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              Εισαγωγή 
 

 Ο παρών  ενδεικτικός Οδηγός της εξαε προέκυψε από ένα κενό στην εφαρμογή της  
εξαε στο Δημοτικό, και την προσπάθεια κάλυψής αυτού του κενού  το διάστημα της 
εξ ανάγκης εφαρμογής της. 

 Η προσπάθεια στοχεύει στην υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης  σε  περιπτώσεις  ανάγκης. 

 Η δημιουργία του Οδηγού ξεκίνησε με την ελπίδα  ότι θα χρησίμευε  σε κάθε  Σύλλογο 
Διδασκόντων  που επιχειρούσε το τελευταίο τριμήνο του 2020  να  εφαρμόσει την  
εξαε,  υπό έκτακτες συνθήκες. 

 Σήμερα πιστεύουμε ότι ο Οδηγός μπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο  με 
το οποίο κάθε Σύλλογος Διδασκόντων θα μπορούσε, εάν το επιθυμούσε, να 
σχεδιάσει πιο ολοκληρωμένα  το συνολικό πρόγραμμα της εξαε του Σχολείου του, αν 
χρειαζόταν, στηριζόμενος  σε ένα  ενδεικτικό μοντέλο και ακολουθώντας ένα 
σκεπτικό που οδηγεί στη διαμόρφωση βασικών αρχών σχεδιασμού προγράμματος 
εξαε. 

 Ο Οδηγός αποτελείται από  πέντε μέρη τα οποία καλύπτουν διαφορετικές ενότητες. 

 Στο τέταρτο μέρος του Οδηγού έχει προσαρτηθεί  απόσπασμα προτεινόμενου  
εκπαιδευτικού υλικού των Σ.Ε.Ε.  Δημοτικής Εκπαίδευσης του 1ου  ΠΕΚΕΣ Νοτίου 
Αιγαίου, το οποίο απετέλεσε υποστηρικτικό υλικό την περίοδο της εξαε (σ.46- 55)       
Το  εκπαιδευτικό υλικό συγκέντρωσε και κατέγραψε ο  Πέτρος  Προβελέγγιος, Σ.Ε.Ε. 
ΠΕ70  του 1ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου. 

 Η πρόσβαση στις ενότητες διευκολύνεται και μέσω link,  το οποίο υπάρχει στα 
περιεχόμενα. 
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1ο Μέρος  

 

Από την εξαε των ενηλίκων… στην  

« κατ΄ ανάγκη»  εξαε  των μαθητών του 

 Δημοτικού 

 



Πώς προέκυψε η ανάγκη χρήσης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στο σχολείο; 

Προέκυψε  “εξ ανάγκης” 
 

Όπως ακριβώς είχε προκύψει το 1970 και  η υλοποίηση της εξαε 
για ενήλικες 

 

Τότε,  ανάγκη ήταν η κάλυψη ανισοτήτων ως προς την 
πρόσβαση της γνώσης  και ξεκίνησε ως «Σπουδές δι΄ 
αλληλογραφίας» 

 

Στις μέρες μας, η ανάγκη αφορούσε στην υποκατάσταση της δια 
ζώσης διδασκαλίας  του σχολείου από την εξ αποστάσεως, 
εξαιτίας  της  αδυναμίας  μετάβασης των μαθητών στον σχολικό 
χώρο, λόγω του κορονοϊού 



 Ο χαρακτήρας της εξαε (γενικά) 

Ο χαρακτήρας της εξαε των ενηλίκων είναι: 

 Δυναμικός 

 Συνεχώς εξελισσόμενος  

     

Με συνέπειες: 

 το θεωρητικό της πλαίσιο να μην είναι σταθερό 

και 

 να επαναπροσδιορίζεται διαρκώς 

 

 

 



 Ο χαρακτήρας της εξαε     

 στο Δημοτικό 

Στο Δημοτικό η εξαε: 

Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά  το τρίτο διδακτικό 

τρίμηνο του 2020 και κάτω από ειδικές συνθήκες 

 

Στερείται , συνεπώς: 

 Αρχών  

      και  

 Θεωρητικού πλαισίου 



 

Μορφές εξαε - Καθορισμός μορφής και 

εφαρμογή της στο σχολείο 

Οι μορφές  της εξαε είναι δύο: 

 Σύγχρονη εξαε: Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επικοινωνεί  με 
τον εκπαιδευτή του σε πραγματικό χρόνο, με ήχο και εικόνα. 

 

 Ασύγχρονη εξαε: Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτή- 

εκπαιδευόμενου γίνεται σε διαφορετικό χρόνο. 

     Πλεονεκτεί ως προς την ευελιξία χώρου, χρόνου και ρυθμού 

     μάθησης. 

 

   Η  μορφή  καθορίζεται  από  την ανάγκη. 

 

 



Ποια μορφή εξαε κρίνεται πιο 

αποτελεσματική στο Δημοτικό; 

 

Ο συνδυασμός των δύο μορφών κρίνεται πιο 

αποτελεσματικός στο Δημοτικό διότι συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα και των δύο μορφών 



Πώς υλοποιείται  η εξαε και σε τι 

αποσκοπεί; 

 

Η  τεχνολογία είναι  απολύτως απαραίτητη  για την 
εξαε 

 

Η εξαε: 

 αποσκοπεί στη δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικού 
υλικού για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση 

 συμπληρώνει την δια ζώσης εκπαίδευση   

 είναι αποτελεσματική εκεί που υπάρχει κενό-ανάγκη 

 στοχεύει στην αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτικού 
και  μαθητή 

 

 



Σε τι στοχεύει η αμφίδρομη 

επικοινωνία στην εξαε; 

    Στοχεύει στην: 

 καθοδήγηση 

 υποστήριξη 

 εξυπηρέτηση διδακτικών  και κοινωνικών 
σκοπών 

 παροχή εκπαιδευτικού υλικού 

 κατ’  ιδίαν μελέτη και εκ παραλλήλου 
πραγματοποίηση ομαδικών  συναντήσεων 

 

 



  
Οι συντελεστές της εξαε και η σημασία τους 

     

     Οι συντελεστές είναι τρεις: 

    Δάσκαλος- μαθητής- εκπαιδευτικό υλικό 

 

    Κάθε συντελεστής έχει τη δική του αξία 

 

    Βαρύνουσα σημασία όμως έχει το είδος   
και  η ποιότητα  του  εκπαιδευτικού  
υλικού 



 Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στην  

εξαε και η ξεχωριστή του δύναμη 

     Ο  ρόλος του Εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρος. 

     Ο Εκπαιδευτικός έχει ως σκοπό του: 

 την  υποστήριξη, 

 την καθοδήγηση, 

 την ενθάρρυνση- εμψύχωση, 

 τη φιλικότητα, 

 την κατανόηση προβλημάτων, 

 την παροχή βοήθειας, όταν το υλικό δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του 
μαθητή, 

 την εστίαση στην αλληλεπίδραση και την ικανότητα ανάλυσης και 
διαχείρισης της επικοινωνίας, 

                                                ενώ 

ξεχωριστή δύναμη του εκπαιδευτικού αποτελεί: 

«Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού» 

 



Σε τι διαφέρει η εξαε από τη 

συμβατική διδασκαλία; 

Διαφέρει: 

 

 Στο χρόνο διδασκαλίας ( λιγότερος) 

 Στο χρόνο προετοιμασίας ( περισσότερος) 

 Στο ρόλο του Εκπαιδευτικού ( σχεδιαστής- εμψυχωτής) 

 Στο χώρο υλοποίησης της διδασκαλίας ( εξ αποστάσεως) 

 Στον τρόπο διδασκαλίας (με ποικιλία ψηφιακών εργαλείων) 

 Στο μέσο υλοποίησης ( τεχνολογία) 

 Στην αμεσότητα της διδασκαλίας ( ελλιπέστερη) 

 Στη διαχείριση των συναισθημάτων ( ελλιπέστερη) 

 Στην υποβοήθηση από  τον εκπαιδευτικό  ( ελλιπέστερη) 

 



Σκοπός ενός σωστού σχεδιασμού 

στην εξαε είναι: 

 Η διδασκαλία και υποστήριξη του έργου των 
μαθητών και 

 η ενεργοποίησή τους 

 η εκπαίδευσή τους 

 η αυτονόμηση τους στη μάθηση 

 η εκ μέρους τους ανακάλυψη της γνώσης 

 η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα 
μάθησης, μέσω της αυτοαξιολόγησης 



 Τι απαιτεί η χρήση της εξαε; 

   Η χρήση της εξαε απαιτεί: 

 κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό 

 προσεκτική προετοιμασία 

 άρτιο σχεδιασμό 

 συστηματική οργάνωση 

 προσδιορισμό στόχων 

 ανάλυση παιδαγωγικών προϋποθέσεων της 

μαθησιακής διαδικασίας 

 



2ο Μέρος 

Η υλοποίηση της εξαε και η εφαρμογή της στο 

Δημοτικό σήμερα 



 

 

Ενότητες 
 

 

 

 Τι απαιτεί η εφαρμογή της εξαε στο Δημοτικό σήμερα;  

 Ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει;  

 Με ποιες μορφές μπορεί να υλοποιηθεί; 

 Ποια η συμβολή της εξαε στη διδασκαλία και την κάλυψη της 

ύλης; 

 

 



 Βασικές Αρχές- πρόταση 

 Η υλοποίηση και εφαρμογή της εξαε απαιτεί τη δημιουργία 
βασικών αρχών 

 Οι αρχές μπορούν να αντληθούν από τις αρχές της εξαε ενηλίκων 
και από τις αρχές σύνταξης των υφιστάμενων ωρολογίων 
προγραμμάτων του Δημοτικού που αφορούν τη δια ζώσης 
διδασκαλία.  

