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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην
αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης
του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ
αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να
διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την
εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας
- χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να
καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του
οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων,
οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:
Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση
μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά
μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και
διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με
τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του
μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε
μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες
ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).
Το Υπουργείο θα συνεχίσει να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας
στους μαθητές. Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με
γνώμονα ιδίως τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την
ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου
αριθμού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και
την εμπειρία από την επιτυχή εφαρμογή τους – για ανάλογο σκοπό και σε
αντίστοιχη κλίμακα – σε άλλες χώρες.

Το σημαντικότερο για τις μικρές ηλικίες λόγω της ιδιαίτερης
εκπαιδευτικής προσέγγισης που είναι η διαδραστικότητα και
η αλληλεπίδραση είναι να έχετε επεξεργαστεί εσείς οι γονείς
πρώτα την πλατφόρμα ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ , ΝΑ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ, ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΕ ….. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΕΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΜΨΥΧΩΤΗ
(ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ –ΜΠΡΑΒΟΟΟΟΟΟΟ1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του
Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία http://ebooks.edu.gr/new/
(Ε-Books),
το
Ψηφιακό
Εκπαιδευτικό
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
και
τα
Ψηφιακά
http://aesop.iep.edu.gr/

Διδακτικά

Σενάρια

Υλικό
(Πλατφόρμα

(Φωτόδεντρο)
«Αίσωπος»)

είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο,
ΕΠΑΛ).
Α) E-books: Οδηγίες χρήσης
 Εισέρχεστε στον ιστότοπο https://dschool.edu.gr/



Κάνετε κλικ στα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία.
Δείτε το υλικό ανά μάθημα.
Πχ Εικαστικά Α και Β Δημοτικού θα δείτε τις παρακάτω ενότητες:

ENOTHTA A
Mορφές από γραμμές, σχήματα και χρώματα
Α1. Παντού γραμμές
Α2. Ο κόσμος της με σχήματα

Α3. Η γέφυρα του ουράνιου τόξου

Α4. Mορφές... από

και

Α5. Χρωματογράμματα

ENOTHTA B

Mικρός περίπατος στη φύση

Β1. Με το πινέλο και τα χρώματα της φύσης
Β2. Η παλέτα των λουλουδιών
Β3. Πρόσωπα που μιλούν
Β4. Ένα παιδί ζωγραφίζει της’ άστρα
Β5. Τέχνη της γης

ENOTHTA Γ

Kαι της ιδέες για δημιουργία

Γ1. Στο εργαστήρι του Δημήτρη Μυταρά
Γ2. Μικρά γλυπτά
Γ3. Αιωρούμενα παιχνίδια
Γ4. Παιχνίδια με τον άνθρωπο
Γ5. Μια ιστορία για φρούτα

ENOTHTA Δ

Tαξίδια στο φανταστικό κόσμο των δημιουργών

Δ1. Ταξίδια με το ζωγράφο της χαράς και του ονείρου
Δ2. Άνθρωποι στη σειρά
Δ3. Καράβι που ταξιδεύει στο όνειρο

Δ4. Το ραντεβού των σκουπιδιών
Δ5. Ο Πάουλ Κλέε μιλάει με ένα παιδί
Επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει από το βελάκι στο πλαίσιο επάνω δεξιά
«Παράδειγμα από την επιλογή η γέφυρα του ουράνιου τόξου»

Όλα τα χρώματα μαζί ανταμώνουν και φτιάχνουν τη γέφυρα του ουράνιου τόξου (εικ.1).

Με τα βασικά χρώματα
δημιουργούμε το πορτοκαλί,
το πράσινο και το βιολέ (εικ.
2).

Το κίτρινο, το κόκκινο και το
μπλε είναι τα βασικά
χρώματα(εικ. 2).

Βρες από παλιά περιοδικά φωτογραφίες με τοπία. Διάλεξε ποια σου αρέσουν και κάνε ένα
κολάζ με τα χρώματα της φύσης.

Το δαχτυλίδι του ουράνιου τόξου (εικ.1).

Το ουράνιο τόξο έχει επτά χρώματα: Το κόκκινο βιολέ, το κόκκινο, το
πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το μπλε και το μπλε βιολέ.
Παράδειγμα από την ενότητα πρόσωπα που μιλούν

Ζωγράφισε το πρόσωπο των συμμαθητών σου και της δασκάλας σου και φτιάξε ένα
κολλαζ

Προσωπογραφίες μεγάλων ζωγράφων
Οι ζωγράφοι δίνουν μεγάλη σημασία στις εκφράσεις των προσώπων.

1. Ιακωβίδης
.............................................................

2. Nτιμπιφέ
.............................................................

Δώσε τους δικούς σου
τίτλους στα πορτρέτα
των ζωγράφων.

Βρείτε σε περιοδικά
και εφημερίδες
πορτρέτα μεγάλων
ζωγράφων, φέρτε τα
στην τάξη και
φτιάξτε ένα κολάζ με
αυτά.

3. Πικάσο
.............................................................

Κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και έχει τη δική του έκφραση. Αυτή την ξεχωριστή έκφραση προσπαθούν να
αποδώσουν οι ζωγράφοι στα έργα τους.
Αν πατήσετε στο Ανθολόγιο Η γελαστή οικογένεια…
Η γελαστή οικογένεια
Πάνω στ' άσπρο το χαρτί
ζωγραφίζω ένα σπιτάκι,
καναπέ χαλί και τζάκι.

Καθιστούς στον καναπέ
σχεδιάζω έναν πατέρα
δυο παιδιά και μια μητέρα.
Κι επειδή θέλω πολύ
να φανεί στη ζωγραφιά μου
η χαρά που ΄χει η καρδιά μου
των χειλιών τις άκρες κάνω
προς τα πάνω να κοιτάνε
κι έτσι όλοι τους γελάνε.
Μαρία Γουμενοπούλου

Σε ποιο σημείο το ποίημα μιλάει, για τα μέλη της οικογένειας; Πόσα είναι αυτά; Πόσα μέλη
έχει η δική σου οικογένεια;
Φέρε στο σχολείο μια φωτογραφία της οικογένειάς σου και σύγκρινέ την μ΄ αυτήν του
βιβλίου. Παρατήρησε τα ρούχα, το χώρο που βρίσκονται, τα πρόσωπα και το πώς στέκονται
απέναντι στο φακό.
Με τους συμμαθητές σου κάντε υποθέσεις ο ένας για τη φωτογραφία του άλλου.

Ζωγράφισε ένα από τα μέλη της οικογένειάς σου.

το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο)
http://photodentro.edu.gr/aggregator/

Κάνετε κλικ Φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα.

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΝ ΠΛΗΚΡΤΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 4-6 ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝ

Γ) Αίσωπος: Οδηγίες χρήσης εκπαιδευτικού για
υπάρχοντα εκπαιδευτικά σενάρια
Εισέρχεστε στον ιστότοπο
http://aesop.iep.edu.gr/

Θα συνεχίσουμε με περισσότερες ιδέες.
Με εκτίμηση,
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Προϊσταμένη 10ου Ν/γείου
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