον 6 ερωτήσεις. Ζητήστε τους να δουλέψουν ήσυχα γιατί 

στο τέλος θα παίξουν όλα τα κουίζ. Δώστε 20 λεπτά για 

προετοιμασία. 

 Περιηγηθείτε για να ελέγξετε την πρόοδο και να απαντήσετε σε τυχόν 

ερωτήσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν. 

 • Όταν γίνονται ομάδες, ζητήστε από κάθε ομάδα να 

πραγματοποιήσει το κουίζ με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Αφού παίζετε όλα τα κουίζ, ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιες είναι οι 

σκέψεις τους σχετικά με τη χρήση του Kahoot. Είναι ένας εύκολος τρόπος 

για τη δημιουργία ενός κουίζ; Τι λείπει; 

Ζητήστε τους να αναφερθούν στις εμπειρίες τους από το παρελθόν - πότε θα 

περιελάμβαναν σε απευθείας σύνδεση κουίζ στη διδακτική τους πρακτική; 
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PowToon 

 

Όνομα της 

άσκησης 
PowToon 

Θέμα Δημιουργία κινούμενων βίντεο 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Γνωρίστε το εργαλείο PowToon 

 Δημιουργήστε ένα κινούμενο βίντεο 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 90 λεπτά 

Υλικά Φορητοί υπολογιστές, προβολέας, ηχοσύστημα 

Συνολική εικόνα Αυτή η άσκηση καλεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν το δικό τους 

κινούμενο βίντεο από πρότυπα που παρέχονται από την πλατφόρμα. 

Αντικείμενα  Να κατανοήσουν γιατί η κινούμενη εικόνα μπορεί να βελτιώσει τη 

διαδικασία μάθησης 

 Να γνωρίσετε το εργαλείο που υποστηρίζει τη δημιουργία 

κινούμενων εικόνων χωρίς ιδιαίτερες δεξιότητες σχεδίασης / 

γραφικών 

 Για να δημιουργήσετε το δικό σας κινούμενο βίντεο για προσωπικούς 

σκοπούς διδασκαλίας 

Προετοιμασία Δημιουργία λογαριασμών στην πλατφόρμα 

Ελέγξτε αν ο προβολέας και το σύστημα ήχου λειτουργούν (για να δείτε 

βίντεο PowToon) 

Οδηγίες  Το Flipanim ήταν απλώς ένας ενεργοποιητής και μια εισαγωγή στο 

θέμα της κινούμενης εικόνας. Όπως μπορούσαμε να δούμε ότι δεν 

είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσουμε ένα κινούμενο σχέδιο από τα 

σχέδιά μας. Τώρα θα δοκιμάσουμε ένα άλλο εργαλείο για να 

δημιουργήσουμε μια ζωτικότητα χρήσιμη στη διαδικασία εκμάθησης. 

 Ας δούμε πώς μπορεί να μοιάζει. Εμφάνιση βίντεο που 

δημιουργήθηκε με το PowToon ως υλικό για αυτό το εργαστήριο: 

powtoon.com/c/fkbWVHJfyES/1/m. Το βίντεο εμφανίζει το 

εργαλείο, αλλά επισημαίνει επίσης τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

κινούμενων βίντεο στη διαδικασία εκμάθησης. 

 Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.powtoon.com, συνδεθείτε, επιλέξτε 

ένα πρότυπο και δημιουργήστε το πρώτο σας βίντεο. 

 Όταν οι ομάδες δουλεύουν, πηγαίνετε γύρω για να παρακολουθήσετε 

την πρόοδο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις εάν χρειάζεται. 

 Όταν όλες οι ομάδες θα τελειώσουν τα βίντεό τους, ζητήστε τους να 

δείξουν την επίδραση της δουλειάς τους. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

After watching all videos, ask participants what did they like in presented 

movies. Ask about their experience when creating the content – was it 

intuitive, was it easy or hard? What was missing? 

At the end ask in which cases would they use animated video like this in their 

teaching practice. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Σημείωση: αυτό το εργαλείο απαιτεί τη δημιουργία ενός λογαριασμού και τη 

σύνδεση. Μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να το κάνουν ή να 

δημιουργήσουν λίγους λογαριασμούς δοκιμών για τους σκοπούς αυτού του 

εργαστηρίου. Στη βασική περιορισμένη έκδοση αυτό το εργαλείο είναι 

ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί. www.powtoon.com 

Εκμάθηση: www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-aGY 
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Πέτρα ψαλίδι χαρτί 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Πέτρα ψαλίδι χαρτί 

Θέμα Υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον ακόμη και όταν χάνουμε 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Εμπιστοσύνη, υποστήριξη 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 10 λεπτά 

Υλικά Ένα γνωστό παιχνίδι Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί 

Συνολική εικόνα Για να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, 

ακόμη κι αν χάνουμε 

Αντικείμενα Κανόνες: 

 Κάθε άτομο βρίσκει συνεργάτη. 

 Ένα, δύο, σουτ! Στις τρεις, εκθέστε το βράχο, το χαρτί ή το ψαλίδι 

σας. 

 Όταν χάσετε, γίνετε ο μεγαλύτερος ανεμιστήρας του ατόμου που σας 

χτύπησε - φωνάξτε το όνομά του σε υποστήριξη! 

 Ο νικητής πρέπει να βρει έναν νέο άνθρωπο για να αμφισβητήσει 

μέχρι να υπάρξει πρωταθλητής. 

Προετοιμασία Εξηγήστε ότι ήταν μια μετάφραση της στάσης μας κατά τη διάρκεια αυτού 

του εργαστηρίου. Πρόκειται να κάνουμε λάθη, αλλά είναι μέρος της 

μαθησιακής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον 

άλλο, να υποστηρίξουμε τους συνομηλίκους μας όπως κάναμε στην άσκηση. 