 Είναι απαραίτητο να γίνουν και προσαρμογές λόγω της 
χρονολογικής ηλικίας των μαθητών μας και των ειδικών συνθηκών 
εφαρμογής της εξαε. 

     Οι προσαρμογές  θα στηριχθούν στα πορίσματα: 

  της Παιδαγωγικής επιστήμης 

  της Ψυχολογίας 

  και της Διδακτικής 

 



Ποιες ανάγκες των μαθητών μας 

μπορεί να καλύψει σήμερα η εξαε 

και με ποιες προϋποθέσεις; 

 

Καλυπτόμενες ανάγκες: 

 η ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία με την  «τάξη» 

 η επαφή των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία 

 η επανάληψη και εμπέδωση της ήδη διδαχθείσας ύλης  

    και  υπό προϋποθέσεις: 

 

1. η εξ ανάγκης πρόσβαση και διερεύνηση της νέας γνώσης στα 
περισσότερα μαθήματα, για ένα ορισμένο  χρονικό διάστημα. 

2. η συμπλήρωση της δια ζώσης εκπαίδευσης σε περίπτωση που τα 
σχολεία ανοίξουν κάποια χρονική στιγμή, μετά την κρίση, και  
λειτουργήσουν υπό άλλους όρους. 

 



Με ποιες μορφές μπορεί να υλοποιηθεί 

στο Δημοτικό;  

 Με δύο μορφές: 

     Σύγχρονη και Ασύγχρονη 

 

     Θα ακολουθήσει: 

 η  άποψή μας για τη Σύγχρονη 

 

 η άποψή μας για την Ασύγχρονη 

 

 η άποψή μας για αποτελεσματικότερα μαθησιακά αποτελέσματα 



Η άποψή μας για την εφαρμογή της 

Σύγχρονης εξαε στο Δημοτικό 

 Θεωρούμε ότι η Σύγχρονη εξαε είναι  χρήσιμη στο Δημοτικό 

 υπό συνθήκες ανάγκης ή για κάλυψη κενού: 

 

 για να προχωρήσουμε στην ύλη των μαθημάτων, 

 ιδίως Γλώσσας και Μαθηματικών    

 

 για ομαδική-συνεργατική επεξεργασία  δραστηριοτήτων  και  για 

 διορθώσεις εργασιών 



Η άποψή μας για την  Ασύγχρονη 

εξαε στο Δημοτικό 

  

     Η Ασύγχρονη είναι καταλληλότερη για: 

 

  ατομική επεξεργασία δραστηριοτήτων 

  εξάσκηση με σκοπό την εμπέδωση 

  διερεύνηση και  επεξεργασία  θεωρητικών    

      μαθημάτων (προσέγγιση του νέου αλλά και 

      επεξεργασία  ασκήσεων) 

  αυτοαξιολόγηση    



Ποια επιλογή μορφής της 

εξαε οδηγεί σε καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα; 
 

Ο Συνδυασμός των δύο μορφών, Σύγχρονης και 

Ασύγχρονης, οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα διότι:  

αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των δύο μορφών, 

ελαττώνοντας ταυτόχρονα τα μειονεκτήματά τους 

απέναντι στη δια ζώσης διδασκαλία, η οποία θεωρείται 

οπωσδήποτε  αναντικατάστατη. 



3ο Μέρος 

Πώς ο εντοπισμός δυσκολιών συμβάλλει   

 σε έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό 

διδακτικού εξαε προγράμματος; 



Ενότητες 

 Ποιες δυσκολίες πρέπει να εντοπίσουμε και γιατί; 

 Η επικοινωνία ως μέσο  εντοπισμού των δυσκολιών 

 Με ποιους τρόπους/ μέσα  επικοινωνούμε με τους μαθητές και     

γονείς; 

 Η σημαντικότητα της επικοινωνίας στην εξαε 

 Αντισταθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 



Τι απαιτείται να εντοπίσουμε πριν τον 

σχεδιασμό των μαθημάτων και γιατί; 

 Πριν τον σχεδιασμό πρέπει να εντοπίσουμε: 

 το είδος των δικών μας δυσκολιών (εκπαιδευτικών) 

 τις δυσκολίες των μαθητών μας 

 τις δυσκολίες των γονέων της τάξης μας 

 

  Γιατί πρέπει να εντοπίσουμε τις δυσκολίες;  

   Για να δράσουμε προληπτικά και να είμαστε  

     αποτελεσματικοί στο σχεδιασμό μας 



Δυσκολίες Εκπαιδευτικών 

 Διδασκαλία υπό χρονική πίεση 

 Άγνοια καλών πρακτικών 

 Έλλειψη εμπειρίας 

 Έλλειψη χρόνου ή και γνώσης για την προετοιμασία του διδακτικού 
υλικού ( Διδακτικό Σενάριο) 

 Άγνοια διαχείρισης της τάξης, υπό αυτές τις συνθήκες 

 Δυσκολίες μετάβασης σε ένα μαθητοκεντρικό/ συνεργατικό μοντέλο, 
όπως απαιτείται 

 Ψηφιακός αναλφαβητισμός σε ορισμένα θεματικά αντικείμενα 

 Άγνοια σε σημαντικές παραμέτρους σχετικές με τη χρήση των 
ψηφιακών  μέσων, όπως τα  πνευματικά δικαιώματα και τα 
προσωπικά δεδομένα 

 Άλλου είδους δυσκολίες: κακή ψυχολογία, έλλειψη υποδομής, έλλειψη  
χώρου, μαθητές με ιδιαίτερα μαθησιακά προφίλ, κ.λ.π. 



Δυσκολίες μαθητών 

 Δεν έχουν όλοι την απαιτούμενη υποδομή. 

 Δεν έχουν όλοι ψηφιακές δεξιότητες. 

 Οι οδηγίες που τους δίνονται δεν είναι πάντα σαφείς. 

 Ο/Η  Εκπαιδευτικός δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο. 

 Οι μικρότεροι μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργητικά διότι 
αναζητούν περισσότερο την επικοινωνία με την τάξη, οι 
μεγαλύτεροι, όχι. 

 Οι γονείς μερικών μαθητών δεν έχουν κατανοήσει τη 

     σημασία της συμμετοχής των παιδιών τους, ή δεν 

     τα παροτρύνουν να συμμετέχουν για ποικίλους λόγους.   

      

 



Δυσκολίες γονέων 

Οι γονείς εκνευρίζονται και αισθάνονται ενοχές, διότι 

 δεν διαθέτουν:  

 

 την υποδομή 

 τον ξεχωριστό χώρο 

 το χρόνο 

 τη διάθεση ( προβλήματα οικονομικά- επαγγελματικά κ.λ.π.) 

 τις ψηφιακές δεξιότητες 

 τη σωστή και αναλυτική ενημέρωση από το σχολείο 

 τον τρόπο με τον οποίο θα  βοηθήσουν τα παιδιά τους 



Πώς θα εντοπίσουμε τις δυσκολίες 

γονέων και μαθητών και για ποιο σκοπό;  

 

 Επικοινωνώντας μαζί τους με κάθε δυνατό μέσον 
πριν οριστικοποιήσουμε τον τρόπο που θα εργαστούμε 

(μοντέλο εξαε) 

 Ενημερώνοντάς τους: 

 για το διδακτικό μοντέλο που σκεφτόμαστε να 

ακολουθήσουμε,  

 τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης,  

 την απαιτούμενη υποδομή 

 Σκοπός μας είναι η ανίχνευση των δυσκολιών τους 

και η εξουδετέρωσή τους 



Με ποια μέσα θα επικοινωνήσουμε  

με επικοινωνίας με τους γονείς και 

τους μαθητές; 

 

Με: 

 e- mail  

 τηλέφωνο 

 τηλεδιάσκεψη 

 Αλληλογραφία 



 

Μορφές επικοινωνίας και  σημασία 

αυτής στην εξαε 

 

Η επικοινωνία εκτός από αρχική- ανιχνευτική πρέπει να είναι 

συνεχής- τακτική κατά τη διάρκεια της εξαε ώστε να αντισταθμίζει 

την έλλειψη αμεσότητας και διαπροσωπικής επαφής  που έχει η 

δια ζώσης εκπαίδευση 

 

 

 

 



Λήψη αντισταθμιστικών μέτρων 

Αφού εντοπίσουμε και συνειδητοποιήσουμε τις δυνατότητες και τις 
δυσκολίες μας  καθώς κι εκείνες  των μαθητών και γονέων τους, 
λαμβάνουμε προκαταβολικά τα κατάλληλα αντισταθμιστικά 
μέτρα. 

 

Παραδείγματα: 

1. Δεν έχουν όλοι μαθητές μας Η.Υ. ;     

   Φροντίζουμε να μάθουμε τι άλλα μέσα διαθέτουν π.χ. κινητά και  

   τους επιτρέπουμε να συμμετέχουν με αυτά στη Σύγχρονη  εξαε. 

 

2. Δεν γνωρίζουμε  εμείς οι ίδιοι τη χρήση των εκπαιδευτικών 

    εργαλείων;  

    Αναζητούμε τρόπο ώστε να  καλύψουμε τις ελλείψεις  μας. 



