


 Υινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο 
δηδαζθαιίαο ζην 

5ν Γπκλάζην Κνδάλεο.

 Παξαηεξήζεηο θαη 
πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηα 
κέζα θαη ηνλ ηξφπν πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.

 Σπκπεξάζκαηα

 Εξσηήκαηα 





 Η ρακειή ηαρχηεηα ηνπ ΠΣΔ.

 Η έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη ηερληθψλ γλψζεσλ ζε 
αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο.

 H έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ.

 Η αλάγθε γηα ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο, εηδηθά 
ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ.

 Η αλάγθε λα απνθαηαζηαζεί γξήγνξα ε επαθή κε 
ηνπο καζεηέο καο

Οδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζηνρψξνπ αλνηρηνχ 
ζε φινπο θαη εχθνινπ ζηε ρξήζε



https://5gymnkozanis.netboard.me/mathimata


 Φξεζηκνπνηήζεθε  ην ειεχζεξν πξνο ρξήζε πξφγξακκα netboard θαη o 
δηακνηξαζκφο αξρείσλ κε ην Google Drive

 Δεκηνπξγήζεθε έλαο δηαθξηηφο ρψξνο  (κηα ζειίδα) γηα θάζε θαζεγεηή 
ηνπ ζρνιείνπ πνπ δήηεζε λα ζπκκεηάζρεη ζην εγρείξεκα.

 O ηζηνρψξνο πνπ δεκηνπξγήζεθε, επηιέρηεθε λα είλαη δεκφζηνο θαη 
πξνζβάζηκνο ζε φινπο, γηα ιφγνπο επθνιίαο ζηε ρξήζε.  

Οθέιε

 Απνθαηαζηάζεθε ζχληνκα κία πξψηε επαθή φισλ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 
ζρνιείνπ κε ηνπο καζεηέο.

 Ξεπεξάζηεθαλ ζέκαηα  έιιεηςεο ηερληθψλ  γλψζεσλ ησλ θαζεγεηψλ.

 Αλαξηήζεθε ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ επαλάιεςε ησλ 
καζεηψλ .

 Δεκηνπξγήζεθε έλαο ηζηνρψξνο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πνιιαπιψο  
απφ ην ζρνιείν θαη απφ κεκνλσκέλνπο ζπλαδέιθνπο.



 Αξρηθά πξνβιήκαηα ζηε ζχλδεζε.

 Τν ΠΣΔ ήηαλ απειπηζηηθά αξγφ. 

 Οη θαζεγεηέο απνδείρηεθε φηη ήηαλ αλέηνηκνη λα 
πηνζεηήζνπλ ην κέζν απηφ.

Σχληνκα βειηηψζεθε ε ζχλδεζε θαη ε ηαρχηεηα πξφζβαζεο, 
αιιά νη θαζεγεηέο έπξεπε … «λα θνιπκπήζνπλ ζηα βαζηά».

Τα ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψζεθαλ δηαδηθηπαθά εζηίαζαλ θπξίσο 
ζηε ρξήζε ηνπ eclass, πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ ηηο 
πξψηεο αλάγθεο θη φρη ηφζν ζηε θηινζνθία θαη ζηνλ 
ζρεδηαζκφ ελφο εμ απνζηάζεσο καζήκαηνο.

Αποηέλεζμα: Δεκηνπξγήζεθαλ πιήζνο ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ , 
αιιά κε βάζε πνηνπο θαλφλεο θαη πνηα πνηφηεηα;



N. Κνδάλεο: 
4519 δηαζέζηκα 
καζήκαηα

5ν Γπκλάζην: 94 
καζήκαηα

Σύγρξνλε Δηδαζθαιία 
κε Webex θαη Zoom:    
9 θαζεγεηέο





Η νηθνδφκεζε κηαο επηηπρεκέλεο ειεθηξνληθήο ηάμεο  

απαηηεί έλαλ ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 Καιφ ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ.

 Σπλδπαζκφ αζχγρξνλσλ θαη ζχγρξνλσλ κέζσλ.  

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα φισλ ζηε κάζεζε ζε έλαλ 

εηθνληθφ ρψξν. 

 Ιθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα 

ηέηνηα πξφθιεζε κε ππνζηήξημε.



 Δελ είλαη δσληαλέο ζπλεδξίεο κε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ 
ηαπηφρξνλα. 

 Οη καζεηέο εξγάδνληαη αζχγρξνλα γηα λα πινπνηήζνπλ ζηφρνπο 
ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη. 

 Κάζε καζεηήο αθνινπζεί ην πξφγξακκα αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

 Οη καζεηέο πινπνηνχλ εξγαζίεο πνπ αλαξηψληαη θαη ν θαζεγεηήο 
ειέγρεη, απαληά θαη ζρνιηάδεη. 

 Οη εξγαζίεο κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ε παξαθνινχζεζε 
επηδείμεσλ ή βίληεν δηαιέμεσλ, ε αθξφαζε ή ε αλάγλσζε άξζξσλ θαη 
ηζηνξηψλ θαη ε απάληεζε εξσηήζεσλ. 

 Οη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη κεηά ηηο απνζηέιινπλ 
ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο (θαη ηε λχρηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εθήβσλ). 

 Δνπιεχνπλ θπξίσο κφλνη ηνπο, θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν. 

 Τα εξγαιεία επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηιακβάλνπλ πίλαθεο 
ζπδεηήζεσλ, email θαη εθαξκνγέο άκεζσλ κελπκάησλ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο, ηφζν γηα λα 
γίλνπλ ηθαλνί ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο φζν θαη γηα λα εμαζθεζνχλ ζηελ 
αλεμάξηεηε εξγαζία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηθήο ηνπο πξνφδνπ. 



Σπκπεξηιάβεηε ζηελ 
ειεθηξνληθή ζαο ηάμε πίλαθεο 
αλαθνηλώζεσλ θαη εξγαιεία 
δηαιόγνπ θαη ελζαξξύλεηε 

ηνπο καζεηέο λα ζπδεηνύλ θαη 
λα δεκνζηεύνπλ ζπλδέζκνπο 

θαη άιιν πεξηερόκελν πνπ 
ππνζηεξίδεη ηε κάζεζή ηνπο.

Πνιινί καζεηέο ρξεηάδνληαη 
βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηεο eclass θαη 
ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, θαζώο 

θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο . 

Παξαθνινπζείηε ηελ πξόνδν 
πνπ θάλνπλ νη καζεηέο θαη 

ζπιιέγεηε δεδνκέλα 
αμηνιόγεζεο , ώζηε λα ηνπο 

ελζαξξύλεηε θαη λα ηνπο 
επηβξαβεύεηε. 

Οξγαλώζηε  όια ηα αξρεία θαη 
ηηο εξγαζίεο πνπ αλαξηάηε ζε 
θαθέινπο κε βάζε ελόηεηεο ή 

καζήκαηα. Έηζη ζα  είλαη 
εύθνιν λα ηα εληνπίζνπλ νη 

καζεηέο

Δώζηε ιίζηεο ειέγρνπ (check 
lists) πνπ πεξηγξάθνπλ ηα 

βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε 
ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 
εξγαζηώλ, γηα λα ηνπο 

βνεζήζεηε λα θαηαλνήζνπλ 
ηελ πνξεία  πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ

Οη ιίζηεο ειέγρνπ θαη νη 
αμηνινγήζεηο πξέπεη λα είλαη 

άκεζα δηαζέζηκεο ζηνπο 
καζεηέο.



 Η ζπκπιήξσζε κφλν θχιισλ εξγαζίαο ή ε 

δηαηχπσζε κηαο ζεηξάο  εξσηήζεσλ ζην ηέινο ηνπ 

θάζε καζήκαηνο δελ είλαη ε θαιχηεξε πνξεία 

δξάζεο, εθ κέξνπο ηνπ θαζεγεηή, θαζψο νη καζεηέο 

κπνξεί λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνζπάζεηα εμαηηίαο 

ηεο πιήμεο ή ηεο απνγνήηεπζεο.



