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Σύγτρξμη εν απξπράπεφο εκπαίδεςπη

• 1. ΔΞΟΙΚΔΙΩΗ ΜΔ ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ (Familiarization with 
CISCO WEBEX MEETINGS).

• 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ (Programming). 

• 3. ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ (Pedagogical 
framework). 

• 4. ΦΔΔΙΑΜΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΔΙΑΡΚΔΙΑ (Session scheduling).

• 5. ΔΜΥΑΗ ΣΗΝ ΑΛΛΗΛΔΠΙΔΡΑΗ (Emphasis on Interaction).



ΔΞΟΙΚΔΙΩΗ ΜΔ ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ 
Remember:

• Αμξίνρε ρημ ηλεκρρξμική παο αίθξςπα 10'-15 'μφρίρερα για μα νεκιμήπερε ρξ μάθημα 
εγκαίρφο, πξς έτει μια πςγκεκριμέμη διάρκεια. 

• Πρξερξιμάπρε ρημ παρξςπίαπη (Power Point) / pdf και αμεβάπρε ρημ πριμ νεκιμήπει ρξ 
μάθημα (με κξιμή τρήπη αρτείξς) ή απλώο αμξίνρε ρημ πρξμ ςπξλξγιπρή παο (κξιμή 
τρήπη ξθόμηο) για ξικξμξμία τρόμξς και ρη δική παο διεςκόλςμπη.

• Δίμαι τρήπιμξ μα έτερε ριο ιπρξπελίδεο πξς τρειάζεπρε. Μπξρείρε μα έτερε έμα έγγρασξ 
με ρξ πτέδιξ μαθήμαρξο (lesson plan) για πρακρικξύο λόγξςο, ώπρε μα μημ τάπερε ρη 
πειρά παο.

• Πριμ νεκιμήπερε ρημ εν απξπράπεφο διδαπκαλία ρξς γμφπρικξύ παο αμρικειμέμξς, 
θςμηθείρε μα ελέγνερε ρξμ ήτξ και ρξ βίμρεξ. 

• Οι μαθηρέο περιμέμξςμ πρημ αίθξςπα αμαμξμήο (lobby) μέτρι μα ρξςο επιρρέυξςμε μα 
ειπέλθξςμ. Απξδετρείρε (Admit) κάθε μαθηρή πξς βρίπκεραι πρξ λόμπι με έμαμ 
γρήγξρξ ταιρεριπμό! 

• Απαγξρεύεραι η καραγρασή ρξς μαθήμαρξο



ΔΞΟΙΚΔΙΩΗ ΜΔ ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ 
• Remember:

• Μημ επιρρέπερε πρξςο μαθηρέο μα πςμξμιλξύμ πρξ chat 
ιδιφρικά (Don`t allow the participants to chat privately).

• Δπιλένρε: Mute participants on Entry για πίγαπη ρφμ 
πςμμερετόμρφμ μαθηρώμ/-ρριώμ καρά ρημ είπξδξ.

• Αο επιρρέυερε πρξςο πςμμερέτξμρεο μα βγάλξςμ ρη πίγαπη. 
(Allow attendees to unmute themselves)

• Κάμξμραο δενί κλικ πρξ όμξμά ρξςο πρη λίπρα πςμμερετόμρφμ 
(participants) έτερε ρημ επιλξγή μα πρείλερε πρξ λόμπι για 
λίγα λεπρά ή μα  απξβάλερε από ρημ ράνη παο κάπξιξμ 
μαθηρή. 

• Έτερε ρη δςμαρόρηρα, επίπηο, μα απεμεργξπξιήπερε ριο 
κάμερεο ρφμ μαθηρώμ παο.



