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ΣΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

 Εδραίωση επικοινωνίας με όλους τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(μαθητές  /  γονείς-κηδεμόνες / διεύθυνση σχολείου / 

ομάδα υποστήριξης / συναδέλφους). 

 Φρήση της  ασύγχρονης εκπαίδευσης – Eclass :  

δημιουργία υλικού και εμπλουτισμός της επικοινωνίας 

μέσω μηνυμάτων της Eclass.

 Φρήση της πλατφόρμας Cisco Webex Meetings -

συνδυασμός  σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.



ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια 

ολοκληρωμένη μεθοδολογία εκπαίδευσης που 

απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό.

 Σο οικοδόμημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

στηρίζεται στην έννοια της αυτονομίας των 

εκπαιδευόμενων προσφέροντας ευελιξία ως προς 

το χρόνο, τον τόπο και τον ρυθμό μελέτης.



ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

 Σο κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητά της. Πρέπει να είναι σαφές και 
επεξηγηματικό, να δίνει στους εκπαιδευόμενους 
ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή, να 
ανατροφοδοτεί και να συμβάλει στην 
αυτοαξιολόγηση.

 τον παιδαγωγικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εξίσου  η 
ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση. Η 
ασύγχρονη συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό υλικό 
ενώ η σύγχρονη εκπαίδευση υποστηρίζει την 
ασύγχρονη και την επικοινωνία. 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΚΕ AΚHΕΙ ΜΕ QUIZZIZ





ΕΥΑΡΜΟΓΗ QUIZZIZ

 Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να κάνουν το quiz όσες φορές θέλουν, 
στο δικό τους χρόνο, μέχρι να καταφέρουν να 
βρουν όλες τις σωστές απαντήσεις (αυτονομία -
ανατροφοδότηση – αυτοαξιολόγηση).

 Η εφαρμογή παίρνει κάποιο χρόνο για να 
δημιουργηθεί αλλά αποτελεί ένα εξαιρετικό 
εργαλείο ακόμα και στη δια ζώσης εκπαίδευση. 
Μπορεί το quiz να γίνει στην τάξη, στα κινητά 
των μαθητών σε συγκεκριμένο χρόνο και να βγει 
νικητής ο/η μαθητής/ήτρια που θα έχει το 
μεγαλύτερο σκορ στο μικρότερο χρόνο.



ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ

 Να μελετήσουν  εκπαιδευτικό υλικό στο δικό τους 
χρόνο και ρυθμό (Ανεστραμμένη τάξη – flipped 
classroom)

 Να γνωρίσουν τα γεγονότα που προηγούνται της 
Άλωσης της Κωνσταντινούπολης και να προσδιορίσουν 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που 
οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση 
αξιολογώντας τη σημασία τους.

 Να έρθουν σε επαφή με τους θρύλους, τα ποιήματα και 
την παράδοση που σχετίζονται με την Άλωση της 
Πόλης και να τα αξιολογήσουν.

 Να ελέγξουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και 
τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από τις εργασίες 
και τις ασκήσεις στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του 
ΠΔ.



1Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΉ ΏΡΑ – ΔΙΆΡΚΕΙΑ 45΄ 

(ΣΗΛΕΔΙΆΚΕΧΗ WEBEX)

 10΄ - υζητάμε τι θυμόμαστε από τη Άλωση είτε από το 
Δημοτικό είτε από δικιές μας γνώσεις – Σι θυμόμαστε πιο 
έντονα.

 20΄ - Ιστορική αφήγηση με τη βοήθεια μιας παρουσίασης 
Power Point (https://www.slideshare.net/Kvarnalis75/2-
44406852) , δίνοντας έμφαση στη συρρίκνωση  της 
αυτοκρατορίας μέσω των χαρτών, στη σημασία των τειχών 
της πόλης για την πολιορκία, και στους πρωταγωνιστές.

 10΄- Παρουσίαση των εργασιών και του βίντεο του National 
Geographic
(https://www.youtube.com/watch?v=53yfMlws7DI) που 
πρέπει να παρακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου να 
ολοκληρώσουν την άσκηση πολλαπλής επιλογής στην 
Eclass. Σο συγκεκριμένο βίντεο είναι αρκετά εκτενές (58΄) 
και θα  μπορούσε να δοθεί τμηματικά αν υπάρχει 
περισσότερος χρόνος.

https://www.slideshare.net/Kvarnalis75/2-44406852
https://www.slideshare.net/Kvarnalis75/2-44406852
https://www.slideshare.net/Kvarnalis75/2-44406852
https://www.youtube.com/watch?v=53yfMlws7DI


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΚΗΗ ΣΟ ECLASS



2Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΉ ΏΡΑ – ΔΙΆΡΚΕΙΑ 45΄ 

(ΣΗΛΕΔΙΆΚΕΧΗ WEBEX)

 10΄- Βλέποντας μαζί την άσκηση, οι μαθητές δίνουν τις σωστές 
απαντήσεις και ο διδάσκων επιλέγει τα σωστά δείχνοντας και 
στους μαθητές που τυχόν δεν κατάλαβαν τη διαδικασία. 

 30΄- Σο σημερινό μάθημα επικεντρώνεται στους μύθους, τους 
θρύλους, τα τραγούδια και τα ποιήματα που συνοδεύουν αυτό 
το σημαντικό γεγονός. Μαζί με τους μαθητές διαβάζουμε ή 
ακούμε αποσπάσματα από το υλικό που υπάρχει στην Eclass 
και σχολιάζουμε. 

 Οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσουν και το υπόλοιπο υλικό 
στο σπίτι, να διαλέξουν πιο από τους θρύλους, τα τραγούδια ή 
τα ποιήματα τους άρεσε περισσότερο, να το αντιγράψουν, να 
το επικολλήσουν στο κουτάκι «online κείμενο» και να 
συμπληρώσουν με δυο-τρεις προτάσεις δικές τους. Έτσι θα 
ολοκληρώσουν τη δεύτερη εργασία.



ΕΡΓΑΊΑ ΣΗΝ ECLASS





ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές μια άλλη οπτική 
στην πραγματικότητά τους. 

 Ίσως ώθησε πολλούς από μας να αναθεωρήσουν τον 
τρόπο που σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό για τη 
Generation Z. 

 Ο εκπαιδευτικός γίνεται και διαμεσολαβητής 
(facilitator) και καθοδηγητής στην προσπάθεια 
του μαθητή για αυτονομία.

 Η αλληλεπίδραση ασύγχρονης και σύγχρονης 
εκπαίδευσης, ο σωστός σχεδιασμός, η οικονομία 
χρόνου και το κατάλληλο υλικό, είναι τα κλειδιά 
της επιτυχίας.