Εάν κάνουμε λάθος ή κάτι δεν πήγε ακριβώς όπως θέλαμε μπορούμε ακόμα 

να είμαστε στην ομάδα που κερδίζουμε όταν εμπιστευόμαστε τους άλλους 

και εκμεταλλευόμαστε τη συνεργασία. 

Οδηγίες Ενθαρρύνετε φωνές, φωνάζοντας, πρέπει να είναι πραγματικά δυνατά. 

 

WooClap 

 

Όνομα της 

άσκησης 
WooClap 

Θέμα Χρήση μιας διαδραστικής πλατφόρμας 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 
 Οργάνωση ενός συμβάντος με χρήση του WooClap 

 Γνωριμία με διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων στο WooClap και τον 

τρόπο χρήσης τους 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 90 λεπτά 

Υλικά Φορητοί υπολογιστές, σύνδεση στο Internet, προβολέας, σύστημα ήχου, 

χαρτί, στυλό 

Συνολική εικόνα Οι συμμετέχοντες διερευνούν ένα νέο εργαλείο - WooClap - μια διαδραστική 

πλατφόρμα για μάθηση. Κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει ένα συμβάν 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους τύπους ερωτήσεων. Στο τέλος ολόκληρη η 

ομάδα δοκιμάζει αναπτυγμένα κουίζ. 

Αντικείμενα  Να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε διαδραστικές πλατφόρμες για 

παράδειγμα του WooClap 

 Να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ των τύπων ερωτήσεων 

 Για να ελέγξετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδραστική πλατφόρμα 

 Να αναλογιστεί πώς να εφαρμόσει ένα τέτοιο εργαλείο στη δική του 

διδακτική πρακτική 
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Προετοιμασία Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο ιντερνέτ λειτουργεί 

Οδηγίες  Κάντε τρεις ομάδες (3 ή 4 άτομα) 

 Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα συμβάν χρησιμοποιώντας το 

WooClap. 

 Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιεί τύπους ερωτήσεων: πολλαπλές 

επιλογές, εύρεση εικόνων, αξιολόγηση, ιεράρχηση, διαφάνεια 

 Η 2η ομάδα χρησιμοποιεί τύπους ερωτήσεων: δημοσκόπηση, 

αντιστοίχιση, σύννεφο λέξεων, συμπληρώστε τα κενά, ήχο / βίντεο 

 Η τρίτη ομάδα χρησιμοποιεί τύπους ερωτήσεων: ανοιχτή ερώτηση, 

εύρεση αριθμού, ταξινόμηση, ιδεοψυχία 

 Το θέμα είναι κατά την επιλογή σας, προσπαθήστε να βρείτε κάτι που 

όλοι γνωρίζουν στην ομάδα 

 Έχετε 30 λεπτά για να δημιουργήσετε την εκδήλωσή σας 

 Στο τέλος: τώρα έχετε επιπλέον 5 λεπτά για να προετοιμάσετε την 

παράδοση ενός γεγονότος, κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να 

συμμετέχει 

 Τώρα είναι καιρός να δοκιμάσετε τα γεγονότα σας, ποια ομάδα θέλει 

να ξεκινήσει; 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Μετά από όλες τις παρουσιάσεις, ρωτήστε τους συμμετέχοντες για την 

εμπειρία τους με αυτήν την πλατφόρμα. Πώς ήταν να δημιουργηθεί ένα 

γεγονός, τι τους αρέσει σε αυτή την πλατφόρμα, τι δεν ικανοποιούσε; Μετά 

την αποστολή, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να βρουν ένα ζευγάρι από 

μια άλλη ομάδα και να τους προσκαλέσουν να μιλήσουν για 10 λεπτά 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το 

εργαλείο στην καθημερινή πρακτική τους ή με συγκεκριμένες ομάδες 

μαθητών με τους οποίους συνεργάζονται. Στη συνέχεια, ζητήστε 

προβληματισμό σε ένα φόρουμ. Γράψτε τις ιδέες. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι ιδέες από το τελευταίο τμήμα ανταλλαγής προβληματισμού μπορούν να 

καταγραφούν σε ένα flipchart ή χρησιμοποιώντας το WooClap σε ανοιχτό 

τύπο ερωτήματος. 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
 

 Πόσο ικανοποιημένοι είστε με το εργαστήριο; (1-5) 

 Σε ποιο βαθμό το εργαστήριο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας; (1-5) 

o Εξηγήστε (ανοιχτή ερώτηση) 

 

 Πώς τα εργαλεία που παρουσιάζονται σχετίζονται με την εργασία σας; (1-5) 

o Cram 

o Flipanim 

o PowToon 

o Kahoot 

o WooClap 

o Blackboard 

o WeTransfer 

 

 Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες; (ανοιχτή ερώτηση) 

 Σχόλια για τον εκπαιδευτή (ανοιχτή ερώτηση) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.             

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

Τίτλος της 

δραστηριότητας 
Κινητοποίηση των διαδικτυακών εκπαιδευομένων 

Θέμα Το κίνητρο των διαδικτυακών μαθητών στην ηλεκτρονική μάθηση 

Περίληψη της 

δραστηριότητας 

Σε αυτό το θέμα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μάθουν για το κίνητρο των 

online μαθητών στην ηλεκτρονική μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν 

σε ομάδες χρησιμοποιώντας διαδραστικά υλικά, ασκήσεις και μεθόδους 

εργασίας σε απευθείας σύνδεση, εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για να 

παρουσιαστούν στους μελλοντικούς μαθητές τους. Η καλή επικοινωνία θα 

φέρει περισσότερα θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία ηλεκτρονικής 

μάθησης. 

