
 
 
 
 
 
 
 

11ο ΔΣ Θεσσαλονίκης 
 
 
 

Ενημέρωση γονέων για Ασύγχρονη και Σύγχρονη ΕξΑΕ 
 
 
 

Θανάσης Βουλγαρόπουλος και Παναγιώτα Βαλσαμίδου 
Εκπαιδευτικοί ΣΤ1 & ΣΤ2 τάξεων 

 



Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 

• Ασύγχρονη  

  Δεν απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία δασκάλου - μαθητών 

 

• Σύγχρονη  

  Απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσία δασκάλου- μαθητών 



Αντεστραμμένη τάξη 

• Ασύγχρονα γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος με το 
κατάλληλο  υποστηρικτικό υλικό 

 

• Σύγχρονα γίνεται η εμβάθυνση-εμπέδωση- αξιολόγηση που 
κρίνεται απαραίτητη 



 
 
 

Ασύγχρονη εκπαίδευση στο δημοτικό - Πρώτο 
επίπεδο 

 
 

Ο δάσκαλος υποστηρίζει τον μαθητή με εκπαιδευτικό υλικό μέσω 
κάποιας ψηφιακής πλατφόρμας (στην περίπτωσή μας της e-me) 
ή/και με e-mail εάν χρειαστεί, χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη 
παρουσία των εμπλεκομένων.  

Διευκρίνιση; Δεν προχωράμε στο καινούριο, γιατί είναι πολύ 
δύσκολο να κατακτηθεί. 

Θερμή παράκληση να διαβάζετε προσεκτικά τα mail ώστε να 
ενημερώνεστε έγκαιρα και σωστά. 



Υλικό Aσύγχρονης 
 

• Ασκήσεις εμπεδωτικού χαρακτήρα (κυρίως Γλώσσα-
Μαθηματικά) 

• Links που υποστηρίζουν τις παραπάνω δραστηριότητες με 
παιγνιώδη ή μη παιγνιώδη μορφή 

• Λογοτεχνικά κείμενα ή βιβλία με στόχο εκπαιδευτικό ή 
φιλαναγνωσίας 

• Περιηγήσεις σε Μουσεία και άλλους χώρους τέχνης και 
πολιτισμού 

• Διαφόρων μορφών δημιουργικά παιχνίδια 

 



Ο ρόλος του δασκάλου 

 

 

• Θέτει στόχους  

• Επιλέγει το υλικό που εξυπηρετεί : 

α) τους στόχους αυτούς 

β) τις ανάγκες των μαθητών/τριών του 

 

 

 



Ρόλος του μαθητή/τριας 

 

 

• Εκτελεί τις εργασίες με συνέπεια και αφοσίωση 

• Παραδίδει τις εργασίες σε συγκεκριμένο χρόνο 

• Οι εργασίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα 

 



Ρόλος του γονέα 

• Στηρίζει και καθοδηγεί το παιδί  

• Επιτηρεί διακριτικά  

• Το oργανώνει  

• Το μαθαίνει να σέβεται τις νέες διαδικασίες μάθησης 

• Το μαθαίνει να έχει συνέπεια 



Επιτυχία ή αποτυχία 

• Όλα τα προηγούμενα απαραίτητα για να πετύχει η ασύγχρονη 
εκπαίδευση 

 

• Αν ο ρόλος του καθενός μας δεν λειτουργήσει, η ασύγχρονη 
εκπαίδευση θα αποτύχει 



Σύγχρονη Εκπαίδευση– Δεύτερο επίπεδο 
 

• Συμπληρώνει και επεκτείνει τον σκοπό της ασύγχρονης 
(Επεξήγηση του υλικού που μοιράστηκε στην ασύγχρονη- Λύση 
αποριών- Επιπλέον ασκήσεις-Ψυχολογική τόνωση μέσα από τη 
διάδραση) 

• Δίνεται στον εκπαιδευτικό η ευκαιρία να προχωρήσει στην ύλη 
με  προσεκτικά βήματα πάντα σε συνδυασμό με την ασύγχρονη. 



Σύγχρονη εκπαίδευση 

• Στηρίζει ψυχολογικά και συναισθηματικά τον μαθητή  

• Δημιουργεί κίνητρα 

• Ευκαιρία επικοινωνίας 

• Λύνει απορίες  

• Παρουσιάζεται νέο εμπεδωτικού χαρακτήρα υλικό 

• Με προσοχή μπορούμε να προχωρήσουμε σε καινούριο 

 









 

Σας ευχαριστούμε 