4ο μέρος 

‘Υλη και εκπαιδευτικό υλικό 



Ενότητες 

 Επανάληψη ή  «παρακάτω»; 

 Με ποιο σκεπτικό θα επιλέξω την ύλη που θα διδάξω ; 

 Προϋποθέσεις για το «παρακάτω» της ύλης 

 To εκπαιδευτικό υλικό 

 Προτάσεις για την υλοποίηση της Ασύγχρονης 

 Σημαντικά γλωσσικά στοιχεία εκπαιδευτικού υλικού 

 Οι δραστηριότητες αξιολόγησης και η αναγκαιότητα 

ύπαρξής τους 



Επανάληψη ή παρακάτω; 

 Η εξ ανάγκης χρήση της εξαε ξεκίνησε τον Μάρτη του 2020  
με χρήση της Ασύγχρονης εξαε. 

 Ακολούθησε  η  εφαρμογή της Σύγχρονης εξαε, για όποιο 
σχολείο το επιθυμούσε.  

 Σκοπός: Η  επανάληψη. 

 Στη συνέχεια  σε ενημερωτική  τηλεδιάσκεψη των ομάδων 
υποστήριξης  των σχολείων για την εξαε, ανακοινώθηκε από 
την Γενική Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. , ότι οι Εκπαιδευτικοί 
μπορούσαν να προχωρήσουν πιο κάτω στην ύλη, χωρίς 
βιασύνη, εφόσον  υπήρχε η δυνατότητα  και  το έκριναν 
ωφέλιμο 

 Το ερώτημα ήταν: Επανάληψη ή παρακάτω; 

 Και αν, ναι. Πότε; Και πώς;… 



 

Κάτω από ποιες  προϋποθέσεις  μπορούμε να 

προχωρήσουμε  ευκολότερα, πιο κάτω, στην  ύλη;   

 Αν υπάρχει η υποδομή και πρόσβαση στο διαδίκτυο ( για εκπαιδευτικούς- 
μαθητές). 

 Αν  είμαστε ψηφιακά εγγράμματοι ( εκπαιδευτικοί- γονείς- μαθητές). 

 Αν έχουμε πειστεί  όλοι  ( μαθητές εκπαιδευτικοί- και γονείς) για τις 
δυνατότητες της εξαε. 

 Αν μπορούμε να στηριχθούμε σε ένα μοντέλο της εξαε. 

 Αν έχουμε επιμορφωθεί στον τρόπο χρήσης της εξαε. 

 Αν αναπτυχθούν συνεργασίες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 

 Αν ενδιαφερόμαστε, ως εκπαιδευτικοί, να εξελίσσουμε τις ψηφιακές μας  

      γνώσεις. 

 Αν  εμπιστευτούμε  και χρησιμοποιήσουμε και τη Σύγχρονη  εξαε. 

 Αν μάθουμε να σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό. 

 Αν  έχουμε πρόσβαση και  σε έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό. 

 Αν αποκτήσουμε γνώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά 
δεδομένα για συνετή  χρήση. 

 



Με ποιο σκεπτικό θα επιλέξω την 

ύλη για να προχωρήσω παρακάτω; 
 

      

     Αφού εκτιμήσω: 

 τον όγκο της ύλης  

 το χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου 

 την ηλικία των μαθητών μου 

 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης μου, 

                                                    τότε… 

                                                         θα επιλέξω τι θα διδάξω,  

                                                         θα προχωρήσω σε προσαρμογές, 

                                                         θα αποφασίσω:  

                                                         τι θα συμπτύξω, τι θα παραλείψω,   

                                                                                      ως μη αναγκαίο… 

     

 

 



Το εκπαιδευτικό υλικό 

 

 

 Είδος 

 Κατηγορίες 

 Σημαντικά χαρακτηριστικά 

 

 



Είδη εκπαιδευτικού υλικού 

 Έτοιμο υλικό (Ηλεκτρονικά Βιβλία)   

 Από αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 Από μετασχηματισμό έτοιμου υλικού 

 Σύνθεση υλικού από αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων  

 

 



Κατηγορίες διδακτικού υλικού- 

χαρακτηριστικά του 

 Κείμενα με τις βασικές πληροφορίες:  

      βιβλία, εγχειρίδια, σημειώσεις, σχεδιαγράμματα,  

      περιλήψεις, δραστηριότητες,ασκήσεις, τεστ    

      αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

     Οπτικοακουστικά μέσα:  

 βίντεο, ραδιοφωνικά προγράμματα 

 Σύγχρονα μέσα: εκπαιδευτικό λογισμικό, e- mail, παγκόσμιος 
ιστός, εκπαιδευτική τηλεόραση 

 To  εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές του Δημοτικού πρέπει να 
είναι πολυτροπικό  και διαδραστικό για να είναι ελκυστικό και να 
διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

 

 



Προτάσεις για την υλοποίηση της 

Ασύγχρονης  (1) 

Διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία:  

 Ψηφιακό Σχολείο (dschool) https://dschool.edu.gr  

Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

  

 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ebooks) http://ebooks.edu.gr 

Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. 

  

 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό  (Φωτόδεντρο) 

http://photodentro.edu.gr/ 

 Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά       

αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και        

Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων. 

  

 

https://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/


     Διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία (2)  

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://iep.edu.gr/ 

Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

  

 Προσβάσιμο http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ 

Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές  

 

 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greeklanguage. 

Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της 
γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα  κειμένων, ηλεκτρονικά 
λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια 
ορολογίας. 

 



Προτεινόμενα αποθετήρια διδακτικών 
σεναρίων 3. : 

  Σενάρια διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 

http://aesop.iep.edu.gr/senaria.  

 Σενάρια που εμπλέκουν τις τέχνες στη γλωσσική εκπαίδευση 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-
glossiki-ekpaidefsi.  

 Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής 
γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων 

http://proteas.greek-language.gr/ 

 Σενάρια για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον 
της Ελλάδας 

http://scenaria-ekt.mitida.gr/. 

 Σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο συνεδρίων 

http://iep.edu.gr/el/arts-yliko/synedrio-texni-ekpaidefsi-didaktikes-kai-
paidagogikesproseggiseis-sto-sxoleio-tou-21ou-aiona   

 Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses 
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Προτάσεις για ενδιαφέροντες εκπαιδευτικούς 

και επιμορφωτικούς ιστότοπους   4.1 

  

 Τα παιδιά μπορούν: 

α. Να ακούσουν παραμύθια, να διαβάσουν ιστορίες και ψηφιακά βιβλία 

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp Στο «Μικρό Αναγνώστη» μπορείς 
να ακούσεις αποσπάσματα ή ολόκληρες ιστορίες αγαπημένων 
συγγραφέων διαβασμένες από γνωστούς ηθοποιούς, ενώ εσύ τις διαβάζεις 
παράλληλα γυρνώντας τις σελίδες του ψηφιακού βιβλίου! 

  

β. Να δουν εκπαιδευτικά βίντεο, θεατρικές παραστάσεις κλπ 

 Εκπαιδευτική Τηλεόραση  http://www.edutv.gr  

 Παιδικές θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου http://www.nt-
archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-
YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE 

 Ελληνική Μυθολογία σε κινούμενα σχέδια: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6N-QIDgugWVwfYBu-
Ipyin_ljNCGxSEp 

 Βίντεο για την Ελληνική Ιστορία: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6N-
QIDgugWXrDjrnkU1oJKACNIF4orA6 
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 γ. Να εξασκηθούν στα μαθήματα με ασκήσεις και παιχνίδια:  

 Για τα μαθήματα Ε και Στ τάξης 
https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilon900-tau940xieta.html 

 Γεωγραφία της Ελλάδας: https://e-geografia.eduportal.gr/katalogos-
efarmogon-e-dimotikou/ 

 Παγκόσμια Γεωγραφία: https://e-geografia.eduportal.gr/katalogos-
efarmogon-st-dimotikou/ 

 Το Αερόστατο είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 
3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και παράλληλα να 
μαθαίνουν. http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/ 

 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δημοτικού, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του 
Υπουργείου Παιδείας. http://ts.sch.gr/software  

 Ιστότοπος με ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την ύλη του Δημοτικού Σχολείου. http://www.jele.gr/ 

 Εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο Δημοτικό 
Σχολείο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. http://www.e-istories.gr/ 

 eΤάξη: http://users.sch.gr/parantoniou/games.html 
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 δ. Να επισκεφθούν ιστότοπους με παιχνίδια και δραστηριότητες 
επιμορφωτικού ενδιαφέροντος 

 

 Μουσείο της  Ακρόπολης   

Το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει διαδικτυακά ψηφιακές εφαρμογές που 
αναδεικνύουν τα εκθέματα και “φωτίζουν” πτυχές του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού.  

http://Theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko  

 

Ενδεικτικά: 

 -«Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο». Ο μικρός χρήστης διαλέγει το πινέλο και 
τα χρώματα που επιθυμεί δημιουργώντας πολλές  και απίθανες 
παραλλαγές στην εικόνα  του αγάλματος της Πεπλοφόρου 
http://theacropolismuseum.gr/peploforos /  

 -Πρόγραμμα Γλαύκα. Στο πολυεπίπεδο αυτό διαδικτυακό παιχνίδι στόχος 
της εφαρμογής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα έργα αποκατάστασης 
των μνημείων της Ακρόπολης. 
http://Acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/#/el/home  
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 Ένας αρχαίος ναός. Διαδικτυακό παιχνίδι για την 
αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών ναών. 
http://Ancienttemple.gr  