Διάρκεια Συνολικά 10 ώρες (2 ημέρες, 5 ώρες το καθένα) 

Ηλικία του 

γκρουπ 

Ενήλικες - εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές που έχουν μικρή εμπειρία στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία 

Στόχοι της 

δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της μονάδας είναι να αναπτύξει την ικανότητα των 

εκπαιδευτών να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους το κίνητρο των μαθητών 

σε απευθείας σύνδεση στην ηλεκτρονική μάθηση: 

 να βελτιώσει τη γνώση σχετικά με το κίνητρο των μαθητών, 

παρουσιάζοντας τα χρήσιμα εργαλεία επικοινωνίας για να 

παρακινήσει τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

ηλεκτρονικής μάθησης 

 να εκθέσουν τους εκπαιδευόμενους σε διαφορετικές γνώσεις, 

δεξιότητες και συμπεριφορές 

 μάθηση σχετικά με την επίδραση των κινήτρων των διαδικτυακών 

μαθητών 

 να εξασκήσετε διάφορες μεθόδους και εργαλεία για να βρείτε 

συμβουλές για να διατηρήσετε τη συμμετοχή των μαθητών σε 

ψηφιακά μαθήματα 

 να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους να 

παραμείνουν παρακινημένοι στην ηλεκτρονική μάθηση 

 να διερευνήσει τις συμβουλές για την ανάπτυξη νέων 

αποτελεσματικών μεθόδων και εργαλείων μάθησης και διδασκαλίας, 

προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς εκπαιδευτές DL να 

ψηφιοποιήσουν τα μαθήματα 

 να προωθήσει την καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης με βάση τα 

ψηφιακά μέσα, αυξάνοντας τις δεξιότητες για το πώς θα συνεργαστεί 

με τους μελλοντικούς εκπαιδευόμενους. 
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Οδηγός για μια σωστή διεκπεραίωση δραστηριότητας 

Μεθοδολογία 

για να 

εφαρμόσετε τη 

δραστηριότητα 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του θέματος 

συνδυάζοντας διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία για να επικοινωνούν καλύτερα 

με τους μαθητές τους είναι οι εξής: 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Ομαδική εργασία, δικτύωση 

 Παγοθραυστικά 

 Ατομική δουλειά 

 Εργασία σε ζευγάρια, ομάδες 

 Συζήτηση, συζητήσεις 

 Συνάντηση βίντεο 

Εργαλεία και 

υλικά 
 Υπολογιστές με πρόσβαση στο Internet 

 Διαδραστική πλακέτα 

 Παρουσιάσεις με πληροφορίες σχετικά με το θέμα 

 Παραδείγματα και βίντεο 

 Ασκήσεις 

Διαδικασία Το σεμινάριο θα ξεκινήσει με την υποδοχή, την εισαγωγή του εκπαιδευτή και 

το σύνολο κανόνων για το εκπαιδευτικό μάθημα, τις προσδοκίες των 

συμμετεχόντων και τη δραστηριότητα προθέρμανσης. 

Εστιάζοντας σε μια θεωρητική εισαγωγή και πρακτικές ασκήσεις, ο 

εκπαιδευτής θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στο θέμα. Ο κύριος στόχος 

είναι η παρουσίαση του θέματος βήμα προς βήμα με διαδραστικές 

παρουσιάσεις και πρακτικές εργασίες. Ο εκπαιδευτής θα παρέχει 

υποστήριξη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Μετά 

από κάθε άσκηση εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες πώς θα 

χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και ποια είδη εργαλείων 

φαίνονται πιο χρήσιμα στο έργο τους. 

Ημέρα 1 

Ενότητα 1 

Εισαγωγή  

 

45  λεπτά  

 

Ξεκινήστε τη συνεδρία καλώντας τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν 

ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώνουν όλη τη 

δουλειά τους σε ένα μόνο φάκελο ή συνδετικό υλικό, ώστε να μπορούν να 

παρακολουθούν την εξέλιξη τους από την πρώτη εργασία ή την ανάθεση στο 

τελευταίο. 

Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να αναλογιστούν τη 

διαδικασία εκμάθησης, αφού ολοκληρώσουν κάθε αποστολή. 

Ο εκπαιδευτής θα επιλέξει ένα προκατασκευασμένο πρότυπο για την 

Άσκηση: Δύο Αλήθειες και Ένα Ψέμα για να ενεργοποιήσει τις 

προηγούμενες γνώσεις των συμμετεχόντων για το θέμα. Θα καλέσει τους 

εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Padlet για να προσθέσουν 

περιεχόμενο, σχόλια και να μοιραστούν συλλογικά μερικές αληθινές 

δηλώσεις / γεγονότα σχετικά με την επαγγελματική δουλειά των 

εκπαιδευομένων ως καθηγητές / εκπαιδευτές (2 από το καθένα) και κάθε ένα 

για την εμπειρία του στο χώρο εργασίας. 

Τα αποτελέσματα συζητούνται στην Ολομέλεια, κάνοντας συνδέσεις. 

Ο εκπαιδευτής θα συνοψίσει τα αποτελέσματα για την ομάδα και θα 

μοιραστεί την ατζέντα κατάρτισης, παρουσιάζοντας τους στόχους του 

θέματος και κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση του περιεχομένου. 

Ενότητα 2 

Εισαγωγή στο 

θέμα 

 

Ο εκπαιδευτής ανακοινώνει το θέμα και τους κύριους στόχους της 

εκπαίδευσης, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν την έννοια 

των κινήτρων. 

Ξεκινήστε τη συζήτηση ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 
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120 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προβληματιστούν σχετικά με το ερώτημα: Πώς μπορούν οι εκπαιδευόμενοι 

να κινητοποιηθούν; 

Ο εκπαιδευτής καλεί τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν το βίντεο 

Motivation and Learning (dl-trainers.eu/handbook) και να προβούν σε 

ομαδική συζήτηση σχετικά με την κύρια ιδέα. Οι μαθητές θα συζητήσουν την 

έννοια των κινήτρων, εξηγώντας τα χαρακτηριστικά των κινήτρων, των 

τύπων και των επιπτώσεων. 

Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει την κατανόηση των κινήτρων (αναλύεται με 

πολλούς τρόπους, κυρίως η διάκριση γίνεται μεταξύ εγγενών και εξωγενών 

παραγόντων κινητοποίησης). Παρουσίαση: Κεφάλαιο 7. Κίνητρα για τους 

εκπαιδευόμενους στο διαδίκτυο. Μέρος 1 (dl-trainers.eu/handbook). 

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση σχετικά με τα 

έντυπα, τις λεπτομέρειες, τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά των κινήτρων των 

μαθητών στο διαδίκτυο. Θα αντλήσουν απόψεις για τρόπους ανάπτυξης των 

κινήτρων των μαθητών σε μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Οι 

συμμετέχοντες θα εξετάσουν παραδείγματα. 

Άσκηση: Κίνητρα στη μάθηση και διδασκαλία. 

Κοινή χρήση των πληροφοριών που βρέθηκαν με την ομάδα: 

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ ενός σχολικού συστήματος ανταμοιβής 

και του επιπέδου των ηθικών συμπεριφορών; 

• Μπορείτε να βρείτε τρεις τρόπους για να παρακινήσετε τους 

εκπαιδευόμενους να είναι πιο ενεργοί στη διαδικασία ηλεκτρονικής 

μάθησης; 

Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν καθώς και τα επιχειρήματα που 

παρουσιάζονται στις συζητήσεις. Θα προτείνουν βελτιώσεις στο 

εκπαιδευτικό υλικό και θα εφαρμόσουν το υλικό στο χώρο εργασίας. Ο 

εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να συνοψίσουν τα αποτελέσματα για 

την ομάδα, προσφέροντας τα σχόλια. 

Είναι σημαντικό να έχει δοθεί στον καθένα η λέξη και η προσοχή. 

Ενότητα 3 

Ζέσταμα 

 

45 λεπτά 

 

Άσκηση: Αλλάξτε τη θέση σας. Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν τη 

συνεδρία με ενεργοποιητή, πρέπει να κινηθούν λίγο. Πρέπει να αλλάξουν 

θέσεις με τους κοινούς. 

Ο εκπαιδευτής ξεκινάει λέγοντας στην ομάδα ότι τα άτομα που έχουν το ίδιο 

πράγμα κοινό (το ίδιο χρώμα μαλλιών, όσοι έχουν ένα κατοικίδιο ζώο κ.λπ.) 

θα πρέπει να αλλάζουν θέσεις. 

Η εύρεση μιας νέας έδρας θα μπορούσε να είναι μια μεταφορά για την 

εκτίμηση των προοπτικών των άλλων, δείχνοντας στους συμμετέχοντες πώς 

ακόμη και οι μικρές, απλές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην 

προοπτική, συναισθηματικές αντιδράσεις και να οδηγήσουν σε αντίσταση. 

Ενότητα 4 

 

90 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο 

Open Polytechnic Guide to Motivation (dl-trainers.eu/handbook). 

Καταιγισμός ιδεών: οι μαθητές θα μοιραστούν την εμπειρία σχετικά με τις 

Στρατηγικές για την αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών στο διαδίκτυο 

και θα αναλύσουν το είδος των εργαλείων που χρειάζονται για τη μελλοντική 

τους κατάρτιση. Ο εκπαιδευτής θα καλέσει τους συμμετέχοντες να 

συλλέξουν χρήσιμες συμβουλές για να έχουν ένα αποτελεσματικό κίνητρο με 

τους μαθητές τους, για να διατηρήσουν την αφοσίωση των σπουδαστών στα 

ψηφιακά μαθήματα. 

Ο εκπαιδευτής θα διαιρέσει την ομάδα σε 2 μικρότερες ομάδες. 

Χρησιμοποιώντας το Padlet, μια πρώτη ομάδα συμμετεχόντων θα 

δημιουργήσει μια Top 10 Κίνητρα Στρατηγικές για την ηλεκτρονική μάθηση 

και η δεύτερη θα δημιουργήσει μια λίστα με τα 10 κορυφαία λάθη 
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ηλεκτρονικής μάθησης. 

Καταιγισμός ιδεών - Μοιραστείτε την εμπειρία σχετικά με τις συμβουλές για 

τους μαθητές του διαδικτύου. Οι μαθητές θα προβληματιστούν σχετικά με 

την πρόκληση των κινήτρων στην ηλεκτρονική μάθηση, παρουσιάζοντας τα 

στοιχεία των κινήτρων για τους μαθητές σε απευθείας σύνδεση, κάνοντας τη 

μάθηση πιο ελκυστική. 

Παρουσίαση: Κίνητρα για τους εκπαιδευόμενους στο διαδίκτυο. Μέρος 2 

(dl-trainers.eu/ εγχειρίδιο). 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ομάδα. Οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες συζητούν και συζητούν. 

Ημέρα 2 

Ενότητα 1 

Σύνοψη της 

πρώτης ημέρας 

 

30 λεπτά 

Καλωσορίσατε: ο εκπαιδευτής εισάγει τους συμμετέχοντες στην ημερήσια 

διάταξη της δεύτερης ημέρας και προτείνει στους εκπαιδευόμενους να 

συνοψίσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες από την 1η ημέρα. 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να πει μια σημαντική λέξη για την εμπειρία 

κατάρτισης που συνδέεται με την Ημέρα 1. 

Ο εκπαιδευτής δίνει μια σύντομη εξήγηση για το τι πρόκειται να συμβεί κατά 

τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο εκπαιδευτής ξεκινά το βίντεο της συνόδου 7 

Τρόποι χρήσης του βίντεο στο διαδίκτυο στην αίθουσα διδασκαλίας (dl-

trainers.eu/handbook) υπογραμμίζοντας τη σημασία του διδακτικού 

εργαλείου που μπορεί να επηρεάσει έντονα τη διατήρηση και εμπλοκή των 

φοιτητών. 

