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Επιστημονική Τηλεδιημερίδα
για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
“Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα”
Πρακτικά Τηλεδιημερίδας

ISBN: 978-618-5335-07-6
Επιμέλεια έκδοσης: Παπαδάκης Σπυρίδων - Ανταμπούφης Νικόλαος
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Τεχνική υποστήριξη: Παπαδάκης Σπυρίδων – Ανταμπούφης Νικόλαος

2020, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.Δ.Α.Ε.)
& Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση Ιστοσελίδας: pekesexae2020.pdekritis.gr

Βιβλιογραφική αναφορά: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
(Ε.Δ.Α.Ε.) - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (2020). Πρακτικά τηλεδιημερίδας “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
σχολική πραγματικότητα”, σελ. 276, pekesexae2020.pdekritis.gr, ημερομηνία πρόσβασης:

Τηλε-διημερίδα με κριτές

Όλες οι εργασίες που υποβλήθηκαν κρίθηκαν από επιστημονική επιτροπή κριτών, τα μέλη
της οποίας αναγράφονται στο παρόν.
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Προλεγόμενα
Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας,
ανταποκρινόμενο στις ανάγκες που προέκυψαν από την άμεση εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες της χώρας, την άνοιξη του 2020, είχε την πρωτοβουλία της
διοργάνωσης σχετικής τηλεδιημερίδας. Επιπλέον, πιστεύοντας βαθιά στα οφέλη που
αναπτύσσονται μέσα από τη συλλογικότητα, απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας στα υπόλοιπα
κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού της χώρας, δεκαεπτά εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν θετικά.
Έτσι, συγκροτήθηκε η οργανωτική επιτροπή, αποτελούμενη από έναν ή μία εκπρόσωπο από κάθε
συνεργαζόμενο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., η οποία μέσα από συχνές διαδικτυακές συνεδριάσεις διαμόρφωσε το
πλαίσιο της τηλεδιημερίδας και τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της. Έδωσε, επίσης, τον τελικό
τίτλο, “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα” και αποφάσισε να
δημιουργηθεί δική της ιστοσελίδα, στη διεύθυνση: pekesexae2020.pdekritis.gr.
Ο σκοπός της τηλεδιημερίδας είναι στενά συνδεδεμένος με τη σύγχρονή της
πραγματικότητα, όπως αυτή προέκυψε, λόγω του κλεισίματος των σχολείων - ως μέτρο
προστασίας από τον κορονοϊό- και τη συνακόλουθη ανάγκη για άμεση εφαρμογή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Κλήθηκαν, έτσι, οι εκπαιδευτικοί να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο
εγχείρημα, με ελλιπή υποδομή και χωρίς την κατάλληλη επιμόρφωση και προετοιμασία. Η
παρούσα τηλεδιημερίδα διοργανώθηκε και διεξήχθη σε μια προσπάθεια να γίνουν οι δομές
εκπαίδευσης αρωγός της κοινωνίας και της πολιτείας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Επιπλέον,
προσπάθησε να φέρει σε επαφή τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα τελευταία
επιστημονικά δεδομένα στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσο το επέτρεπε ο
περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος. Επεδίωξε και πέτυχε να κινητοποιήσει μεταξύ τους έναν
γόνιμο διάλογο γύρω από τους προβληματισμούς και τις δυνατότητες που ανοίγει η εφαρμογή
των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Επιζητούσε, επίσης, να αναδείξει καλές διδακτικές πρακτικές
και εφαρμογές σε διαφορετικά μαθήματα και βαθμίδες εκπαίδευσης. Σκοπός της, προ πάντων,
ήταν να καταστεί φανερό ότι η χρήση του νέου μέσου απαιτεί μία διαφορετική προσέγγιση στον
τρόπο διδασκαλίας, που θα δίνει προτεραιότητα στο μαθητή και θα έχει ως κύριο στόχο την
ουσιαστική μάθηση και όχι την αναπαραγωγή τυποποιημένων γνώσεων. Πέραν τούτου, η
συνδιοργάνωσή της από δεκαοχτώ διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ανέδειξε το ρόλο και τη δυναμική της
συγκεκριμένης δομής εκπαίδευσης και αποτέλεσε παράδειγμα συνεργασίας και αμοιβαίας
υποστήριξης στον εκπαιδευτικό χώρο. Κυρίως, απέβλεπε να βρεθεί πλάι στους εκπαιδευτικούς
σε μια δύσκολη συγκυρία, λόγω της πανδημίας, να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να εμβαθύνει