 Εικονική Περιήγηση Ακρόπολης. Αποτελείται από 
εικόνες και πανοράματα υψηλής ανάλυσης, καθώς 
και από λεπτομερείς φωτογραφικές απεικονίσεις 
επιλεγμένων εξωτερικών όψεων των αρχαίων τειχών 
που περιβάλλουν το βράχο. 
http://Acropolisvirtualtour.gr  

 Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Ο χρήστης μπορεί να 
γνωρίσει τη ζωφόρο είτε ανά λίθο, είτε μέσα από 
θεματικούς περιπάτους στις επιμέρους ενότητες 
(ιππείς, άρματα, θεοί κλπ) ενώ τα παιδιά καλούνται να 
παίξουν μέσα από τεστ μνήμης ή χρωματισμού. 
http://Parthenonfrieze.gr   
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 Αθηνά, Η θεά της Ακρόπολης. Η εφαρμογή αυτή μας 
συμφιλιώνει με τις διαφορετικές υποστάσεις της θεάς  
Αθηνάς αλλά και με το Μουσείο της Ακρόπολης. 
Μέσα από μία εικονική περιήγηση στο Μουσείο, ο 
χρήστης ακολουθώντας μία δέσμη φωτός αναζητεί 
και παρατηρεί τα επιλεγμένα εκθέματα της θεάς. 
http://Acropolis-athena.gr  

  

 Εικονική περιήγηση σε μουσεία: 
https://ideesekpaidefsis.wordpress.com/%CE%B9%C
F%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%
AF%CE%B4%CE%B5%CF%82/ 

  

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια από το 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού http://imeakia.gr/ 
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 Παιχνίδια και δραστηριότητες για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση  

https://europa.eu/learning-corner/play-games_el 

  

 Εισαγωγή στον προγραμματισμό 

https://blockly.games 

https://www.scratchjr.org 
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Σημαντικά γλωσσικά στοιχεία  

με τα οποία προσφέρεται το εκπαιδευτικό 

υλικό 

 

1. Απλός, κατανοητός λόγος 

2. Φιλικό ύφος 

3. Σαφήνεια  

4. Διευκρινίσεις  

 

 

 

 

 



Σαφήνεια- Διευκρινίσεις 

Το υλικό πρέπει να κάνει σαφές στον μαθητή: 

 

 Τι πρέπει να κάνει; (δραστηριότητα) 

 Γιατί πρέπει να το κάνει; (στοχοθεσία) 

 Πότε πρέπει να το κάνει; (εκτιμώμενος χρόνος) 

 Πώς πρέπει να το κάνει; (οδηγίες πρόσβασης και 

αξιοποίησης του υλικού) 

 Το έκανε σωστά; (Αυτοαξιολόγηση- Ανατροφοδότηση) 

 



Οι δραστηριότητες αξιολόγησης, ως 

σημαντικό τμήμα του υλικού στην 

εξαε 

 Η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της εξαε  

 

 Δεν αφορά μόνον την εξέταση  

 Είναι σημαντική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Η αυτοαξιολόγηση γίνεται μέσω ασκήσεων που συνοδεύουν το 

διδακτικό υλικό 

 Η συνολική αξιολόγηση γίνεται μέσω εκθέσεων, ερωτήσεων, 
προβλημάτων, αντικειμενικών τεστ, πρακτικών εργασιών 



Ενδεικτικός  σχεδιασμός  εβδομαδιαίου 

προγράμματος της εξαε 

υπό έκτακτες συνθήκες 

 

Βασικές αρχές 

 

 

 

Υποστηρικτική πρόταση 

 

 5ο μέρος 



                                          

 Εισαγωγή 
 

 

 

 

                                             

  

 Η  πρότασή μας είναι ενδεικτική  και αφορά  τον σχεδιασμό  της εξαε υπό 

 έκτακτες συνθήκες.  

 Βασική μας πεποίθηση  είναι  ότι η δια ζώσης διδασκαλία  είναι  

 αναντικατάστατη.  

 Η εμπειρία του κορονοϊού  όμως, έδειξε ότι  κάποιες φορές  συμβαίνουν 

 έκτακτα  γεγονότα  που  επηρεάζουν  τη συνήθη  διαδικασία.  

 Απέδειξε, επίσης,  πως  ακόμη και  κάτω  από  αυτές τις συνθήκες,  το 

 σχολείο  αντιδρά  άμεσα και αποτελεσματικά.  

 Στην παρούσα συγκυρία και παρά τις δυσκολίες,  οι  Εκπαιδευτικοί  

 κατέβαλαν φιλότιμες  προσπάθειες προκειμένου να βοηθήσουν τους  

 μαθητές  τους να διατηρήσουν την επαφή τους  με τη μαθησιακή   

 διαδικασία και να τους υποστηρίξουν συναισθηματικά. 

 

 



   Εισαγωγή 

            Είναι λογικό  και αναμενόμενο  όμως,  ότι  αμέσως μετά από  έναν  πρώτο  

      αιφνιδιασμό, το σχολείο  οφείλει να κινείται  στοχευμένα. 

      Στην προκειμένη δε περίπτωση οφείλει να οργανώσει  καλύτερα  τη  διαδικασία της 

      εξαε. 

      Η  έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας στην εξαε είναι εκείνο που δυσκολεύει την 

      οργάνωση της διαδικασίας. 

      Για να βοηθήσουμε τα σχολεία  προς αυτόν τον σκοπό,  για κάθε ανάλογη   

      περίπτωση στο μέλλον,  θεωρήσαμε χρήσιμο να  αναπτύξουμε μέσω αυτής   

      της πρότασης  το  δικό μας σκεπτικό,  το οποίο  σχετίζεται με τον  βηματισμό  του 

      σχολείου  προκειμένου να σχεδιάζει  οργανωμένα  ένα  εβδομαδιαίο πρόγραμμα για  

      την εξαε.    

      Σ’ αυτήν την περίπτωση, την οποία αντευχόμαστε, θα χαιρόμαστε πολύ, αν η 

      πρότασή μας  φαινόταν χρήσιμη.                         

                                                                         Μαριλένα Γιαννούλη 

                                                               Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 
                                                                                                                                                                                                             



Πώς θα μελετήσουμε τον 

βηματισμό του Σχολείου για τον 

σχεδιασμό της εξαε;  

  Για να μελετήσουμε όλα τα βήματα σχεδιασμού στα  οποία 

      κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να προβεί το σχολείο,  

      παραθέτουμε μια μελέτη περίπτωσης, όπως  ακολουθεί… 



    Μελέτη περίπτωσης 

 Θεωρούμε ότι εργαζόμαστε σήμερα σε ένα εξαθέσιο 
Δημοτικό με μαθητές και μαθήτριες που στο σύνολό 
τους διαθέτουν την υποδομή για την εξαε. 

 Ένας-δυο μαθητές ή μαθήτριες σε μερικές τάξεις 
διαθέτουν κινητό ή σταθερό τηλέφωνο μόνον . 

 Το Σχολείο λειτουργεί με όλους τους Εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων και επιθυμεί να προχωρήσει λίγο στην ύλη 

 Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια  και ο Σύλλογος 
Διδασκόντων καλούνται: 

  να εξετάσουν τις παραμέτρους σχεδιασμού της εξαε 

  να καταλήξουν σε βασικές αρχές σύνταξης ενός    

      εβδομαδιαίου προγράμματος  εξαε 

  να συντάξουν το πρόγραμμα 

 



 Ποιες είναι οι πρώτες  ενέργειες του Σχολείου     

  για σχεδιασμό της εξαε ;  

 

 

 
 

          Προκειμένου το σχολείο να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της εξαε είναι    

          καλό : 

                 να λάβει υπόψη του: 

   τις  οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 

   τις αρχές εξαε ενηλίκων 

   τις αρχές σύνταξης των σχολικών προγραμμάτων της δια ζώσης διδασκαλία 

και αμέσως μετά: 

 να  προβεί σε προσαρμογές των προηγουμένων αρχών 

 να εντοπίσει τις αναγκαίες παραμέτρους σύνταξης προγραμμάτων εξαε για 
το Δημοτικό 

 να τις διερευνήσει  

 να τις αξιολογήσει 

 ώστε  να διαμορφώσει τις αναγκαίες βασικές  αρχές για τον σχεδιασμό του 

     προγράμματος της εξαε στο Δημοτικό. 