Ενότητα 2 

 

60 λεπτά 

 

 

 

Ο εκπαιδευτής θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες σε μια νέα δραστηριότητα 

(Άσκηση: Instastory). 

Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν σε 3 μικρές ομάδες, καλώντας κάθε 

ομάδα να χρησιμοποιήσει φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή με το Διαδίκτυο. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνεχίσουν να προσθέτουν φωτογραφίες στην 

ιστορία τους μέχρι να είναι σαν μια ταινία. 

Κάθε ομάδα θα αντιπροσωπεύει ένα φανταστικό προφίλ Instagram. Κάθε 

ομάδα παρουσιάζει την παρουσία τους μπροστά σε άλλους σε μεγάλη οθόνη. 

Ανατροφοδότηση - Σύμφωνα με τις ερωτήσεις σχετικά με τις συζητήσεις 

συζητήστε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου. 

Ενότητα 3 

 

120 λεπτά 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές καλούνται να 

εργαστούν σε υπολογιστές 

με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο. Πρέπει να 

δημιουργήσουν μαθήματα 

διαδραστικής διάρκειας με 

χρήση βιβλίων 

BookWidgets για τους 

μελλοντικούς σπουδαστές, 

χρησιμοποιώντας 

σχεδιασμένα δωρεάν πρότυπα από το www.bookwidgets.com. 

Οι μαθητές πρέπει να συνδεθούν, δημιουργώντας έναν λογαριασμό.   

Υλικά: Διαδραστικό μάθημα whiteboard χρησιμοποιώντας 

BookWidgets. 

Θα χρησιμοποιήσουν τις ιδέες για μαθήματα διαδραστικού πίνακα, 

δημιουργώντας ένα νέο widget whiteboard (επιλέξτε τον τύπο ερώτησης του 

πίνακα σε ένα widgets ή ένα φύλλο εργασίας) και κάντε κλικ στο "Προσθήκη 

αυτοκόλλητου" στην "γενική καρτέλα". Ο δάσκαλος θα πρέπει να προσθέσει 

εικόνες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως αυτοκόλλητα.  
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Ο εκπαιδευτής θα καλέσει 

τους συμμετέχοντες να 

δημιουργήσουν ένα 

διαδραστικό μάθημα. Οι 

μαθητές θα επιλέξουν τα 

σωστά εργαλεία 

λογισμικού παρουσίασης, 

προετοιμάζοντας διάφορα 

μαθήματα και 

παρουσιάσεις για μια διαδραστική συνεργασία με την τάξη.  

They can add stickers to an interactive whiteboard. 

(www.bookwidgets.com/a/home) 

Ο εκπαιδευτής θα διευκολύνει τη διαδικασία. Κάθε μαθητής θα παρουσιάσει 

το υλικό που προετοιμάστηκε για την μεγάλη ομάδα. 

Με τις κοινές πληροφορίες, οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα βελτιωθούν. 

Ενότητα 4 

 

60 λεπτά 

Άσκηση: Πού στον κόσμο; 

Κάθε συμμετέχων δίνει το όνομά τους και τα τρία τους στοιχεία, τότε οι 

υπόλοιπες ομάδες μαντεύονται εκεί που περιγράφουν στον κόσμο. Αφού ο 

καθένας έχει μαντέψει, το άτομο αποκαλύπτει τη θέση του και λέει γιατί 

είναι το αγαπημένο τους μέρος. 

Virtual Version - Οι συμμετέχοντες θα δημοσιεύσουν τρεις ενδείξεις για τη 

θέση τους. Κάθε άτομο θα μπορούσε να μαντέψει πού ήταν η θέση του, να 

μεταβεί στο τμήμα συζήτησης του ιστότοπου και να εντοπίσει το φόρουμ 

συζήτησης για αυτήν τη δραστηριότητα. 

Στο φόρουμ, οι μαθητές δημοσιεύουν τρεις ενδείξεις σχετικά με το πού 

προέρχονται οι συμμετέχοντες και απαντούν στις δημοσιεύσεις του άλλου 

μαθητή, προσπαθώντας να μαντέψουν από πού προέρχονται με βάση τις 

ενδείξεις. 

Αφού ο καθένας έχει μαντέψει, το άτομο αποκαλύπτει τη θέση του και λέει 

γιατί είναι το αγαπημένο τους μέρος. 

Τα αποτελέσματα και αυτά που έμαθαν στη σύνοδο συζητούνται στην 

Ολομέλεια. 

Ο εκπαιδευτής θα δώσει μια ανατροφοδότηση στην ομάδα. 

Αξιολόγηση  

 

30 λεπτά 

Τελική ανατροφοδότηση - διερευνήστε την 

εμπειρία του εκπαιδευόμενου που αποκτήθηκε 

σε αυτή την ενότητα / ημέρα κατάρτισης.  

Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους 

εκπαιδευόμενους να προσφέρουν μια 

ανατροφοδότηση στο τέλος της ενότητας και να 

βρουν τις κορυφαίες εξαγορές 3 κύκλων 

μαθημάτων. 

Παρακολούθηση: "Ποιο εργαλείο θα 

χρησιμοποιήσετε στις μελλοντικές σας 

προπονήσεις;" 

Τελική ανατροφοδότηση - οι συμμετέχοντες θα 

γράψουν ένα email στον καλύτερό τους φίλο 

σχετικά με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει σε αυτή την ενότητα / ημέρα 

κατάρτισης.  