Δργαλεία Webex για εμεργό πςμμερξτή ρφμ 
εκπαιδεςόμεμφμ

SHARING CONTENT

CHAT

ANNOTATION

WHITEBOARD

POLLING

BREAKOUT ROOMS



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ (Programming). 
• Καλή πρξερξιμαπία με δημιξςργική διάθεπη, ζήλξ και εςπςμειδηπία

• Οργάμφπη ρξς διδακρικξύ τρόμξς (πε εβδξμαδιαία βάπη για ρημ καλύρερη ξργάμφπη) & 
διατείριπη ρηο ύληο:

 με έμσαπη πρημ παιδαγφγική διάπραπη ρηο διαδικαπίαο,

 με βάπη ρη μαθηρξκεμρρική πρξπέγγιπη πρξ πτεδιαπμό ρξς εκπαιδεςρικξύ ςλικξύ, 

 με επρίαπη πρξ μαθηπιακό πρξσίλ, πριο εκπαιδεςρικέο αμάγκεο, πρα εμδιασέρξμρα και πρα 

ιδιαίρερα ταρακρηριπρικά ρφμ μαθηρώμ/-ρριώμ,

 με πρότξ ότι μόμξ ρημ παρξτή γμώπεφμ, αλλά και ρημ αμάπρςνη δενιξρήρφμ, αμριλήυεφμ, 

πράπεφμ & πςμπερισξρώμ,

 με απώρερξ πκξπό ρημ καλλιέργεια μεραγμφπρικώμ δενιξρήρφμ (αςρξγμφπία / 

αςρξέλεγτξο / αςρξανιξλόγηπη).

• ΠΩ::: 

 με ρη μεραρρξπή ρξς πςμβαρικξύ ςλικξύ πε εν απξπράπεφο ή 

 με ρη δημιξςργία μέξς ςλικξύ ανιξπξιώμραο ρξςο διαθέπιμξςο πόρξςο.



Μεραπτημαριπμόο πςμβαρικξύ ςλικξύ 
πε εν απξπράπεφο ςλικό

• ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΑ ΦΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ebooks: http://ebooks.edu.gr/new/)

• ΧΗΥΙΑΚΟ ΦΟΛΔΙΟ (Digital School: https://dschool.edu.gr/)= Δκπαιδεςρικό ςλικό για 
όλεο ριο ράνειο

• ΥΩΣΟΔΔΝΣΡΟ (Photodento:http://photodentro.edu.gr/lor/)

• MIKΡΟΣΟΠΟ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΦΟΛΔΙΟ (Micro/photodento: 
https://micro.photodentro.edu.gr/english/)

• ΑΙΩΠΟ (AESOP: http://aesop.iep.edu.gr/)= Δργαλείξ πτεδίαπηο υησιακώμ 
διδακρικώμ πεμαρίφμ

• ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ (http://www.edutv.gr/)

• Study4Exams (Χησιακά Δκπαιδεςρικά Βξηθήμαρα για ρημ πρξερξιμαπία ρφμ 
Παμελλημίφμ - http://www.study4exams.gr/)

• ΚΠγ (Κραρικό Πιπρξπξιηρικό Γλφππξμάθειαο: https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/ )
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Δημιξςργία μέξς ςλικξύ

Δημιξςργία δραπρηριξρήρφμ πάμφ πε 

• Άρθρα - αςθεμρικά κείμεμα (authentic material)

• Web2 tools-υησιακά εργαλεία-πςγκεκριμέμα διαθέπιμα λξγιπμικά [π.τ. Τξ
Ouizizz, Socrative, ρξ Kahoot (για πτεδιαπμό ένςπμφμ κξςίζ και 
επαμαληπρικώμ απκήπεφμ), Storybird (για πύμθεπη βιβλίφμ από ρξςο 
μαθηρέο), ρξ Quizlet (για δημιξςργία flashcards), ρξ Learningapps, ρξ Hot
Potatoes, κ.λπ.]

• Διαδραπρικά Βίμρεξ [Video creation με Vimeo, Animoto, FlexClip κ.ά.]

