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 Οπτικοακουστική και Ψηφιακή Παιδεία 

 Ψηφιακή εποχή - Παιδαγωγική αξιοποίηση στην τάξη 

 Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση την εποχή της πανδημίας 

 Μαθαίνουμε στο Σπίτι 

 Βλέπουμε Εκπαιδευτική Τηλεόραση στο Διαδίκτυο 

 Ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα μάθησης  στο Διαδίκτυο 
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Σχολική εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
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Σχολική εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση 

Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση αφορά στην 

παρεχόμενη από απόσταση εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε άτομα σχολικής ηλικίας ή 

σε ενήλικα.  

 

  αυτοδύναμη δηλαδή ανεξάρτητη της συμβατικής σχολικής 

εκπαίδευσης ή 

  συμπληρωματική, όπου οι μαθητές λαμβάνουν 

επιπρόσθετη υποστήριξη στα μαθήματα παράλληλα με το 

συμβατικό σχολείο ή παρακολουθούν γνωστικά αντικείμενα 

που δεν υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.  
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Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 Δεν έχει αναπτυχθεί η αυτοδύναμη 

σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

 Έχουν εφαρμοστεί προγράμματα 

συμπληρωματικής σχολικής εξ 

αποστάσεως στην  

 πρωτοβάθμια βαθμίδα,  

 δευτεροβάθμια βαθμίδα  

 επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
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Συμπληρωματική 
σχολική εξ 

αποστάσεως  

Κατεπείγουσα 
σχολική εξ 

αποστάσεως   

Ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση 

Σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση 

Εκπαιδευτική 
Τηλεόραση  
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Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 

1977-2020 
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www.edutv.gr 
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http://www.edutv.gr/


www.i-create.gr 
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http://www.i-create.gr/
http://www.i-create.gr/
http://www.i-create.gr/


Ψηφιακά Αποθετήρια 
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Οπτικοακουστική και Ψηφιακή 

Παιδεία 
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1> Ενημέρωση 

2> Κριτική 
σκέψη/στάση/ανάλυση 

3> Ενεργοποίηση 

Οπτικοακουστική και Ψηφιακή Παιδεία 



Η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση του βίντεο μπορεί να : 

 

 κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για νέα γνώση 

 προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να “ταξιδέψει” σε άλλους τόπους /χρόνους,  

 να ανακαλύψει “κρυμμένους κόσμους”,  

 να αποσαφηνίσει και συσχετίσει αφηρημένες έννοιες,  

 να ζωντανέψει το περιεχόμενο του μαθήματος,  

 να αναδείξει απομακρυσμένες έννοιες (πχ. την Κίνα, τη βαθειά θάλασσα, το διάστημα), 
έννοιες δύσκολες να αντιληφθείς  (πχ. το εσωτερικό του σώματος, μικροσκοπικά 
στοιχεία)  

 να επιμηκύνει το χρόνο (πχ. τη σύγκρουση δυο αυτοκινήτων) ή να τον συμπτύξει (πχ. 
την ανάπτυξη ενός λουλουδιού).  

 να οδηγήσει σε βελτιωμένο επίπεδο παιδείας, που χαρακτηρίζεται ως “οπτικός 
αλφαβητισμός” (visual literacy). 

 

 

 

 

Βίντεο 
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Παιδαγωγική αξιοποίηση βίντεο 
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Δραστηριότητες για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση 

των Εκπαιδευτικών Βίντεο 

 

 A. Εισαγωγικές δραστηριότητες 

    για να εμπλέξουν, να υποκινήσουν και να παρακινήσουν τους  μαθητές. 

 

 B. Μαθητοκεντρικές δραστηριότητες 

    για να διευκολύνουν τις δεξιότητες επικέντρωσης της παρατήρησης. 