Συνδέσεις  

 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2019/01/best-7-strategies-to-

increase-student-motivation-online 

● https://www.researchgate.net/publication/321992187_Online_Learners'_
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Motivation_in_Online_Learning_The_Effect_of_Online-

Participation_Social_Presence_and_Collaboration 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2018/04/how-to-monitor-your-

students-learning-progress-bookwidgets-reports 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2017/11/40-interactive-template-

exercises-to-digitalise-your-lessons 

● https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135209.pdf 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2019/08/10-interactive-whiteboard-

lessons-for-in-the-classroom   

● Motivate! A Toolkit for youth workers, 2018 

● https://blogs.articulate.com/rapid-elearning/motivate-your-learners-with-

these-5-simple-tips 

 

 

ΥΛΙΚΟ 

Πηγή - Μια θεωρία που προτάθηκε από τον Abraham Maslow στο βιβλίο του του 1943 "A Theory 

of Human Motivation" στην Psychological Review 

 

 

Διαδραστικό μάθημα ασπροπίνακα με χρήση του BookWidgets 

 

Διαδραστικό μάθημα ασπροπίνακα χρησιμοποιώντας το BookWidgets για να επιτρέψετε στους 

εκπαιδευτικούς να δημιουργούν διασκεδαστικά και διαδραστικά μαθήματα για ταμπλετ, έξυπνα 

τηλέφωνα και υπολογιστές. 

Ο ασπροπίνακας "widget" ή η άσκηση επιτρέπει σε έναν δάσκαλο να: 

● δώστε οδηγίες ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τι πρέπει να σχεδιάσουν ή να 

πληκτρολογήσουν 

● Προσθέστε μια εικόνα φόντου στην οποία οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν ή να 

πληκτρολογήσουν 

● Προσθέστε "αυτοκόλλητα" - οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των εικόνων που 

έχουν ήδη ανεβάσει ο δάσκαλος. 

● Οι σπουδαστές μπορούν να διευρύνουν τα αυτοκόλλητα ή να τα μειώσουν και να τα 

περιστρέψουν. 

● Οι μαθητές μπορούν να βρουν τα αυτοκόλλητα κρυμμένα κάτω από το "εικονίδιο 
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αστέρι" στον πίνακα. 

 
 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν από πάνω από 40 πρότυπα άσκησης (κουίζ, σταυρόλεξα, 

παζλ) και να τα προσαρμόσουν για το περιεχόμενό τους. Μπορούν να προσθέσουν αυτοκόλλητα σε 

ένα διαδραστικό πίνακα. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

 

Δύο αλήθειες και ένα ψέμα  

 

Όνομα της 

άσκησης 
Δύο αλήθειες και ένα ψέμα 

Θέμα Κινητοποίηση των μαθητών σε απευθείας σύνδεση 

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες μάθησης μεταξύ 

των συμμετεχόντων, ανακαλύπτοντας τόσο κοινά και μοναδικά 

ενδιαφέροντα και εμπειρίες 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Δωμάτιο με Internet, υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα, Padlet 

Συνολική εικόνα Ο εκπαιδευτής θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν το ένα το 

άλλο καλύτερα μέσα από την εκπαίδευση, ανακαλύπτοντας τόσο κοινά και 

μοναδικά ενδιαφέροντα και εμπειρίες. 

Αντικείμενα Για να βοηθήσετε τους ανθρώπους να αρχίσουν να είναι πιο άνετοι μιλώντας 

και ακούγοντας ο ένας τον άλλον. 

Προετοιμασία Ο εκπαιδευτής θα επιλέξει ένα προκατασκευασμένο πρότυπο και θα καλέσει 

τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Padlet για να 

προσθέσουν περιεχόμενο, σχόλια και να μοιραστούν συλλογικά μερικές 

αληθινές δηλώσεις / γεγονότα σχετικά με την επαγγελματική δουλειά των 

εκπαιδευομένων ως καθηγητές / εκπαιδευτές (2 από το καθένα) 

προϋπηρεσία. 

Οδηγίες Ξεκινήστε τις οδηγίες: 

● Πείτε στους συμμετέχοντες ότι πρέπει να παρουσιαστούν στην ομάδα, 

γράφοντας με δύο αληθινές δηλώσεις / γεγονότα για τους εαυτούς τους 

ως εκπαιδευτές / εκπαιδευτές και ένα ψέμα για την εμπειρία στο χώρο 

εργασίας τους. 

● Ζητήστε από έναν εθελοντή να ξεκινήσει με τις δύο αλήθειες και ένα 

ψέμα - να τους μοιράζονται και τα τρία με την ομάδα. 

Όποιος υποθέτει το ψέμα, θα πάει στη συνέχεια. 

Γενικές παρατηρήσεις των εκπαιδευτών και αμφιβολίες. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα συζητούνται στην Ολομέλεια, κάνοντας συνδέσεις. Κάθε 

ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ομάδα. Οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες συζητούν και συζητούν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες θέτουν επιχειρήματα για τα πραγματικά τους γεγονότα από 

εμπειρίες κατάρτισης κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Μερικοί 

συμμετέχοντες μπορεί να θέλουν να επεκτείνουν τις δηλώσεις αλήθειας τους, 

ανάλογα με το πόσο περίτεχνα είναι αυτά! 

Είναι σημαντικό να δοθεί σε όλους η λέξη και η προσοχή. 

Συγκεντρώστε τα αποτελέσματα για την ομάδα και μοιραστείτε την ατζέντα 

κατάρτισης. Εξηγήστε πώς οι προσδοκίες των συμμετεχόντων συνδέονται με 

την ημερήσια διάταξη και το όραμα της κατάρτισης. 