• απκήπειο/εργαπίεο πρημ ηλεκρρξμική πλαρσόρμα e-class (εργαπίεο) και πρη 
υησιακή πλαρσόρμα e-me (e-me content: all content types = περιλαμβάμει 
μια πειρά από διαθέπιμξςο ρύπξςο διαδραπρικώμ μαθηπιακώμ αμρικειμέμφμ: 
e.g. quiz, timeline, interactive video, collage, course presentation e.tc.) 

• Πηγή εικόμαο: Γλαβάο Ι., Ψησιακή ράνη – Οδηγίεο τρήπηο για εκπαιδεςρικξύο και μαθηρέο, https://isiglavas.blogspot.com/2020/03/blog-post_48.html

https://isiglavas.blogspot.com/2020/03/blog-post_48.html
https://isiglavas.blogspot.com/2020/03/blog-post_48.html
https://isiglavas.blogspot.com/2020/03/blog-post_48.html


Φρήπιμεο πςμβξςλέο (Useful Tips)
• Δπέλενε ρα εργαλεία πξς

• Ρώρηπε ρξμ εαςρό πξς:

 How much time does it take for each activity?

 what goal should I set? (Realistic) / What sources will I use?  (Careful choice 
of material) / What learning results do I expect in a level of knowledge –
skills – attitudes / Will I have a revision lesson or teach new material?

• Υρόμριπε για ρημ εμεργό εμπλξκή όλφμ ρφμ μαθηρώμ

• Διεςκόλςμε ρημ πρόπβαπη πρημ πληρξσόρηπη

• Δώπε έμσαπη πρη πςμεργαρικόρηρα (Team work)

• Δώπε έμσαπη πρημ πξιόρηρα και ότι πρημ πξπόρηρα (Less is more)

• Μη νετμάο ρξμ έπαιμξ για εμθάρρςμπη ρφμ μαθηρώμ/-ρριώμ
• Πηγή εικ.: https://pixabay.com/el/images/search/e%20learning/

https://pixabay.com/el/images/search/e learning/


http://ebooks.edu.gr/new/
https://1.bp.blogspot.com/-D_nxUO1W0M4/X6fNmC1ZBxI/AAAAAAAAEco/U0S_Ls70aaUnoBgvDcfywL6ld8ZNJmbXwCLcBGAsYHQ/s243/e-me.jpg


ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ
(Pedagogical framework)

• Η ρξςρίμα είμαι πημαμρική με βάπη ρξςο καμόμεο ρηο ράνηο (παιδαγφγικό 
πςμβόλαιξ για διατείριπη πςμπερισξράο).

• Ασιέρφπη τρόμξς από ρξμ/ρημ εκπαιδεςρικό ρόπξ πρξ πρώρξ μάθημα, όπξ και πε 
επόμεμα, εάμ τρειαπρεί, για ρημ ςπεμθύμιπη ρηο δέξςπαο πςμπερισξράο
(positive attitude) εκ μέρξςο ρφμ μαθηρώμ/-ρριώμ. 

• Δμημέρφπη μαθηρώμ για ρη πημαπία ρηο επικξιμφμίαο, ρηο κξιμφμικήο 
επασήο, ρηο πςμεργαπίαο & ρξμ ρρόπξ εσαρμξγήο πε πύγτρξμα και απύγτρξμα 
υησιακά περιβάλλξμρα.

• Αμασξρά πρξςο καμόμεο πξς διέπξςμ ρξ διάλξγξ, αλλά και όρι ασξρά πρημ 
ξμαλή διεναγφγή ρξς μαθήμαρξο– πεβαπμόο πρη διαδικαπία

• Δπικξιμφμία για εμημέρφπη /πςμεργαπία με γξμείο (π.τ. πςμσφμία για ρξ 
άμξιγμα ρηο κάμεραο όραμ μιλάει ρξ παιδί)