Γηα παξάδεηγκα, δώζηε κηα ερνγξαθεκέλε δηάιεμε, δύν 
ή ηξία βίληεν θαη δύν αλαγλώζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα αθνύζνπλ ηε δηάιεμε θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ λα νινθιεξώζνπλ ζπλδπάδνληαο 

ηηο ππόινηπεο επηινγέο πεξηερνκέλνπ. 

Δώζηε δύν ή ηξεηο επηινγέο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο 
εξγαζίαο, όπσο ην γξάςηκν, ε ερνγξάθεζε, ε εγγξαθή 

βίληεν ή ε θαηαζθεπή δηαθάλεηαο. (Γξαπηόο ιόγνο, 
πξνθνξηθόο ιόγνο, πνιπκεζηθό θείκελν) 

Παξέρεηε ζπλδέζκνπο γηα εξγαζίεο  ζε δηαθνξεηηθά 
επίπεδα αλάγλσζεο θαη δπζθνιίαο, έηζη ώζηε όινη νη 

καζεηέο, αθόκε θαη νη πην αδύλαηνη, λα βξνπλ κηα 
δηαδξνκή πξνο ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο.

Όηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη κόλνη ηνπο από ην ζπίηη, 
απμήζηε ηελ αθνζίσζή ηνπο δίλνληάο ηνπο θσλή γηα ην 
πώο καζαίλνπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο κπνξνύλ λα 

δείμνπλ  θάηη πνπ έκαζαλ ή δηάβαζαλ θαηαγξάθνληαο 
έλα βίληεν. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ θάηη 
ρξεζηκνπνηώληαο κόλν κηα εθαξκνγή βίληεν ζε έλα 
ηειέθσλν θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηελ αλεβάζνπλ ζην 

eclass γηα θνηλή ρξήζε 

Όπνπ είλαη δπλαηόλ, 
πξνζθέξεηε ζηνπο καζεηέο 
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

εθαξκόζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. 





 Ο ζύληξνθνο ζηελ αζύγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη ε ζύγρξνλε 
ππνζηήξημε. Η πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξέπεη λα 
εμαξηάηαη από ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα. 

 Εάλ πξέπεη λα θάλεηε κηα δηάιεμε, γηα λα παξνπζηάζεηε κηα λέα 
ελόηεηα, κπνξεί λα ζαο εμππεξεηεί θαιύηεξα λα ηελ 
θαηαγξάςεηε, ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ηε δνπλ εθηόο 
ζύλδεζεο. Θα πξέπεη λα δηαηεξήζεηε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν 
πνπ έρεηε κε ηνπο καζεηέο γηα δηάινγν θαη γηα λα ιύζεηε ηηο 
απνξίεο ηνπο.

 Μεξηθνί θαζεγεηέο νξίδνπλ ώξεο γηα αηνκηθέο ζπλεδξίεο ή γηα 
κηθξέο νκάδεο  καζεηώλ.

 Άιινη ρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηα κηζά - ή ζε ηκήκαηα - θαη 
ζπλαληηνύληαη κε ηηο νκάδεο κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα αληί 
γηα θάζε κέξα. 

 Απηέο νη πξνζεγγίζεηο επηηξέπνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ 
ησλ καζεηώλ θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο θαιύηεξα από 
ηε ζπλάληεζε κε 30 ή πεξηζζόηεξνπο καζεηέο ηαπηόρξνλα. 



 Σηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαθξίλεη 
πφηε θαη πσο αγσλίδνληαη νη καζεηέο. Με καζεηέο 
φκσο πνπ εξγάδνληαη εμ απνζηάζεσο, πξέπεη:

 λα ρξεζηκνπνηνχκε δεδνκέλα αμηνιφγεζεο απφ εξγαζίεο 
ζηελ eclass

 θαη ζπλνκηιίεο κέζσ Webex, γηα λα βξνχκε είηε θαη λα 
αληηκεησπίζνπκε ηηο ειιείςεηο ηνπο.

 Σπλαληεζείηε κε καζεηέο νκαδνπνηεκέλνπο αλά 
αλάγθε δεμηνηήησλ ή ζε κηθξέο νκάδεο γηα πην 
εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
βαζηθψλ θελψλ. 



