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ΘΕΜΑ: «Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη  
διδασκαλία»  

ΣΧΕΤ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ο αρχικός στόχος των εκπαιδευτικών να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές, έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί με  μεγάλη προσπάθεια απ’ την πλευρά τους, καθώς βέβαια και απ’ την πλευρά 

των μαθητών και γονέων. Ποια θα είναι όμως η συνέχεια; 

Συζητώντας με εκπαιδευτικούς αυτό που έχει σημασία από εδώ και πέρα είναι να 

αξιολογήσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της εξ αποστάσεως εκπαίδευση που το κάθε 

σχολείο και ο κάθε εκπαιδευτικός έχει εφαρμόσει (αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης). Στην 

κατεύθυνση αυτή (της αναζήτησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών), μπορείτε να δείτε το 

ερωτηματολόγιο του διευθυντή του ΔΣ Χωριστής Δ. Καζάκη, που κινείται στην παραπάνω 

κατεύθυνση. https://blogs.sch.gr/tananias/2020/04/07/axiologisi-poiotikon-charaktiristikon-gia-

tin-ex-apostaseos-ekpaideysi/ 

Αυτό που είναι εμφανές από πολλούς εκπαιδευτικούς,  είναι η δυσκολία διαχείρισης της 

σχολικής εργασίας όταν ακολουθείτε αποκλειστικά η μέθοδος της ασύγχρονής εκπαίδευσης. 

Στην ασύγχρονη αποκλειστικά εκπαίδευση έχουμε εκφρασμένη τη δυσκολία των γονέων στην 

διαχείριση της σχολικής ρουτίνας. Εκεί που τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα, είναι όταν 

χρησιμοποιείτε συνδυαστικά η ασύγχρονη με την  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο 

συνδυασμό των δύο έχουμε  τις περισσότερες φορές εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Το νέο εργαλείο WebEx της σύγχρονης εκπαίδευσης που έχουμε πλέον στα χέρια μας(οι 

συντονιστές δεν το έχουν ακόμη), μπορεί σε πρώτη φάση να λειτουργήσει συνδυαστικά στις 

περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που έχουν περιοριστεί μόνο στην ασύγχρονη. Νομίζω η 

λειτουργία του σε πρώτη φάση να λειτουργήσει «σαν χέρι βοηθείας της ασύγχρονης» θα 

βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε υπάρξει μια σχολική 

ρουτίνα που έχουν μεγάλη ανάγκη οι μαθητές μας, καθώς και οι οικογένειές τους. 

Για την Πέμπτη 9/4/2020 θα σταλεί στο επόμενο διάστημα μια πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη 

διευθυντών της ενότητας των σχολείων μας, με σχετική θεματολογία που θα σας ανακοινωθεί. 

Επίσης προγραμματίζονται κάποιες επιμορφωτικές προσπάθειες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δασκάλων με σχετικά επίκαιρη θεματολογία. 
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Ωστόσο μπορείτε να συμμετάσχετε στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 

8/4/2020 και από 19.30 -21.00 απ’ το ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, για τη χρήση και αξιοποίηση 

της πλατφόρμας WEBEX Meeting από τον εκπαιδευτικό. Για περισσότερες πληροφορίες 

στον σύνδεσμο:https://blogs.sch.gr/webinarspe1920/2020/04/02/webinar2020008/ 
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