 

 

Κίνητρα στη μάθηση και τη διδασκαλία 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Κίνητρα στη μάθηση και τη διδασκαλία 
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Θέμα Κινητοποίηση των διαδικτυακών μαθητών  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες μάθησης μεταξύ 

των συμμετεχόντων 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Διαδραστικός πίνακας, παρουσίαση 

Συνολική εικόνα Ο καλύτερος τρόπος να κατανοήσουμε το περίπλοκο θέμα των κινήτρων 

είναι να συμπληρώσουμε το θεωρητικό μέρος για τον εαυτό μας και να το 

εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. 

Αντικείμενα Να κατανοήσουμε τις μορφές των κινήτρων των σε απευθείας σύνδεση 

εκπαιδευομένων, τις επιπτώσεις και τους τρόπους για να είμαστε 

αποτελεσματικοί στη διαδικασία κατάρτισης 

Προετοιμασία Επιλέξτε 2 ομάδες για συζητήσεις, για και κατά - 2 μορφές κινήτρων των 

διαδικτυακών μαθητών και τον ρόλο των κινήτρων στη μαθησιακή 

διαδικασία, προσδιορίζοντας την απόδοση των μαθητών. 

Οδηγίες Διαχωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες από 4 έως 6 άτομα. Κάθε 

ομάδα πρέπει να υποστηρίξει τη σημασία δύο μορφών κινήτρων (Εσωτερική 

/ Εξωτερική). Διάλογος και σύνταξη συμπερασμάτων. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Στην ολομέλεια συζητούνται τα αποτελέσματα και αυτό που παρουσιάζεται 

στο θεωρητικό μέρος. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην 

ομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συζητούν και συζητούν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Οι συμμετέχοντες θέτουν επιχειρήματα υπέρ και κατά των διαφόρων θέσεων: 

Μόνο όταν ικανοποιούνται οι ανάγκες της κατώτερης τάξης για σωματική 

και συναισθηματική ευεξία, ανησυχούμε για τις ανάγκες υψηλότερης τάξης 

επιρροής και προσωπικής ανάπτυξης. 

Είδος κίνητρο: Εγγενής / Εξωτερικός 

Ερωτήσεις προβληματισμού 

● Πώς μπορούν οι μαθητές / σπουδαστές να παρακινηθούν; 

Τα παιδιά μαθαίνουν από ό, τι κάνουν, θέλουν να διερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν είδη στόχων στη διαδικασία μάθησης 

● Στόχοι μάθησης 

● Στόχοι απόδοσης 

● Στόχοι αποφυγής της εργασίας 

● Κοινωνικοί στόχοι 

● Η ανάγκη για συγγένεια 

 

 

 

 

Αλλάξτε τη θέση σας 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Αλλάξτε τη θέση σας 

Θέμα Κινητοποίηση των διαδικτυακών μαθητών  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

● Να καλλιεργούν τις κοινωνικο-συναισθηματικές μαθησιακές δεξιότητες 

μεταξύ των συμμετεχόντων 

● Να δείξει στους συμμετέχοντες ποια συναισθήματα αντίστασης και 

επιδράσεις ακόμη και μιας ελάχιστης αλλαγής μπορούν να έχουν 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Υλικά Διαδραστική πλακέτα, δωμάτιο με καρέκλες 

Συνολική εικόνα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει συναντήσεις δέσμευσης, 
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συνεδρίες προγραμματισμού 

Αντικείμενα Να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τις επιπτώσεις και τους τρόπους για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Προετοιμασία Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν τη συνεδρία με ενεργοποιητή, πρέπει να 

κινηθούν λίγο. Πρέπει να αλλάξουν θέσεις με τους κοινούς. 

Οδηγίες Ο εκπαιδευτής ξεκινάει λέγοντας στην ομάδα ότι τα άτομα με το κοινό 

πράγμα (το ίδιο χρώμα των μαλλιών, όσοι έχουν ένα κατοικίδιο ζώο, ...) θα 

πρέπει να αλλάζουν θέσεις. 

Για παράδειγμα, όταν ο εκπαιδευτής λέει: "Οι άνθρωποι που φορούν λευκά 

μπλουζάκια αλλάζουν θέσεις!" όσοι βρίσκονται σε αυτή την ομάδα πρέπει να 

σηκωθούν και να αλλάξουν μέρη, να βρουν ένα άλλο ελεύθερο μέρος για να 

καθίσουν ». 

Διάλογος και σύνταξη συμπερασμάτων. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Στην ολομέλεια συζητούνται τα αποτελέσματα και αυτά που έμαθαν. 

Η εύρεση μιας νέας θέσης θα μπορούσε να είναι μια μεταφορά για την 

εκτίμηση των προοπτικών των άλλων. 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συζητούν και συζητούν. 

● Η νέα προοπτική που παρέχει ο διακόπτης (φυσικά και συναισθηματικά) 

● Συγκρίνετε το νέο κάθισμα με το παλιό κάθισμα 

● Έχετε καλύτερη εικόνα τώρα; 

● Πώς αισθάνθηκαν όταν έπρεπε να μετακινηθούν; (Ευτυχισμένος / 

ερεθισμένος / αδιάφορος - γιατί;) 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Αυτό το παιχνίδι προσαρμόζεται πολύ εύκολα ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος 

της ομάδας, αποδεικνύοντας ότι οι απλές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν 

αλλαγές στην προοπτική, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και να οδηγήσουν 

σε αντίσταση. 

 

 

 

 

Instastory 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Instastory 

Θέμα Κινητοποίηση των διαδικτυακών μαθητών  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

Να καλλιεργήσει τις κοινωνικο-συναισθηματικές και ψηφιακές δεξιότητες 

μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων 

Μέγεθος ομάδας 12 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Υλικά Δωμάτιο με Internet, υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα 

Συνολική εικόνα Σήμερα, σχεδόν όλοι έχουν Instagram. Υπάρχουν εκατομμύρια επιρροών. 

Όλοι αγαπούν να μοιράζονται τις καθημερινές δραστηριότητες των οπαδών. 