• Σημ. Ο/Η εκπαιδεςρικόο ενηγεί πρξςο μαθηρέο/-ρριεο ρη διαδικαπία: πξιξο θα 
μιλάει, πόρε, γιαρί και πόπξ τρόμξ θα έτει πρη διάθεπή ρξς. Τξςο εμημερώμει 
όρι θα ρξςο δίμει εκείμξο/-η ρξ λόγξ (μπξρεί μα δώπει ρξμ λόγξ 2 & 3 σξρέο), 
και όρι είμαι πημαμρικό μα πςμμερέτξςμ όλξι/-εο. Δκπαιδεύει ρξςο μαθηρέο πρη 
τρήπη ρφμ μικρξσώμφμ ή ρα τειρίζεραι ξ ίδιξο/-α.



Watch the videos
https://youtu.be/_7vrG0CZeCk

https://youtu.be/5l7-RmmU93s

https://youtu.be/z7ymrgPVYwQ

• Πηγή εικόμαο: https://gr.pinterest.com/pin/637118678527752182/

https://youtu.be/_7vrG0CZeCk
https://youtu.be/5l7-RmmU93s
https://youtu.be/5l7-RmmU93s
https://youtu.be/5l7-RmmU93s
https://youtu.be/z7ymrgPVYwQ
https://gr.pinterest.com/pin/637118678527752182/
https://gr.pinterest.com/pin/637118678527752182/


Add your 
rules:

Participate

Don’t share the 

classroom link 

with others

SOURCE

DO 

NOT

https://www.youtube.com/watch?app=desk
top&v=_7vrG0CZeCk
https://gr.pinterest.com/pin/814940495064912684/
https://gr.pinterest.com/pin/404338872802198349/

https://www.slps.org/Page/62629
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_7vrG0CZeCk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_7vrG0CZeCk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_7vrG0CZeCk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_7vrG0CZeCk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_7vrG0CZeCk
https://gr.pinterest.com/pin/404338872802198349/
https://gr.pinterest.com/pin/404338872802198349/
https://gr.pinterest.com/pin/404338872802198349/


Παιδαγφγικό πλαίπιξ (Pedagogical framework)

Ο εκπαιδεςρικόο 

 Δίμαι καθξδηγηρήο & εμυςτφρήο 

 Δίμαι παραγφγόο ρξς εκπαιδεςρικξύ ςλικξύ & δημιξςργόο διδακρικώμ 
πεμαρίφμ

 Δπιδεικμύει δενιόρηρεο εμεργξπξίηπηο & παρακίμηπηο ρφμ παιδιώμ για 
εμεργό πςμμερξτή και διαμξιραπμό ρφμ ρόλφμ μερανύ ρξςο, πύμσφμα και 
με ριο αρτέο ρηο πςμεργαρικήο μάθηπηο. 

 Δημιξςργεί εςκαιρίεο μάθηπηο. Δίμει ρξ λόγξ πρξςο μαθηρέο/-ρριεο και ξ 
ίδιξο δεμ μιλάει πξλύ.

 Τπξπρηρίζει, επενηγεί, δημιξςργεί ρξ καράλληλξ μαθηπιακό περιβάλλξμ .

 Δπικεμρρώμεραι πρξ ΠΩ θα μάθξςμ ξι μαθηρέο/-ρριεο και πρξ ΣΙ θα 
είμαι ικαμξί μα κάμξςμ για ρημ ανιξπξίηπη αςρώμ ρφμ γμώπεφμ

 Βξηθά ρξςο μαθηρέο/-ρριεο μα αμαπρύνξςμ μεραγμφπρικέο δενιόρηρεο. 



ΦΔΔΙΑΜΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
(Session scheduling)

Σρξ πτεδιαπμό ρξς μαθήμαρξο δίμεραι έμσαπη:

• α) πε πςγκεκριμέμξςο και ρεαλιπρικξύο πρότξςο, 

• β) πρημ καλή καράρμηπη ρηο ύληο, με δραπρηριόρηρεο πξς θα έλκξςμ ρξ 
εμδιασέρξμ ρφμ μαθηρώμ/ρριώμ, μέπφ ρηο κξιμήο τρήπηο ξθόμηο,

• γ) πρημ πξιόρηρα και ότι πρημ πξπόρηρα ρφμ δραπρηριξρήρφμ

• δ) πρημ αμαρρξσξδόρηπη ρφμ εργαπιώμ, πξς ρξςο έτξςμ αμαρεθεί 
εμδετξμέμφο μέπφ ρηο απύγτρξμηο ρηλεκπαίδεςπηο (Φύλλα εργαπίαο, 
πξλςμεπικό ςλικό: κείμεμξ με εικόμεο, τάρρη, βίμρεξ, παιτμίδια, ήτξ κ.λπ.), 
με ρη μξρσή ρηο ςπξπρήρινηο, επενήγηπηο, εμθάρρςμπηο και δημιξςργίαο 
ερεθιπμάρφμ. 

• ε) πρη πςμπερίληυη αςρξανιξλόγηπηο / αμαρρξσξδόρηπηο (feedback / 
ρελικό έλεγτξο επίρεςνηο μαθηπιακώμ απξρελεπμάρφμ. 

• πρ) πρξ ρςθμό εκμάθηπηο ρηο ράνηο



Διαδικαπία

• Περιλαμβάμει:

• Δπαμάληυη ύληο ή διδαπκαλία μέξς ςλικξύ

• Παρξςπίαπη ςλικξύ μέπφ διαμξιραπμξύ ξθόμηο 

• Τπξπρήρινη ρηο απύγτρξμηο εν απξπράπεφο διδαπκαλίαο μέπφ
ρηο πύγτρξμηο (Οι δύξ αςρέο ρετμξλξγίεο πςμπληρώμξςμ η μία
ρημ άλλη, αλληλξϋπξπρηρίζξςμ ρξςο πρότξςο ρξςο και μπξρεί μα
γίμεραι εκμεράλλεςπη ρφμ πλεξμεκρημάρφμ και ρφμ δύξ).

• Φρήπη ρξίτξς, padlet, κξιμότρηπρξς έγγρασξς Google doc, email
κ.ά.

• Αλληλεπίδραπη (πρξσξρική ή γραπρή πρξ chat)



Στεδιαπμόο (Session scheduling)
Steps: Τπεμθύμιπη ρηο επιθςμηρήο πςμπερισξράο πρα παιδιά (ρξςρίμα).

• Διερεύμηπη πρξηγξύμεμηο γμώπηο. 

Καλό είμαι ξ/η εκπαιδεςρικόο μα έτει πτεδιάπει από πριμ μια κξιμή δράπη πξς θα καραπρήπει ρξ μάθημα πιξ 
ελκςπρικό και εςτάριπρξ για warmng-up (eg. Song / video).

• Έμαρνη ρηο διαδικαπίαο διδαπκαλίαο ρξς γμφπρικξύ αμρικειμέμξς δίμξμραο ρξ λόγξ πε έμαμ-έμαμ μαθηρή μα 
πει κάρι (λενιλόγιξ, πκέυειο, απξρίεο, πςμαιπθήμαρα κ.ά.)

• Αμαρρξσξδόρηπη ρηο απύγτρξμηο εν απξπράπεφο (έλεγτξο επίρεςνηο πρότφμ μέξς μαθήμαρξο- επιπήμαμπη 
ελλείυεφμ - επενηγημαρικέο ξδηγίεο & αμάλςπη εμμξιώμ- παραδείγμαρα για αμριμερώπιπη δςπκξλιώμ –
λύπη απξριώμ – παράθεπη πληρξσξριώμ – πύμδεπη θεφρίαο και πράνηο κ.ά.). Δπιρςγτάμεραι η πκξπξθεπία
ρηο διδαπκαλίαο, η βελρίφπη ρηο εκπαιδεςρικήο διαδικαπίαο και ρα καλύρερα δςμαρά μαθηπιακά 
απξρελέπμαρα για κάθε μαθηρή - διξρθφρικέο κιμήπειο (διαμξρσφρική – αμαρρξσξδξρική διαδικαπία).  