τις γνώσεις τους γύρω από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρέχοντάς τους συγχρόνως την
ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης από τον προσωπικό τους χώρο.
Οι εργασίες διεξήχθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή, 25 και 26 Απριλίου 2020, και ώρες
17:00-21:30. Την Κυριακή το πρωί, 26 Απριλίου, ώρες 11:30-13:00, έγιναν έντεκα παράλληλες
συνεδρίες. Το απογευματινό πρόγραμμα και τις δύο ημέρες περιελάμβανε εισηγήσεις και καλές
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πρακτικές γύρω από τους εξής θεματικούς άξονες: 1. Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ, 2.
Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για την εξΑΕ, 3. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην
εξΑΕ, 4. Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση, 5. Καλές πρακτικές, παραδείγματα και
εφαρμογές, 6. Εκπαιδευτική τηλεόραση και άλλα μέσα εκτός Διαδικτύου στην εξΑΕ, 7. Νομικά
θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, 8. ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο
σχολείο. Παρουσιάστηκαν συνολικά δέκα εισηγήσεις από καθηγητές πανεπιστημίων και
διακεκριμένους στο χώρο της εκπαίδευσης ομιλητές, ακολουθούμενες από εννιά διδακτικές
πρακτικές, που παρουσίασαν συντονιστές/στριες εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικοί της
τάξης. Στις 26 Απριλίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
πραγματοποιήθηκε εισήγηση-παρέμβαση της Διευθύντριας και της νομικού του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς, επίσης, και παρέμβαση του τραγουδιστή κ. Μανώλη Φάμελλου,
με την ιδιότητά του ως προέδρου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Πνευματικής
Ιδιοκτησίας Τραγουδιστών, “ΕΡΑΤΩ”. Μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθούσε διάλογος με
ερωτήσεις προς τον ομιλητή ή την ομιλήτρια. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την τελική
εισήγηση-πρόσκληση για διάλογο με το κοινό, σχετικά με το μέλλον του ελληνικού σχολείου μετά
την εμπειρία της ευρείας εφαρμογής της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και πώς αυτή η εμπειρία
μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των μαθητών και των σχολείων.
Το πρωί της Κυριακής, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι εβδομηνταεννιά αναρτημένες
στο ψηφιακό αποθετήριο εργασίες, από τις εκατόν εννιά που υποβλήθηκαν. Σκοπός της
παρουσίασης ήταν να αναδειχθούν επί μέρους θέματα που δεν περιλαμβάνονταν στις εισηγήσεις
των προσκεκλημένων ομιλητών και να εξοικονομηθεί χρόνος για την παρουσίαση αξιόλογων
διδακτικών προτάσεων. Ήταν κατανεμημένες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, σε παράλληλες
συνεδρίες, ως εξής: 1. Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ/ Εκπαιδευτική τηλεόραση και άλλα
μέσα εκτός διαδικτύου στην εξΑΕ, 2. Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για
εξΑΕ, 3. Η αξιοποίηση της εξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης (π.χ. τέχνες,
φιλαναγνωσία, διατροφή, βιωματική εκπαίδευση) στο Δημοτικό σχολείο, 4. Ο συνδυασμός
εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό σχολείο, 5. Η συνεργασία
εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης στη δημιουργία μαθημάτων
εξΑΕ και η εξΑΕ στα Δημοτικά σχολεία, 6. Η διδασκαλία θετικών μαθημάτων με χρήση
διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξΑΕ σε Γυμνάσια/Λύκεια, 7. Η διδασκαλία
θεωρητικών μαθημάτων με τη χρήση διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξΑΕ σε
Γυμνάσια/Λύκεια, 8. Η εξΑΕ στην επαγγελματική εκπαίδευση: μεταφέροντας το εργαστήριο στο
ηλεκτρονικό μας μάθημα, 9. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία κοινού
μαθήματος εξΑΕ, 10. Α.Ζητήματα της ΕξΑ Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και ΕΕΑ
Β.Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα - Π.Σ.Δ. και 11. ΕξΑΕ και νέοι
γραμματισμοί στο σχολείο/Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
Όλες οι εργασίες διεξήχθηκαν διαδικτυακά, σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης και συγχρόνως
μεταδιδόταν απευθείας (streaming) από το youtube και μέσω facebook, λόγω του μεγάλου