     



Παράμετροι σχεδιασμού εβδομαδιαίου 

προγράμματος της εξαε 
      

     Οι  παράμετροι,  τις  οποίες εντοπίζουμε και  προτείνουμε  
ως αναγκαίες  για εκτίμηση  από το σχολείο είναι οι εξής: 

 

 Για πόσο  χρονικό διάστημα το σχολείο θα εφαρμόσει 
την εξαε; 

 Για ποιον λόγο; 

 Ποιον ρυθμό θα ακολουθήσει; 

 Σε ποιους θα απευθυνθεί; 

 Τι είδους υποδομή διαθέτουν οι μαθητές; 

 Ποια μορφή  εξαε  θα επιλέξει; 

 Ποιο μοντέλο εξαε θα υιοθετήσει; 

 Ποια ψηφιακά εργαλεία  έχει στη διάθεσή του; 

 

 



Παράμετροι σχεδιασμού   

εβδομαδιαίου προγράμματος, 

συνέχεια 

 

 Ποιες ειδικότητες Εκπαιδευτικών  θα συμμετέχουν; 

 Πόσα μαθήματα θα υλοποιούνται ανά ημέρα; 

 Πόση θα είναι η διάρκεια της Σύγχρονης ανά ώρα; 

 Πόσο χρόνο θα έχει η δραστηριοποίηση των μαθητών 
στην Ασύγχρονη ανά ώρα μαθήματος; 

 Πόσες και ποιες ώρες εξαε θα διατεθούν ανά μάθημα; 

 Πόση ώρα ανά ημέρα θα  διαθέσει το σχολείο για τη  
Σύγχρονη και πόση για την Ασύγχρονη ανά τάξη;  

 Ποιος  θα είναι ο συνολικός χρόνος Σύγχρονης και 
Ασύγχρονης την ημέρα; 

  
 

 



Ποιος  θα  κάνει την αξιολόγηση των 

παραμέτρων και για ποιον λόγο; 

 

    Ο Διευθυντής ή άλλος Εκπαιδευτικός:  

    θα αξιολογήσει τις προηγούμενες παραμέτρους για να 

    καταλήξει σε κάποιες  βασικές αρχές  χρήσιμες για τον 

    σχεδιασμό ενδεικτικών προγραμμάτων, πάνω στα οποία 

    θα εργαστεί ο Σύλλογος Διδασκόντων για να τα  

    τελειοποιήσει. 

 

 



Πώς  θα καταλήξει το σχολείο στον προσδιορισμό 

των βασικών αρχών  σχεδιασμού;  
  

 Η αξιολόγηση των προηγούμενων παραμέτρων από τον 
Διευθυντή/ εισηγητή      θα  οδηγήσει στη διαμόρφωση των 
αρχών σχεδιασμού προγράμματος 

 Ο Εισηγητής  θα τις ανακοινώσει στον Σύλλογο Διδασκόντων 
προκειμένου να     αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και τελικής 
συμφωνίας 

 Θα ακολουθήσει η καταγραφή των αρχών υπό μορφή ενιαίου 
κειμένου που θα αποσταλεί  με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα 
μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων γιατί με βάση αυτήν θα 
δομηθούν τα προγράμματα    

 Στη διαδικασία αυτή δεν  θα παραλείψουμε να καθορίσουμε και 
τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τις αναμενόμενες 
δυσκολίες: π.χ. έλλειψη υποδομής       

   Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης υποθέτουμε ότι: 

   ο Διευθυντής εισηγήθηκε στον  Σύλλογο Διδασκόντων,  

   ο  Σύλλογος συμφώνησε  και  προχώρησε στην καταγραφή των  

      βασικών αρχών σε ενιαίο κείμενο, όπως ακολουθεί…  
 



    
Από την αξιολόγηση  των παραμέτρων  στη  

διαμόρφωση  και  καταγραφή των βασικών αρχών (1) 

     

 

 H εξαε θα υλοποιηθεί στα Δημοτικά σχολεία για  απροσδιόριστο  χρονικό διάστημα  

 Σκοπός της εφαρμογής της στο Δημοτικό:  η  επαφή των μαθητών με τη μαθησιακή 

       διαδικασία (επανάληψη και  λίγο πιο κάτω) και η ενίσχυση της ψυχολογίας τους 

 Ο ρυθμός της, συνεπώς, θα είναι  χαλαρός 

 Θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και όλοι οι Εκπαιδευτικοί 

 Θα συνδυαστεί  η  Σύγχρονη  με την  Ασύγχρονη,  ως εξής:  

 

     1.  Για τα μαθήματα  για τα οποία απαιτείται να  γίνεται ομαδική επεξεργασία και 

          διόρθωση, με το μοντέλο  (Σ-Α-Σ) : διδασκαλία νέου- δραστηριότητες-  ομαδική     

          διόρθωση 

     2.  Για τα μαθήματα  που αρκεί η ατομική  διόρθωση και ανατροφοδότηση ατομικά με 

          το μοντέλο  (Σ-Α): διδασκαλία νέου- δραστηριότητες και ατομική διόρθωση 

     3.  Για την  επανάληψη με το μοντέλο ( Α- Σ): επαναληπτικές ασκήσεις – ομαδική   

          διόρθωση 

    
 

 



 

Βασικές αρχές (2)   
 

 

 Η διδακτική ώρα της «Σύγχρονης» για κάθε μάθημα ορίζεται σε 

  τριάντα λεπτά, σύμφωνα με συστάσεις του Υπουργείου 

 

 Ο χρόνος δραστηριοποίησης των μαθητών/μάθημα  της  

 Ασύγχρονης ορίζεται σε είκοσι λεπτά (ίδιες συστάσεις) 

 

     Λόγος υιοθέτησης αυτής της λογικής: Η υλοποίηση όλων     

     των  μαθημάτων μέσα στην εβδομάδα χωρίς οι μαθητές να 

     αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

      

   



Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των 

μέτρων;  

 
 Κάθε μάθημα θα υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα με 

χρήση Σύγχρονης και Ασύγχρονης 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι καθημερινά: 

 στις μικρές τάξεις θα υλοποιούνται με τη « Σύγχρονη» τρία 

διαφορετικά μαθήματα/ημέρα 

 στις μεσαίες  και τις μεγαλύτερες  τρία  έως τέσσερα 

μαθήματα 

 Στην «Ασύγχρονη» οι μαθητές θα  δραστηριοποιούνται 

      ανά ημέρα (40-60)΄  

 



 Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος  της εξαε  ανά 

ημέρα  θα  διαμορφωθεί  ως εξής:       

 Για τις μικρές τάξεις, έως 2,5 ώρες 

 για τις μεσαίες, 2 ώρες και 40΄ κατά  κανόνα  και 

 για τις μεγάλες τάξεις,  έως 3 ώρες 

 Ο χρόνος υλοποίησης της Ασύγχρονης  συστήνεται να είναι πρωινός: 

  08.00-12.00  για να μην συμπίπτει με την   έναρξη του  χρόνου  

υλοποίησης  της  Σύγχρονης. 

          Λόγοι:  Το πρωί  τα παιδιά είναι ξεκούραστα, 

                       έχουν συνηθίσει να εργάζονται πρωί  στο σχολείο, 

                       επιθυμούμε να διατηρήσουν αυτή τη συνήθεια  που     

                       προσομοιάζει με τη  λειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης.  

       Αν αυτό δεν είναι εφικτό, (παρακολούθηση εκπαιδευτικής τηλεόρασης), η    

         υλοποίηση της Ασύγχρονης μπορεί να γίνεται σε απογευματινή ώρα. 

          

  Βασικές αρχές (3) 



  Βασικές αρχές (4) 

 Για τον χρόνο υλοποίησης της Σύγχρονης, το Υπουργείο 

συστήνει  το διάστημα  12.00-  16.00.    

  Επιλέγουμε  τις ώρες ανάλογα  με: 

     Τον αριθμό μαθημάτων/ ημέρα και  τις ώρες που διαθέτουν οι 

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για το σχολείο μας 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφασίζουμε: το πρόγραμμα της 

Σύγχρονης 

να ξεκινάει για όλους  τους μαθητές στις 12.00. 

     Αν προκύψει πρόβλημα  με μαθητές που έχουν αδέλφια και 

πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο Η.Υ. , θα το αντιμετωπίσουμε 

ανάλογα με την περίπτωση 

     Τυχόν ελλείψεις υποδομής αντιμετωπίζονται όπως ακολουθεί: 

 

 

              



Βασικές αρχές (5) 

 Αντιμετώπιση περιπτώσεων  μαθητών με ελλιπή υποδομή: 

 

     Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής στερείται της   

απαραίτητης υποδομής για να συμμετέχει επί ίσοις όροις στο 

πρόγραμμα της εξαε, θα διερευνηθούν τα ακόλουθα: 

      Ποιες άλλες δυνατότητες υπάρχουν; 

      Η οικογένεια διαθέτει κινητό; 

      Αν, ναι; Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής e-mail;   

      Διαθέτει μόνον σταθερό τηλέφωνο; 

    



Βασικές αρχές (6) 

1.   Σε περίπτωση που η οικογένεια διαθέτει κινητό: 

      Θα συμμετέχει με αυτό στη Σύγχρονη και Ασύγχρονη. 

      Για την Ασύγχρονη  οι εργασίες  θα ανατίθενται στον μαθητή   

      και  θα του αποστέλλονται  διορθωμένες με mail. 

 Για να ελαττώσουμε τον χρόνο χρήσης του κινητού χωρίς   

      να αισθανθεί ο μαθητής μας μειονεκτικά: 

      θα μετατρέψουμε το μοντέλο (Σ-Α-Σ) σε (Σ-Α) και θα το  

      χρησιμοποιήσουμε  για όλη την τάξη. 

 Σε περίπτωση που κάνουμε μόνον επανάληψη: 

      θα επικοινωνούμε τηλεφωνικά μαζί του για να τού   

      αναθέτουμε εργασίες και θα τού επιτρέπουμε να μας   

      στέλνει τις εργασίες του με  mail  για  ατομική διόρθωση. 

 



  Βασικές αρχές (7) 
2. Αν ο μαθητής διαθέτει σταθερό τηλέφωνο μόνον, θα ισχύσουν τα εξής: 

     1. Θα παρακολουθεί με αυτό «Σύγχρονη» και «Ασύγχρονη» 

     2. Για να μην αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στους άλλους 

     μαθητές:          

     στη «Σύγχρονη», φροντίζουμε να  απευθυνόμαστε συχνά σε αυτόν και να  

     του επεξηγούμε       

     τον παροτρύνουμε να έχει κοντά του τα βιβλία του και τα τετράδια  

     εργασιών για να παρακολουθεί και να σημειώνει. 