Αςρξανιξλόγηπη (εκρίμηπη ικαμξρήρφμ /δενιξρήρφμ από μαθηρή)– ανιξλόγηπη με απαμρήπειο πε Δρφρήπειο 
ελεύθερηο απάμρηπηο – αμάπρςνηο ή αμξικρέο (Ο μαθηρήο καλείραι μα αμαπρύνει κάπξιξ θέμα με ρξ «δικό» 
ρξς ρρόπξ: μα πτξλιάπει κάπξια ιδέα ή κάπξιξ γεγξμόο, μα επιτειρημαρξλξγήπει, μα αιριξλξγήπει, μα 
αμαλύπει, μα ανιξλξγήπει… πρξ τρόμξ πξς ρξς παρέτεραι – ανιξλόγηπη με απαμρήπειο πε Δρφρήπειο 
αμρικειμεμικξύ ρύπξς ή κλειπρέο (πξλλαπλήο επιλξγήο, ερφρήπειο πςμπλήρφπηο κεμώμ, ερφρήπειο 
πύζεςνηο ή αμριπρξίτηπηο ή πςπτεριπμξύ, εύρεπη ρξς πφπρξύ-λάθξςο)

• Ολξκλήρφπη ρηο διαδικαπίαο δίμξμραο ρξ λόγξ πε κάθε μαθηρή

• Τπεμθύμιπη για ριο εργαπίεο πξς θα πρέπει μα ερξιμάπξςμ για ρα επόμεμα μαθήμαρα και πόρε. 
Καρεςθύμπειο για πηγέο ενεύρεπηο περαιρέρφ ςλικξύ.

• Δπικξιμφμία με γξμείο μικρόρερφμ μαθηρώμ, εάμ κρίμξςμε όρι θέλξςμε ρη πςμεργαπία ρξςο πε κάρι (με 
διακριρξύο πάμρα ρόλξςο).



ΑΛΛΗΛΔΠΙΔΡΑΗ (interaction)

• Αμσίδρξμη επικξιμφμία με ρξςο μαθηρέο/-ρριεο για ρη 

δημιξςργία εμόο γόμιμξς περιβάλλξμρξο μάθηπηο

• Θερική ςπξπρήρινη-εμίπτςπη ρηο υςτξλξγίαο ρφμ μαθηρώμ/-ρριώμ

• Σόμφπη ρηο αςρξπεπξίθηπηο & απσάλειαο ρφμ μαθηρώμ/-ρριώμ για 
μα νεπεράπξςμ ρξ σόβξ και ρηο αμηταμίαο ρηο ρηλεκπαίδεςπηο

• Διαπσάλιπη καλξύ & ςπξπρηρικρικξύ  κλίμαρξο, πξς εςμξεί ρημ 
αμξιβαία εμπιπρξπύμη και ρξ πεβαπμό αμάμεπα πε όλα ρα μέλη ρηο 
μαθηρικήο κξιμόρηραο

• Δμθάρρςμπη ρηο πςμμερξτήο όλφμ αμεναιρέρφο ρφμ μαθηρώμ/-
ρριώμ - Πρξώθηπη διαλόγξς πε επίπεδξ αρξμικό και ξμαδικό

• Ομαδξπςμεργαρική πρξπέγγιπη (TEAM WORK)



Ιnteraction
• Building a story: Δημιξςργία μιαο πρόραπηο ιπρξρίαο αμά 

πρόραπη ή με βάπη εικόμεο / λένειο

• Google docs: Χρήπη δραπρηριξρήρφμ πξς τρηπιμξπξιξύμ 
έγγρασα google και μπξρξύμ μα τρηπιμξπξιηθξύμ με ξμάδεο 
(different worksheet for each group, then fill in the gaps)