 Όηαλ κεξηθνί καζεηέο πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο γξεγνξφηεξα 
απφ ηνπο ππφινηπνπο, δψζηε εμαηνκηθεπκέλεο επθαηξίεο γηα λα 
ζπλερίζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο πξνο ηα εκπξφο. Δηαθνξεηηθά, 
απηνί νη καζεηέο κπνξεί λα βαξεζνχλ θαη λα ζηακαηήζνπλ λα 
νινθιεξψλνπλ ηηο εξγαζίεο.

 Αμηνπνηήζηε αζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο π.ρ. πεξηεγήζεηο 
ζε εηθνληθά κνπζεία, πνπ νη καζεηέο έρνπλ ήδε θάλεη ζε 
δηαθνξεηηθφ ρξφλν, σο βάζε γηα λα ελζαξξχλεηε ην δηάινγν 
κεηαμχ ησλ καζεηψλ.

 Φξεζηκνπνηήζηε ζπλαληήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα 
δηεπθνιχλεηε ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο ησλ 
καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ θαη γηα λα δψζεηε λέα θίλεηξα 
κάζεζεο. 

 Φξεζηκνπνηήζηε ην ρξφλν ζπλάληεζεο γηα λα δηαιχζεηε 
παξαλνήζεηο θαη παξεμεγήζεηο, ελψ ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα 
εθθξάζνπλ φ, ηη γλσξίδνπλ θαη ηη δελ θαηαιαβαίλνπλ. 



 Όηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη κφλνη ηνπο, ζπκβαίλνπλ θελά ζηελ 
θαηαλφεζε, νπφηε ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά ζρφιηα γηα 
αλαζεσξήζεηο. 

 Χρόνος από 30 λεπηά έως δύο ώρες για μηνύμαηα 
ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ, κείμενα και άμεζα μηνύμαηα: Οη 
καζεηέο ρξεηάδνληαη απηήλ ηε γξήγνξε ελαιιαγή φηαλ 
επηθνηλσλνχλ γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε εξγαζίεο. Όηαλ εξγάδνληαη 
ζε εξγαζίεο θαη θαζειψλνληαη απφ έλα καζεζηαθφ θελφ ή δελ 
θαηαιαβαίλνπλ ηηο νδεγίεο, ρξεηάδνληαη κηα γξήγνξε απάληεζε 
γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ εξγαζία. Η επφκελε ζχγρξνλε δηδαζθαιία 
κπνξεί λα είλαη πνιχ αξγά θαη ε αλακνλή κέρξη ηφηε ζα κπνξνχζε 
λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα αηζζάλνληαη φηη δελ ππνζηεξίδνληαη. 

 Ελεκεξψζηε ηνπο καζεηέο γηα ηηο ψξεο πνπ είζηε δηαζέζηκνη ζηνλ 
ππνινγηζηή, γηα λα απαληήζεηε άκεζα ζηηο απνξίεο ηνπο.



 Χρόνος ανηίδραζης έως και ηρεις ώρες μεηά ηη δημοζίεσζη ενός 
νέοσ μαθήμαηος: Όηαλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ 
πξνγξακκαηηζκέλν δηάινγν αζχγρξνλα γηα λα απαληήζνπλ ζε κηα 
αλάξηεζε — πείηε εληφο ηξηψλ έσο έμη σξψλ– ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη 
επίζεο λα γξάςεη κεξηθέο δεκνζηεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 
δηαιφγνπ γηα λα δείμεη νξαηφηεηα. Απηφ ιέεη ζηνπο καζεηέο, 
"Παξαθνινπζψ απηφ πνπ δεκνζηεχεηε". Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη 
επίζεο λα δεκνζηεχνπλ θάπνην ζρφιην ζην ηέινο γηα λα ηηκήζνπλ ηε 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ - κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ πεξαηηέξσ 
ζπκκεηνρή ηξνθνδνηψληαο κε κηα  επηπιένλ εξψηεζε  ην δηάινγν.