Αντικείμενα Για να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να γνωριστούν ο ένας τον άλλο με 

δημιουργικό τρόπο 

Προετοιμασία Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν ένα φορητό υπολογιστή / υπολογιστή με 

το Διαδίκτυο. Θα συνεχίσουν να προσθέτουν φωτογραφίες στην ιστορία τους 

μέχρι να μοιάζει με μια ταινία. 

Οδηγίες 1. Διαχωρίστε την ομάδα σε 3 μικρές ομάδες. 

2. Ζητήστε από τις ομάδες να αντιπροσωπεύουν ένα προφίλ Instagram. 

3. Δώστε εντολή στους συμμετέχοντες ότι κάθε Insta-ιστορία πρέπει να έχει 

10 εικόνες που λένε μια ιστορία για ένα θέμα MOTIVATION. 
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4. Τα θέματα πρέπει να είναι γνωστά μόνο για την ομάδα. 

5. Δώστε 20 λεπτά στους συμμετέχοντες για να τραβήξετε φωτογραφίες. 

6.  Πείτε τους ότι οι εικόνες πρέπει να ληφθούν σε ένα τηλέφωνο και όταν η 

ομάδα είναι πίσω πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος χρήστης για να φορτώσει 

το Instastory στον υπολογιστή του διαμεσολαβητή. 

7. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το Instastory τους μπροστά από τους άλλους σε 

μια μεγάλη οθόνη. 

8. (Πηγή - Motivate! A Toolkit for youth workers, 2018) 

Γενικές παρατηρήσεις των εκπαιδευτών και θετικά σχόλια. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Γύρος ανατροφοδότησης - Σύμφωνα με τις ερωτήσεις απολογισμού 

- Ήταν εύκολο να συλλέξετε τις εικόνες για το Instastory; 

- Νιώσατε άνετα με την ομάδα σας; 

- Πώς πήρατε τις αποφάσεις για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού; 

- Έχετε έναν σαφή ηγέτη που ήταν υπεύθυνος για την ομάδα; 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συζητούν και συζητούν. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

Στην ολομέλεια συζητούνται τα αποτελέσματα. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει 

τα αποτελέσματα στην μεγάλη ομάδα. 

 

Που στον κόσμο? 

 

Όνομα της 

άσκησης 
Που στον κόσμο? 

Θέμα Κινητοποίηση των διαδικτυακών μαθητών  

Αποκτούμενες 

δεξιότητες 

● να καλλιεργούν τις κοινωνικο-συναισθηματικές ψηφιακές μαθησιακές 

δεξιότητες μεταξύ των συμμετεχόντων 

● να αυξήσουν την αλληλεπίδραση και την εξοικείωση με τους 

συνομηλίκους τους 

Μέγεθος ομάδας 10 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Υλικά Δωμάτιο με υπολογιστές, Διαδραστική πλακέτα 

Συνολική εικόνα ● Ενίσχυση της Ενότητας Ομάδων 

● Ενεργοποιήστε τους συμμετέχοντες 

Αντικείμενα Να κατανοήσουμε την έννοια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τις επιπτώσεις 

και τους τρόπους για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Προετοιμασία Παραδοσιακή έκδοση: 

Το αρχικό παγοθραυστικό παίζεται από ανθρώπους που επιλέγουν ένα μέρος 

και σκέφτονται τρεις ενδείξεις που το περιγράφουν. 

Το υπόλοιπο της ομάδας μαντεύει εκεί που στον κόσμο περιγράφουν. Αφού ο 

καθένας έχει μαντέψει, το άτομο αποκαλύπτει τη θέση του και λέει γιατί 

είναι το αγαπημένο τους μέρος. 

Οδηγίες Εικονική έκδοση: 

Κάθε άτομο δίνει το όνομά του και τις τρεις ενδείξεις του, τότε οι υπόλοιπες 

ομάδες υποθέτουν εκεί που περιγράφουν στον κόσμο. 

Κάθε άτομο θα διάλεγε ένα μέρος που θα τους ταιριάζει (την προσωπικότητά 

τους). 

Αφού ο καθένας έχει μαντέψει, το άτομο αποκαλύπτει τη θέση του και λέει 

γιατί είναι το αγαπημένο τους μέρος. 

Θα τοποθετήσουν τρία στοιχεία για τη θέση τους. 

Κάθε άνθρωπος θα μαντέψει πού ήταν η θέση του. 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις που θα έδιναν τους 
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σπουδαστές στη σωστή ήπειρο αν χρησιμοποιούσατε ολόκληρο τον κόσμο. 

Βήμα 1: Περιηγηθείτε στο τμήμα συζήτησης του ιστότοπου του μαθήματος 

και εντοπίστε το φόρουμ συζήτησης για αυτήν τη δραστηριότητα. 

Βήμα 2: Σε αυτό το φόρουμ, δημοσιεύστε τρεις ενδείξεις σχετικά με το πού 

προέρχονται οι συμμετέχοντες. Να είστε δημιουργικοί σε ενδείξεις. 

Βήμα 3: Απαντήστε στις δημοσιεύσεις του άλλου μαθητή και προσπαθήστε 

να μαντέψετε από πού νομίζετε ότι προέρχονται από τις ενδείξεις. 

Κάνετε κάποια έρευνα! Κάντε την εικασία σας και στη συνέχεια συζητήστε 

γιατί το άτομο επέλεξε τις ενδείξεις που επέλεξαν. 

Ανακεφαλαί-

ωση και 

αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα και όσα αποκτήθηκαν στη συνεδρίαση μάθησης 

συζητούνται στην Ολομέλεια. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

στην ομάδα. 

Συμβουλές για 

διαμεσολαβη-

τές 

υντελεστής ή Πηγή: Nancy Sipes, 2010 

(https://sites.google.com/site/adultonlineteachingstrategies/virtualicebreakers/

where-in-the-world---not-done)  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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