     Μια  άλλη τακτική θα ήταν να έχουν όλοι οι μαθητές κλειστές τις κάμερες.    

      Στην «Ασύγχρονη» επικοινωνούμε τηλεφωνικά μαζί του και τού     

     αναθέτουμε τις δραστηριότητες των βιβλίων ή άλλες 

3. Σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός μαθητών  δεν διαθέτει την υποδομή, 

    δεν θα προχωρήσουμε στην ύλη, θα ασχοληθούμε με επαναλήψεις. 



Σε τι εξυπηρετεί ο προσδιορισμός 

των βασικών αρχών; 

   Ο προσδιορισμός των βασικών αρχών από τον Διευθυντή οδηγεί:     

 στη σύνταξη ενδεικτικών εβδομαδιαίων προγραμμάτων  από τον  
Διευθυντή,  ανά  τάξη  ή κοινών προγραμμάτων  δύο-δύο τάξεων 
αφού περιέχουν τα ίδια μαθήματα: 

              (Α΄- Β΄ τάξης), ( Γ΄- Δ΄ τάξης) και ( Ε΄- Στ΄ τάξης) 

 Αυτά τα ενδεικτικά προγράμματα θα αποτελέσουν αντικείμενο 
συζήτησης, βελτίωσης και έγκρισης από τον Σύλλογο 
διδασκόντων του σχολείου.  

 Κατ’  αυτόν τον τρόπο  θα επιταχυνθεί  η διαδικασία σχεδιασμού 
προγράμματος. 

 

 

 



Σύνταξη προγραμμάτων  

Ενδεικτικά εβδομαδιαία προγράμματα  

  

(Σύγχρονης- Ασύγχρονης)  ανά δυάδα τάξεων 



Ας θυμηθούμε πώς προέκυψαν τα  

ενδεικτικά προγράμματα της 

μελέτης περίπτωσης 
 

 Αρχικά ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή άλλος Εκπαιδευτικός: 

 μελέτησε τις παραμέτρους  

 κατέληξε σε μια εισήγηση αρχών 

 

 Κατόπιν ο Σύλλογος Διδασκόντων: 

 συζήτησε γύρω από αυτήν,   

 συμφώνησε  στην υιοθέτηση  των  βασικών αρχών σύνταξης των 
προγραμμάτων. 

 

 Σύμφωνα με αυτές τις αρχές συντάχτηκαν ενδεικτικά προγράμματα από 
τον Διευθυντή. 

 Ακολούθως, σας  παραθέτουμε πρώτα, τα προγράμματα που 
απευθύνονται στους Εκπαιδευτικούς 

      

 



Γιατί θεωρούμε σημαντική την εισήγηση ενδεικτικών 

προγραμμάτων από τον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια; 

 Η εισήγηση  ενδεικτικών προγραμμάτων είναι σημαντική γιατί με 

αυτόν τον τρόπο: 

 

 Γίνεται ευδιάκριτο και άμεσα αντιληπτό  σε όλους  το ενδεικτικό  

περιεχόμενο του προγράμματος 

 Εντοπίζονται εύκολα τα σημεία που χρειάζονται αναθεώρηση 

 Ο Σύλλογος προχωρεί άμεσα σε σημαντικές τροποποιήσεις 

 

    Κατ’ αυτόν τον τρόπο: 

 Εξοικονομείται χρόνος και κόπος 

συντάσσονται ολοκληρωμένα προγράμματα 

      



 Ποιες αρχές έλαβε υπόψη του, κατά προτεραιότητα,  ο 

Διευθυντής της μελέτης περίπτωσης για τη σύνταξη των 

ενδεικτικών προγραμμάτων εξαε; 

          

          Ο Διευθυντής ξεκίνησε τη διαμόρφωση των προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη, αρχικά, 

        τις εξής βασικές αρχές: 

 

  Αργός ρυθμός εξαε 

  Συμμετοχή όλων των Εκπαιδευτικών 

  Ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθημάτων στο πρόγραμμα  (ένα μάθημα παρακάτω ανά      

         εβδομάδα για όλα)  

        Χρήση διαφορετικών  μοντέλων (Σύγχρονης- Ασύγχρονης) εξαε  

  Καθημερινή συμμετοχή  διαφορετικών  ομάδων μαθημάτων  στη Σύγχρονη από την  

        Ασύγχρονη    

  Ένταξη της Ασύγχρονης  στο πρόγραμμα προς  αποφυγή τυχαίας συγκέντρωσης  

        πολλών μαθημάτων Ασύγχρονης την ίδια ημέρα 

  Η διδακτική ώρα της Σύγχρονης: 30΄  ίσως και λίγο  περισσότερο και  οι  δραστηριότητες  

        Ασύγχρονης ανά μάθημα: 20΄     

  

           



 
Ενδεικτικό 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων Α΄ ή  Β΄ τάξης  

 
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκ

ευή 

Μάθημα Μορφή Χρόνος Μορφή Χρόνος Μορφή Χρόνος Μορφή Χρόνος Μορφή Χρόνος 

Γλώσσα Σ 30΄ Α  20΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Μαθημ. Σ 30΄ Α  20΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Μελέτη Σ  30΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Φ.Α Σ 30΄ Α 20΄ 

Μουσική Α 20΄ Σ 30΄ 

Αγγλικά Σ 30΄ Σ 20΄ Α΄ 20΄ 

Εικαστικ

ά 
Α 20΄ Σ 30΄ 

Ε.Ζ. Σ 30΄ Α 20΄ 

Τ.Π.Ε. Σ 30΄ Α 20΄ 

Θ.Α. Α΄ 20΄  Σ 20΄ 



     

 Διευκρινίσεις επί του  προγράμματος της  Α΄ και  Β΄ τάξης 

 Στο ενδεικτικό πρόγραμμα της Α΄ ή Β΄ τάξης τα μαθήματα : Γλώσσα,  
Μαθηματικά, Μελέτη, Αγγλικά ακολουθούν το μοντέλο:   

 (Σ-Α-Σ) που περιλαμβάνει  τη  διαδικασία ενός ολοκληρωμένου μαθήματος, 
όμοιου με  εκείνου της σχολικής τάξης, 

 (Σ) για Διδασκαλία νέου μαθήματος, (Α ) για δραστηριότητες εξάσκησης και 
εμπέδωσης,  (Σ) για συνάντηση της τάξης για  συζήτηση, διόρθωση, 
επεξηγήσεις 

  Στην Ε.Ζ., τα  Εικαστικά, τη  Μουσική  και  τη Θεατρική Αγωγή χρησιμοποιούμε 
το μοντέλο:  ( Σ-Α ) 

 Σ=  συνάντηση τάξης για διδασκαλία του νέου μαθήματος,  Α=  ασκήσεις 

 Ο Εκπαιδευτικός τάξης: προετοιμάζει καθημερινά ένα έως δύο μαθήματα για 
(Σ) ή (Α) 

 Ο  μέγιστος συνολικός χρόνος  Σύγχρονης/ ημέρα  : 90΄και  Ασύγχρονης/ 
ημέρα: 60΄ 

 Ο  μέγιστος συνολικός χρόνος  Σύγχρονης και Ασύγχρονης/ ημέρα : 2,5 ώρες 

 Αν επιθυμούμε μόνον την επανάληψη,  χρησιμοποιούμε το μοντέλο: (Α - Σ)  

         

       Επεξήγηση: (Σ=  Σύγχρονη, Α= Ασύγχρονη) 

 

 

 

 



Γ  - Δ΄ 

ΤΑΞΗ 

Δευτέ 

ρα 

Τρίτη Τετάρ 

τη 

Πέμπτη Παρα 

Σκευή 

Μορφ

ή 

Χρόνο

ς 

Μορφ

ή 

Χρόνο

ς 

Μορφ

ή 

Χρόν

ος 

Μορφή Χρόνο

ς 

Μορφ

ή 

Χρόνο

ς 

Γλώσσ
α 

Σ 30΄ Α 20΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Μαθημ
ατικά 

Σ 30΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Μελέτη Σ 30΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Θρησκε
υτικά 
 

Σ 30΄ Α 20΄ 

Φ.Α Σ 30 Α 20΄

΄ 

Μουσικ
ή 

Α 20΄ Σ 30΄ 

Τ.Π.Ε. Σ 30΄ Α 20΄ 

Εικαστικ
ά 

Α 20 Σ 30΄ 

Ε.Ζ Σ 30΄ Α 20΄ 

Ιστορία Α 20΄ Σ 30΄ Σ 30΄ 

Θ.Α Σ 30΄ Α  20΄ 

Αγ γλι 
κά 

Σ 30΄ Α  20’ Σ 30΄ 



  Διευκρινίσεις επί του  

 προγράμματος  Γ΄-  Δ΄ τάξης 
 

 Τα μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Αγγλικά, Ιστορία   ακολουθούν 
το μοντέλο: 

 (Σ-Α-Σ):  το οποίο αφορά τρεις   διδακτικές ώρες  εξαε διαφορετικών ημερών , 
προσομοιάζει με  τη διδασκαλία στη σχολική τάξη και  αντιστοιχεί σε ένα 
ολοκληρωμένο μάθημα  δια ζώσης,  περιλαμβάνοντας  διδασκαλία νέου 
μαθήματος- επεξεργασία ασκήσεων και διόρθωση- ανατροφοδότηση. 