• Webex polling: για ερφρήπειο καραμόηπηο κειμέμξς / βίμρεξ

• Coursebook: Μπξρείρε μα τρηπιμξπξιήπερε απκήπειο από ρξ 
βιβλίξ μαθημάρφμ

• Usage of the lobby: Με μικρό αριθμό μαθηρώμ τρηπιμξπξιήπρε 
ρξ λόμπι (όραμ μια ξμάδα ακξύει έμα μέρξο ρξς βίμρεξ, ξι 
άλλεο πρέλμξμραι πρξ λόμπι και μερά πςμδςάζξςμ πληρξσξρίεο).



Πξιξρικά ταρακρηριπρικά 
ρηλεκπαίδεςπηο

Πξιξρικά ταρακρηριπρικά ρηο ρηλεκπαίδεςπηο πξς ασξρξύμ πρξ περιετόμεμξ και πρη δξμή. 

Οι δραπρηριόρηρεο:

• μα διακρίμξμραι από πασήμεια και πςμρξμία, 

• μα είμαι απλέο και καραμξηρέο,

• μα είμαι εύκξλεο και εςτάριπρεο, πρξπαρμξπμέμεο πριο αμάγκεο ρφμ μαθηρώμ/-ρριώμ, 

• μα πςμξδεύξμραι από παραδείγμαρα, παραπξμπέο πε πςμδέπμξςο με πηγέο & επενηγήπειο. 

• μα είμαι διαβαθμιπμέμηο δςπκξλίαο πρξ πλαίπιξ ρηο διασξρξπξιημέμηο παιδαγφγικήο
(δςμαρόρηρα αμάθεπηο διασξρερικώμ απκήπεφμ πρξςο μαθηρέο/-ρριεο)

• μα έτξςμ νεκάθαρξςο μαθηπιακξύο πρότξςο και πρξπδξκώμεμα μαθηπιακά απξρελέπμαρα

• μα πςμπεριλαμβάμξςμ απκήπειο αςρξανιξλόγηπηο, πτερική αμαρρξσξδόρηπη (feedback) &
δραπρηριόρηρεο ρελικξύ ελέγτξς επίρεςνηο μαθηπιακώμ απξρελεπμάρφμ (Βλ. παραπάμφ).



ΤΛΙΚΟ ΑΤΓΦΡΟΝΗ ΣΗΛΔΚΠΑΙΔΔΤΗ
Πξλςμξρσικό /Διαδραπρικό (κείμεμξ με εικόμεο, βίμρεξ, 

παιτμίδια, ήτξ, τάρρη), πξς θα πρέπει: 

 μα εμπεριέτει πύμρξμεο παρξςπιάπειο, δραπρηριόρηρεο, 
απκήπειο, πηγέο για περαιρέρφ μελέρη

 μα έτει σιλικό ύσξο, γλφππική και αιπθηρική επιμέλεια, 

 μα είμαι πασέο και καλά πρξερξιμαπμέμξ από ρξμ/ρημ 
εκπαιδεςρικό,

 μα είμαι εμδιασέρξμ, ελκςπρικό και μα πρξκαλεί ερεθίπμαρα

 μα διαπσαλίζει ρα πμεςμαρικά δικαιώμαρα

Σημ. Ο μαθηρήο πρέπει μα νέρει πόρε & πώο πρέπει μα κάμει 
μια δραπρηριόρηρα – Οι εργαπίεο γίμξμραι πε τρόμξ πξς 
ρςθμίζει ξ εκπαιδεςόμεμξο



ΔΙΔΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
• E.g.