 Χρόνος 24 έως 48 ωρών  μεηά ηην σποβολή εργαζιών: Δψζηε ζρφιηα 
γηα ηηο εξγαζίεο, ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαζεσξήζνπλ ή λα 
γλσξίδνπλ φηη είλαη έηνηκνη γηα ην επφκελν επίπεδν εξγαζηψλ. Η 
θαζπζηέξεζε  ζηελ αληαιιαγή ζρνιίσλ κπνξεί λα  γίλεη πνιχ αξγά, γηα 
λα επεξεαζηεί ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ καζεηή  γηα ηελ εξγαζία ηνπ, 
εηδηθά εάλ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε άιιεο εξγαζίεο. 



 Ο έιεγρνο γηα ην πψο δηαβηνχλ νη καζεηέο είλαη θξίζηκνο, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα 
απηήο ηεο δχζθνιεο πεξηφδνπ. Είλαη ζεκαληηθφ λα επηθνηλσλνχκε κε θάζε 
καζεηή θάζε εβδνκάδα κέζσ ζπλνκηιηψλ. Έηζη παξαθνινπζνχκε ηελ θνηλσληθή 
θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο 
αλάπηπμε. 

 Θπκεζείηε φηη ε εξγαζία απφ ην ζπίηη γηα πνιινχο καζεηέο είλαη κηα πην δχζθνιε 
πξνζαξκνγή γηα απηνχο απφ φ, ηη γηα εζάο. 

 Οη καζεηέο πνπ εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη κπνξεί λα κπεξδεπηνχλ ζρεηηθά κε ηνλ 
θαιχηεξν ηξφπν γηα λα νξγαλψζνπλ ηε κειέηε ηνπο ή κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ρξφλνπ ηνπο. Ελέξγεηεο πνπ έλαο δάζθαινο ραξαθηεξίδεη σο ηεκπειηά ή απάζεηα 
κπνξεί λα πξνθχςνπλ  απφ απνγνήηεπζε ηνπ καζεηή  γηα ηελ εξγαζία απφ ην 
ζπίηη. 

 Έλαο ηξφπνο γηα λα ππνζηεξίμεηε ηνπο καζεηέο είλαη λα δεκηνπξγήζεηε θαλφλεο 
γηα αιιειεπίδξαζε .

 Όηαλ νη καζεηέο δεηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο εξγαζίεο ή επθαηξίεο γηα 
επαλάιεςε ή αλαζεψξεζε κηαο εξγαζίαο, δείμηε αλνρή θαη δψζηε ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν. Δελ γλσξίδνπκε ηη κπνξεί λα πξνθαιεί άγρνο ζην ζπίηη. 
Γίλεηε ππνζηεξηθηήο, φρη άιιν έλα εκπφδην. 



Εκπαιδεσηικοί
 Πξνβιήζεθε θαηά θφξνλ απηή ηελ πεξίνδν ε αηνκηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηε δηελέξγεηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο επηζθηάδνληαο ηελ επζχλε εθ κέξνπο ηνπ 
ΥΠΑΙΘ γηα ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΠΣΔ 

 Η εμ απνζηάζεσο εξγαζία, γεληθφηεξα, δηαπιέθεη ην δεκφζην εξγαζηαθφ βίν κε 
ηνλ ηδησηηθφ βίν θαη ζέηεη ζέκαηα σξαξίνπ θαη ησλ φξσλ εξγαζίαο γεληθά. 

 Επηπιένλ, ν εξγαδφκελνο θαζίζηαηαη πην επάισηνο αθνχ απνθφπηεηαη απφ ηνλ 
θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κε ηνπο 
νπνίνπο βηψλεη θνηλά πξνβιήκαηα θαη δηακνξθψλεη θνηλέο αληηιήςεηο πνπ 
νδεγνχλ ζηε ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.

 Η πηζαλή κειινληηθή εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο ζε νκαιέο 
ζπλζήθεο (φζν θαη αλ καο δηαβεβαηψλνπλ γηα ην αληίζεην) είλαη πηζαλφ λα 
επηθέξεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο ππνθαηάζηαζεο 
ηεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ 
ηελ θξαηηθή εμνπζία γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο, 
θπξίσο ζε κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα ζρνιεία.