 Ο Εκπαιδευτικός τάξης προετοιμάζει καθημερινά από  ένα έως  τρία μαθήματα 
Σύγχρονης  και  ένα  Ασύγχρονης. 

 Στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Μελέτη  ο χρόνος Ασύγχρονης για 
δραστηριότητες εξάσκησης είναι δύο εικοσάλεπτα  

 Στα  Εικαστικά, τη Μουσική, τα Θρησκευτικά  και τη Θ.Α.  ακολουθείται  το 
μοντέλο (Σ-Α), δηλαδή μια διδακτική ώρα Σύγχρονης και   Ασύγχρονης. 

 Ο  μέγιστος συνολικός χρόνος Σύγχρονης/ ημέρα : 90΄       

 Ο  μέγιστος συνολικός χρόνος  Ασύγχρονης/ ημέρα: 60΄ 

 Ο  μέγιστος συνολικός χρόνος  και των δύο μορφών/ ημέρα = 160’  

 Εάν κάνουμε μόνον επανάληψη, χρησιμοποιούμε το μοντέλο: (Α-Σ)  

 

 (Σ= Σύγχρονη- Α= Ασύγχρονη) 

 

 



Πρόγραμμα Ε΄και Στ΄τάξης 
Ε- Στ 

τάξη 

Δευτέ 

ρα 

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρα 

σκευή 

Μαθ

ημ. 

Μορφή Χρόνο

ς 

Μορφή Χρόνο

ς 

Μορφή  Χρόνο

ς 

Μορφή Χρόνο

ς 

Μορφή Χρόνο

ς 

Γλώσσ

α 
Σ 30΄ Α 20΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Μαθημ

. 
Σ 30΄ Α 20΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Φυσική Σ 30΄ Α 20 Α 20΄ Σ 30΄ 

Γεωγρα

φία 
Σ 30΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Ιστορία Σ 30΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Κ.Π.Α. Σ 30΄ Α 20΄ Σ 30΄ 

Θρησκ. Σ 30΄ Α 20΄ 

Τ.Π.Ε Σ 30΄ Α 20΄ 

Μουσ Α 20΄ Σ 30΄ 

Εικ. Σ 30΄ Α 20΄ 

Αγγλ Α 20΄ Σ 30΄ 

Γαλλ/ 

Γερμαν. 
Σ 30΄ Α 20 

Φ.Α Α 20΄ Σ 30΄ 



   Διευκρινίσεις επί του προγράμματος της Ε΄- Σ τ΄ τάξης 

 Για τα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Γεωγραφία υιοθετείται το 

      μοντέλο (Σ-Α-Σ) διότι θεωρούμε σημαντική παράμετρο την ομαδική επεξεργασία και         

      διόρθωση  για την ολοκλήρωση του μαθήματος, αφού προσομοιάζει περισσότερο  

      με  τη  συνήθη σχολική διαδικασία. 

 Μια άλλη οπτική θα ήταν να χρησιμοποιηθεί  το σχήμα (Σ- Α) ή (Α -Σ) που θα 

      οδηγούσε σε μείωση του συνολικού χρόνου  ή σε αύξηση του  ρυθμού/ μάθημα.  

      Ο Εκπαιδευτικός τάξης προετοιμάζει (1-3) μαθήματα/ ημέρα στη Σύγχρονη ή την  

       Ασύγχρονη 

 Για τα υπόλοιπα μαθήματα υιοθετείται το μοντέλο  (Σ-Α)  διότι:         

      1. Θεωρούμε ότι αρκεί η ατομική διόρθωση   

      2. Οι Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων διδάσκουν σε πολλά σχολεία, επομένως πρέπει να  

      μειωθεί το ωράριό τους ανά σχολείο 

 Σε περίπτωση που κάνουμε μόνον επανάληψη, το σχήμα ( Σ-Α-Σ)  μπορεί να μετατραπεί 

       σε  (Α- Σ) συντελώντας στη  μείωση του  συνολικού χρόνου εξαε. 

 Ο  μέγιστος χρόνος  Σύγχρονης/ ημέρα : δύο ώρες  και   

  Ο μέγιστος  χρόνος  Ασύγχρονης: 60΄ 

 Ο μέγιστος συνολικός  χρόνος Σύγχρονης και Ασύγχρονης: 180΄ 

 (Σ= Σύγχρονη- Α= Ασύγχρονη) 

 

 



          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειδικοτήτων/ ημέρα 

για ΣΥΓΧΡΟΝΗ  
ΜΑΘ. 

ΕΙΔΙΚ.Π 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ

Η 

Φ.Α Α-Β Γ-Δ Ε-ΣΤ 

ΜΟΥΣ. Ε-ΣΤ Α-Β Γ-Δ 

ΕΙΚ. Α-Β Ε-ΣΤ Γ-Δ 

Θ.Α. Γ-Δ Α-Β 

 

ΑΓΓΛ. Α-Β Γ-Δ Α-Β Γ-Δ-Ε-Στ 

ΓΑΛΛ/ΓΕΡ

Μ 

Ε-ΣΤ 

Τ.Π.Ε. Ε-ΣΤ Α-Β Γ-Δ 



Ποια ενέργεια του Συλλόγου 

Διδασκόντων θα κρίνει τη σύνταξη 

τελικών προγραμμάτων; 

 Η  συζήτηση του Συλλόγου Διδασκόντων γύρω από 

τα ενδεικτικά προγράμματα και οι προτεινόμενες 

μεταβολές θα κρίνουν τη διαμόρφωση των τελικών 

προγραμμάτων που θα σταλούν στους μαθητές 

 Στη μελέτη περίπτωσης θεωρούμε ότι   τα  

προηγούμενα ενδεικτικά  προγράμματα: 

 συζητήθηκαν από τον Σύλλογο Διδασκόντων 

 ελέγχθηκαν ως προς την τήρηση των βασικών αρχών 

 κρίθηκαν ορθά και υιοθετήθηκαν 

 

 



Τι είδους μεταβολές μπορεί να 

χρειαστούν; 

 Ο Σύλλογος  μπορεί να  μη συμφωνήσει με το ενδεικτικό 

πρόγραμμα κάποιας τάξης και να προχωρήσει σε μεταβολές 
διαφόρων παραμέτρων, επιδιώκοντας  μετατροπές της 

συχνότητας, των συνολικών ωρών Σύγχρονης, κ.λ.π.       

     π.χ. Ο Σύλλογος Διδασκόντων στο παράδειγμά μας  μπορεί να 

επιθυμούσε: 

 να αυξήσει  τη «συχνότητα» ενός μαθήματος στο πρόγραμμα  

 να διατηρήσει  σταθερές:  τις συνολικές ώρες Σύγχρονης/ημέρα 

      Για να γίνει αυτό θα έπρεπε:  

 να αλλάξει το «μοντέλο διδασκαλίας»  από  (Σ-Α-Σ),  σε  (Σ-Α) - ( Σ-Α) 

    Το αποτέλεσμα  θα  ήταν σε αυτήν την περίπτωση: 

    Το ίδιο  μάθημα  να ενταχθεί στο πρόγραμμα  αντί της μίας φοράς, δύο φορές 

την εβδομάδα   χωρίς να  αυξηθούν οι ώρες  της  «Σύγχρονης». 



Τελικά προγράμματα για τους 

μαθητές 
 

       

      Κάθε Εκπαιδευτικός, υπεύθυνος τάξης, με βάση  την απόφαση του Σ.Δ. για     

      έγκριση των ενδεικτικών  προγραμμάτων του εισηγητή, 

      τις διαθέσιμες ώρες των Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  λόγω εργασίας και σε άλλα  

      σχολεία , προχωρεί  στη σύνταξη τελικών προγραμμάτων για τους 

      μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης.  

 

 Στο παράδειγμα, τα προγράμματα τάξεων με ίδια μαθήματα έχουν 

       συνταχθεί συνεργατικά από τους συναδέλφους. 

 

 Στη συνέχεια, κάθε  Εκπαιδευτικός  θα  διαχωρίσει  το  κοινό  πρόγραμμα 

      σε δύο διαφορετικά και θα διανείμει στους μαθητές και στις μαθήτριές του αυτό που  

       τους αφορά 

      

        



  Χαρακτηριστικά των τελικών      

  προγραμμάτων 1 

     Στο παράδειγμά μας, η συνεργασία  Εκπαιδευτικών δύο τάξεων 
οδήγησε  στην καλύτερη  εκτίμηση των  διαθέσιμων ωρών  των 
ειδικοτήτων  και στην  ταχύτερη εκπόνηση προγραμμάτων. 

     Θα  μπορούσαν βέβαια να είχαν εργαστεί ξεχωριστά με οδηγό 
τις διαθέσιμες  ώρες  των Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

 

     Κατά τη σύνταξη ωρολογίου  προγράμματος:  

     κύριο μέλημα των Εκπαιδευτικών ήταν   να υπάρχει  μια συνέχεια: 

 στα μαθήματα της Σύγχρονης ώστε οι μαθητές  να 
διατηρήσουν την  αίσθηση οργάνωσης  όπως στο 
πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας 

 στη διαδοχή Σύγχρονης- Ασύγχρονης 

 στις ώρες  μαθημάτων των Εκπαιδευτικών τάξης και των 
ειδικοτήτων   

      

 

 



Χαρακτηριστικά των τελικών 

προγραμμάτων  2 

  Να παρεμβάλλονται διαλείμματα  ανά διδακτική ώρα 
σύγχρονης ώστε οι μαθητές να έχουν τον αναγκαίο 
χρόνο μετάβασης στο επόμενο μάθημα.   