• Quiz / puzzle

• Crossword puzzles (Σραςρόλενα)

• Concept maps (Δμμξιξλξγικξί τάρρεο)

• Word clouds (Σςμμεσόλενα)

• Posters (Ψησιακέο ασίπεο)

• Comics / Cartoons

• Games (παιτμίδια) See: https://youtu.be/0yIUGa2VB4w Πηγή εικ.:https://pixabay.com/el/users/free-photos-242387/

Acrostics (Ακρξπριτίδεο)

• Matching images – words (Αμριπρξίτιπη)

• Multiple Choice exercises (Απκήπειο πξλλαπλώμ επιλξγώμ)

• Learning based on inquiry (Μάθηπη βαπιπμέμη πρημ έρεςμα). Ο/Η εκπαιδεςρικόο παρξςπιάζει έμα θέμα και 
ξι μαθηρέο ρξ ερεςμξύμ. Τέλξο παρξςπιάζξςμ ό, ρι έτξςμ κάμει ή μάθει πρημ ράνη (presentations/video)

• Whiteboard (πίμακαο), Pictionary (Δικξμόλενξ), rhymes & songs, anagrams (αμαγράμμαρα), guessing games
(παιτμίδια εικαπίαο), realia (πραγμαρικά αμρικείμεμα), puppets (μαριξμέρρεο) κ.ά. για μικρόρερα παιδιά.

https://youtu.be/0yIUGa2VB4w


Ανιξλξγώμραο διαδικρςακά (On line assessment)
• Πφο θα πςλλένξςμε πληρξσξρίεο πτερικά με ρξ ρι γμφρίζξςμ ξι μαθηρέο με βάπη ρημ 

εκπαιδεςρική ρξςο εμπειρία για ρξμ πρξπδιξριπμό ρξμέφμ πρξο βελρίφπη και διαπσάλιπη όρι 
ρξ περιετόμεμξ ρφμ μαθημάρφμ ικαμξπξιεί ριο μαθηπιακέο αμάγκεο; Πφο θα ςπξπρηρίνξςμε 
καλύρερα ρη μάθηπη ρφμ παιδιώμ

Self-assessment test

• Online Quiz

• Open-Ended/Essay Questions (popular qualitative assessment method, 

best suited for evaluating higher-level learning)

• Online Interviews

• On line polls Πηγή εικόμαο: https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Marzano-Student-Self-Assessment-Rubric-799172

• Game-Type Activities (turn a series of test questions into a game by using the popular 
applications Kahoot, Formative or Quizlet)

• Α presentation (that the students create based on what they have done) e.tc.

• Ref: 9 Ways to Assess Student Learning Onlin: https://www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-
assess-online-student-learning

Useful ideas
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Χησιακά εργαλεία ανιξλόγηπηο (Assessment tools)

Digital assessement tools: 

Google forms (https://www.google.ca/forms/about/), 

Socrative.com (https://www.socrative.com/), 

formative (https://goformative.com/),              

seesaw (https://web.seesaw.me/),              

Quizalize (https://www.quizalize.com/, 

padlet (https://padlet.com/dashboard), 

kahoot (https://kahoot.com/), 

quizlet (https://quizlet.com/), 

Triventy (https://quizizz.com/), 

classflow (https://classflow.com/#!/learn-more). 

Classmarker (https://edtech.gr/classmarker/)

Ref: 15 Assessment Activities that are Fast, Fun and Formative: 
https://wabisabilearning.com/blogs/assessment/15-assessment-activities-fast-formative

When teachers know their 
students well, they can build 
strong connections that lead 
to better learning. Knowing 
students’ interests, strengths, 
and weaknesses help teachers 
tailor learning experiences for 
their students. Formative 
assessment involves the 
teacher collecting information 
about what students know, 
don’t know, and want to 
learn." Tony Vincent
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Τξ BLOG μξς πρξ ΠΔ
https://blogs.sch.gr/andr
imaria/



ΟΔΗΓΟ για ρξμ εκπαιδεςρικό πτεδιαπμό μαθημάρφμ εν 
απξπράπεφο (ΙΔΠ)

http://iep.edu.gr/el/component/k2/1067-odigos-gia-ton-
ekpaideftiko-sxediasmo-mathimaton-eks-apostaseos
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Μαθαίμξςμε απσαλείο

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/