 Ειινρεχεη, ινηπφλ, ν θίλδπλνο απφ ηελ θαζνιηθή, δεκφζηα θαη δσξεάλ παηδεία 
λα νδεγεζνχκε ζε κία ειιεηκκαηηθή θαη θαηαθεξκαηηζκέλε εθπαίδεπζε ζην 
κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη βάζεη ησλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο θάζε ζρνιηθήο 
θνηλφηεηαο. 

 Εγείξνπλ εξσηήκαηα νη δειψζεηο δηαθφξσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο πσο ε 
εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απνηειεί παξαθαηαζήθε γηα ην 
κέιινλ. Πσο θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο;



Το εκπαιδεσηικό έργο

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πεξηνξίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα 
ηνπ έξγνπ ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ θαη κε ηε ζηαζεξή θφξκα  πνπ έρεη, 
θαηαπλίγεη ηε  δεκηνπξγηθφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, φπσο εθαξκφζηεθε απηή ηελ πεξίνδν, 
θάλεθε πσο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δψζεο δηδαζθαιία ηεο 
ηάμεο, παξά κφλν γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο ππνιείπεηαη 
θαηά πνιχ απηήο θαη δηεπξχλεη ηηο κνξθσηηθέο αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ.

 Τν κάζεκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ έρεη ην ραξαθηήξα 
δηάιεμεο. Η κάζεζε είλαη κία ζπλάληεζε. Σηελ ηάμε αλαπηχζζνληαη 
δηαινγηθέο ζρέζεηο δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Ο ξφινο ηνπ 
δαζθάινπ είλαη ππνζηεξηθηηθφο ηεο καζεηηθήο πξσηνβνπιίαο. Σπρλά ην 
ιάζνο απνηειεί έλαπζκα πνπ ππξνδνηεί ηε δηεξεχλεζε ψζηε λα 
νδεγεζνχκε ζηε γλψζε. Αληίζεηα  ζηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα  ε
κεησπηθή, κνλνθσληθή, δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία  ε μεπεξαζκέλε 
παηδαγσγηθά εδψ θαη δεθαεηίεο. επαλήιζε δξηκχηεξε.



Μαθηηές

 Ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 
(Εγγξαθέο 232/280 καζεηψλ)

 Η παξαθνινχζεζε ελφο πνιχσξνπ θαζεκεξηλνχ 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ νζφλε ελφο 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη εμαηξεηηθά 
επηβαξπληηθή γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο 
απνθφπηεη απφ ηνλ πνιπδηάζηαην ρψξν θαη 
ρξφλν ηεο ζρνιηθήο δσήο.

 Η εκπεηξηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ εθ κέξνπο 
ησλ καζεηψλ, ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο 
ηειεθπαίδεπζεο, δελ ζπληειεί απαξαίηεηα ζηνλ 
ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ ηνπο. Ο ςεθηαθφο 
εγγξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ, ζε απηέο ηηο 
ειηθίεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί νξζά κφλν κέζα 
ζηελ ηάμε, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνζδψζνπλ βάζνο ζηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ κέζα απφ κία πξνζέγγηζε, ε νπνία 
ζα νδεγεί ηα παηδηά ζηελ θξηηηθή νηθεηνπνίεζε 
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ.



 Εάλ αηζζαλζήθαηε ζηε δηάξθεηα 
ηεο  ηειεεθπαίδεπζεο ζαλ λα 
ρηίδαηε έλα αεξνπιάλν ελψ 
πεηάηε, δελ είζηε νη κφλνη. 

 Η νηθνδφκεζε κηαο εηθνληθήο 
θνπιηνχξαο κάζεζεο απαηηεί 
ρξφλν:
 Ελεκεξσζείηε γηα φιεο ηηο πηπρέο 

ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
φπσο ην eclass ή ην Webex.

 Ξεθηλήζηε ηελ ηάμε ζαο φζν πην 
απιά γίλεηαη θαη ρηίζηε θαζψο ζα 
πξνρσξάηε. 

 Καη λα ζπκάζηε φηη κεξηθνί απφ 
ηνπο θαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο 
ζην δηαδίθηπν αληηκεηψπηζαλ ηηο 
ίδηεο πξνθιήζεηο φηαλ μεθίλεζαλ.