        

    Τα τελικά προγράμματα είναι αυτά που σας 
παραθέτουμε στις επόμενες διαφάνειες. 

 

 Το πρώτο εξ αυτών αφορά τις ειδικότητες.    

  

     
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ/ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ    

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκε

υή 

Μαθήματα  ώρες Τάξεις ώρες Τάξεις ώρες τάξεις ώρες τάξεις ώρες τάξει

ς 

Φ.Α. 1η 

2η  

  Α 

  Β 

1η 

2η  

Δ 

Γ 

4η 

5η 

Ε 

Στ 

ΜΟΥ 1η 

2η 

Στ 

Ε 

1η 

2η 

Α΄ 

Β΄ 

3η  

4η  

Γ 

Δ 

ΕΙΚ 2η 

3η 

Α 

Β 

3η 

4η 

Στ 

Ε 

3η 

4η 

Γ 

Δ 

ΑΓΓΛ 1η 

2η  

Α 

Β 

1η 

2η 

Δ 

Γ  

3η 

4η 

Α 

Β 

3η 

4η 

Ε 

Στ 

ΓΑΛΛ 3η 

4η 

Ε 

Στ 

ΓΕΡΜ 3η 

4η 

Στ 

Ε 

Τ.Π.Ε 1η  

2η  

Στ 

Ε 

3η 

4η 

Α 

Β 

1η   

2η   

Δ 

Γ 

Θ.Α 4η 

5η  

 Γ 

 Δ 

2η   

3η   

Α 

Β 



Πρόγραμμα Σύγχρονης για την Α΄ και Β΄ 

τάξη 

ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευ

ή 

12.00- 

12.30 

 

Φ.Α.  Α΄ 

Αγγλικά 

Α΄/ 

Μελέτη Β΄ 

Μουσική 

Α΄/ Ε.Ζ. Β΄ 

Γλώσσα 

Α΄/ Β΄ 

Μαθημ. 

Α΄/Β΄ 

 

12.45- 

13.15 

Γλώσσα 

Α/ 

Φ.Α.  Β΄ 

Εικαστικά 

Α/ 

Αγγλικά Β΄ 

Ε.Ζ. Α΄/ 

Μουσική  

Β΄ 

Μελέτη 

Α΄/ 

 Β 

Θ.Α. Α΄ 

 

13.15- 

13.45 

Μαθηματι 

κά  Α΄/ Β΄ 

Μελέτη  

Α΄/ 

Εικαστικά 

Β΄ 

Τ.Π.Ε.  Α΄ 

 

Αγγλικά 

Α΄ 

  

Θ.Α.  Β΄ 

 

14.00- 

14.30 

Γλώσσα 

Β΄ 

Τ.Π.Ε.  Β΄ Αγγλικά 

Β΄ 



Πρόγραμμα Σύγχρονης για την Γ΄ και Δ΄ 

τάξη 
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

12.00- 

12.30 

Μαθηματι 

κα Γ΄/Δ 

 

Γλώσσα 

Γ΄/  

Φ.Α  Δ΄ 

Μαθημ. Γ΄/ 

Αγγλικά  

Δ΄ 

Ιστορία Γ΄/ 

Τ.Π.Ε. Δ΄ 

Γλώσσα Γ’ 

/ 

Γλώσσα Δ 

12.45- 

13.15 

Μελέτη  Γ΄/ 

Θρησκ. Δ΄ 

 

 

Φ.Α. Γ΄/ 

Γλώσσα  

Δ΄ 

Μαθημ. 

Δ΄/ 

Αγγλικά Γ      

Τ.Π.Ε. Γ΄/ 

Ιστορία Δ΄ 

Μελέτη Γ΄/ 

Μελέτη Δ΄ 

13.15- 

13.45 

Θρησκ. Γ΄/ 

Μελέτη Δ΄ 

Ιστορία  

Γ΄/Δ΄ 

 

Ε.Ζ.  Γ΄/ Δ΄ 

΄ 

 Μουσική 

Γ΄ 

 

Εικαστικά Γ΄ 

14.00- 

14.30 

Θ.Α.  Γ΄ 

 

 

Μουσική 

Δ΄ 

Εικαστικά  

Δ΄ 

14. 45- 

15.15 

Θ.Α.  Δ΄ 



Πρόγραμμα Σύγχρονης για Ε΄ και 

Στ΄ τάξη 
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

12.00- 

12.30 

Φυσική Ε΄/ 

Τ.Π.Ε. Στ΄ 

Μαθημ. 

Ε΄/ 

Μουσική 

Στ΄ 

Ιστορία 

Ε΄/Στ΄ 

Γλώσσα 

Ε΄/ Σ τ΄ 

Μαθημ. Ε΄/Στ 

12.45- 

13.15 

Φυσική Στ 

΄/ 

Τ.Π.Ε. Ε΄ 

Μουσική 

Ε΄/ 

Μαθημ.  

Στ΄ 

Γεωγραφί

α Ε΄/ Στ΄ 

Φυσική Ε΄/ 

Σ τ΄ 

Φυσική Ε/ Σ τ΄ 

13.15- 

13.45 

Κ.Π.Α. Ε΄/ 

Γλώσσα 

Στ΄  

  

Γαλλικά 

Ε΄/ 

Γερμανικά 

Στ 

Θρησκευτ. 

Ε΄/ Στ΄ 

Κ.Π.Α. Ε΄/ 

Εικαστικά   

Στ΄ 

Αγγλικά Ε΄/ 

Γεωγραφία 

Στ΄ 

14.00- 

14.30 

Κ.Π.Α.  Στ΄/ 

 Γλώσσα 

Ε΄ 

Γαλλικά  

Στ΄/  

Γερμανικά 

Ε΄ 

Φ.Α.  Ε΄ Εικαστικά 

Ε΄/ Κ.Π.Α. 

Στ 

Αγγλικά Στ/ 

Γεωγραφία Ε΄ 

14.45- 

15.15 

Φ.Α.  Στ΄ 



Τι συνοδεύει τα Προγράμματα 

Σύγχρονης; 

 1.  Οδηγίες για την Ασύγχρονη  

 παραδείγματος χάρη: 

 πρωινές ώρες:  

 διασφαλίζεται η συνέχεια του σχολικού 
προγράμματος 

  τα παιδιά είναι ξεκούραστα 

 

 2.  Το προτεινόμενο πρόγραμμα των μαθημάτων  
Ασύγχρονης ανά τάξη, όπως προκύπτει από την 
επεξεργασία ή αποδοχή του ενδεικτικού 
προγράμματος που συνέταξε ο Διευθυντής. 

 



Σχετικά με το πρόγραμμα  Ασύγχρονης  

της μελέτης  περίπτωσης 

 Στο παράδειγμά μας για λόγους συντομίας 

αλλά και επειδή υποθέσαμε ότι  το πρόγραμμα  

συντάχθηκε συνεργατικά,  έχουμε δημιουργήσει 

πρόγραμμα δυάδας τάξεων με τα ίδια 

μαθήματα 



Πρόγραμμα μαθημάτων 

Ασύγχρονης για Α΄ και Β΄ τάξη 

Α΄  και   Β΄ 

τάξη 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Μουσική Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά Αγγλικά 

Εικαστικά Μελέτη Θ.Α. Ε.Ζ. 

Φ.Α. Τ.Π.Ε. 



 Πρόγραμμα μαθημάτων Ασύγχρονης για  Γ΄- Δ΄ και   

 Ε΄- Στ ΄   

 τάξεις 

   Ε΄ και  Στ΄ 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Μουσική Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Θρησκευτικ

ά  

Αγγλικά Φυσική Μαθηματικά Γεωγραφία Εικαστικά 

 

Φ.Α Κ.Π.Α. Φυσική Ιστορία Γαλλικά 

Τ.Π.Ε. Γερμανικά 

Γ΄ και  Δ 

   τάξη 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκε

υή 

Εικαστικά Μαθηματ

ικά 

Γλώσσα Γλώσσα Τ.Π.Ε. 

Ιστορία Θρησκευ

τικά 

Μελέτη Θ.Α. Ε.Ζ. 

Μουσική Φ.Α Αγγλικά  



Λίγες σκέψεις εν είδει επιλόγου 

 

   

       Η  εξαε ήταν μια πρόκληση για όλους…  

      Τα σχολεία μέτρησαν τις δυνάμεις τους.   

      Οι Εκπαιδευτικοί απέδειξαν ότι  δείχνουν τον καλύτερο εαυτό τους, οποτεδήποτε 

      χρειαστεί… 

      Δεν δίστασαν να αγωνιστούν για το καλό των μαθητών  και των μαθητριών τους. 

      να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να  προσαρμοστούν  στο νέο εργασιακό  

      περιβάλλον  ξεπερνώντας  μεγάλες δυσκολίες.       

      Η πρότασή μας  τέθηκε για να εξυπηρετήσει σε μια ενδεχόμενη  περίσταση ανάγκης στο 

      μέλλον. 

      Ελπίζουμε να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας οργάνωσης  του σχολείου,  αν 

      χρειαστεί… 
 

                                                                                                            Μαριλένα Γιαννούλη                             

                                                                                            Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 

      