 

 C. Ενεργοποίησης συναισθημάτων 

    για να ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή 

 

 D. Δραστηριότητες ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων 

 

 E. Δραστηριότητες πλούσιας  οπτικής πληροφορίας Σοφία Παπαδημητρίου@Τηλε-Διημερίδα "εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση" 



Αξιοποίηση μέσα στην τάξη 

Ενεργητική,  Εξατομικευμένη 

Συνεργατική Μάθηση 

Επαναχρησιμοποίηση  - Δημιουργία 

Ενσωμάτωση -Αλληλεπίδραση 

e-learning,  μικτή μάθηση 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

Κοινότητες πρακτικής/μάθησης 
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Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση την 

εποχή της πανδημίας 
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1977 

2007 

2020 

Μαθαίνουμε στο Σπίτι 

 

Βλέπουμε Εκπαιδευτική 
Τηλεόραση στο 

Διαδίκτυο 

Ενσωμάτωση σε 
Πριβάλλοντα Μάθησης 

στο Διαδίκτυο 
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Μαθαίνουμε στο Σπίτι 
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Μαθαίνουμε στο Σπίτι 
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Μαθαίνουμε στο Σπίτι 
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Μαθαίνουμε στο Σπίτι:  

on demand,  www.edutv.gr 
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Μαθαίνουμε στο Σπίτι:  

on demand, webtv.ert.gr 

 

 



Βλέπουμε Εκπαιδευτική Τηλεόραση στο 

Διαδίκτυο https://blogs.sch.gr/dertv/ 
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https://blogs.sch.gr/dertv/vlepoyme-ekpaideytiki-tileorasi-sto-diadiktyo-programma/
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Βλέπουμε Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

στο Διαδίκτυο 
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Ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα 

μάθησης  στο Διαδίκτυο 
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Ασύγχρονη επικοινωνία 
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Σύγχρονη επικοινωνία 



Προτάσεις για τον εκπαιδευτικό 

 
Ενσωμάτωση και Αλληλεπίδραση στην e-me 

 Επιλογή Βίντεο από Φωτόδεντρο/Bίντεο 

 Στην εφαρμογή e-me content, με την επιλογή Διαδρατικό Βίντεο, 
προσθέτουμε στοιχεία αλληλεπίδρασης όπως κουίζ, ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής κ.ά. 

 

Αξιοποίηση Διάλεξης  

  Επιλογή διάλεξης από τη σειρά «Μαθαίνουμε στο σπίτι». 

 Οι μαθητές μελετούν με τον δικό τους ρυθμό, όσες φορές θέλουν, 
μπορούν να σταματούν τη ροή και να επαναλαμβάνουν τμήματα. 

 Στη συνέχεια εφαρμόζουν δραστηριότητες εμβάθυνσης, εξάσκησης 
και εμπέδωσης  στο ασύγχρονο περιβάλλον (eclass, e-me) που 
έχουμε σχεδιάσει. 
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Διαδραστικά βίντεο 



Διαδραστικά βίντεο 
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• Νέα Ο/Α Μέσα εμφανίζονται με γοργούς ρυθμούς με την 
ψηφιακή σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεόρασης και 
διαδικτύου  

• Τα Ο/Α έγιναν «προσιτά» και αναπόσπαστο πλέον στοιχείο 
της καθημερινότητας των μαθητών, μέσω των ψηφιακών 
τεχνολογιών τόσο σε θέματα πρόσβασης όσο και παραγωγής. 

• Οι δυνατότητες της ενσωμάτωσης σε περιβάλλοντα μάθησης 
στο διαδίκτυο καθώς και η αλληλεπίδραση ενισχύουν τον 
εκπαιδευτικό τους ρόλο. 
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Επανασχεδιασμός 
των περιβαλλόντων 

μάθησης  

Επανασχεδιασμός 
των διδακτικών και 

μαθησιακών 
πρακτικών 

Νέες προκλήσεις 
αναδύονται για τους 

ρόλους των 
διδασκόντων και 

μαθητών 
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Μαθαίνοντας στον 21ο αιώνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία 

 

 

Συνεργασία  

  

Κριτική σκέψη 

 

 

Δημιουργικότητα 

  

Ψηφιακές 

δεξιότητες 

 

Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

Ανοικτές 
Κοινότητες 
Μάθησης – 
καταλύτης 

συνεργατικής 
μάθησης  

Flipping 
classrooms 

e-learning,  

αυτο-
ρυθμιζόμενη 

μάθηση  
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Σοφία Παπαδημητρίου 

 