4

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

αριθμού συμμετοχών, εντός και εκτός Ελλάδας. Η παρακολούθηση ήταν για όλους εντελώς
δωρεάν.
Η τηλεημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη
εκπαίδευσης, φοιτητές και γονείς. Οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 65.588, προερχόμενοι από όλη
την Ελλάδα και τριάντα χώρες του εξωτερικού. Όλες οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις
αναρτήθηκαν διαδικτυακά σε ψηφιακό αποθετήριο και συντάχθηκαν τα πρακτικά για μελλοντική
χρήση από εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με την αρωγή
του οποίου πραγματοποιήθηκε η τηλεδιημερίδα. Επίσης, ευχαριστούμε τις περιφερειακές
διευθύνσεις εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, για την πολύτιμη συμβολή τους. Τέλος,
ευχαριστούμε τους/τις συνέδρους, τις επιτροπές και τα προεδρεία, τα μέλη της ομάδας τεχνικής
υποστήριξης και γενικά όσους όσες εργάστηκαν για την πραγματοποίησή της.

Ο Συντονιστής της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης
Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής
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Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου

Παπαδάκης Σπυρίδων, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ86), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Βιδάκη Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Γκίνη Αικατερίνη, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Εγγλέζου Φωτεινή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Ζάγκα Ελευθερία, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ02), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Ζέρβας Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ86), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Καμήλος Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Κανίδης Ευάγγελος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ86), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Καραμηνάς Ιγνάτιος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Κουμαριώτου Διονυσία, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ02), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Κωτούλας Βασίλειος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Κωτσάκης Σταύρος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ86), 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Λιακοπούλου Ευστρατία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ86), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Μάλαμας Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ86), 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μαντζαρίδου Αρχοντία, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μαρκαντώνης Χρίστος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Μάτος Αναστάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ02), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μπαρμπόπουλος Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ86), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Νέζη Μαρία, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ02), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Παρασκευάς Απόστολος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής
Μακεδονίας
Σαατσόγλου Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης
Σούλιος Ιωάννης, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας
Σωτηρίου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ04), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
Συρρής Ιωάννης, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ86), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
Φατσέα Αδαμαντία, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια Αειφορίας, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Παπαδάκης Σπυρίδων, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ86), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Ανταμπούφης Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ03), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης
Βιδάκη Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Γκίνη Αικατερίνη, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Ζάγκα Ελευθερία, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ02), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας
Καμήλος Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Καραμηνάς Ιγνάτιος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Κουμαριώτου Διονυσία, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ02), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Κωτούλας Βασίλειος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μαντζαρίδου Αρχοντία, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μαρκαντώνης Χρίστος, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Νέζη Μαρία, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ02), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Ξάνθη Χαρίκλεια, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ80), 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Σούλιος Ιωάννης, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ70), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας
Συρρής Ιωάννης, Οργανωτικός Συντονιστής (ΠΕ86), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
Ταβουλάρη Ζαχαρούλα, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Τσαβαλά Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια (ΠΕ70), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Φατσέα Αδαμαντία, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια Αειφορίας, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου
Αιγαίου
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Πίνακας περιεχομένων
Προλεγόμενα

3

Χαιρετισμοί προσκεκλημένων και οργανωτών

15

Προσκεκλημένοι ομιλητές/τριες - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

20

Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ. Λιοναράκης Αντώνης

20

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο.
Κουτσογιάννης Δημήτρης

21

Ρίσκα & Προκλήσεις στην Εκπαίδευση από Απόσταση (κράτος, καθηγητές, γονείς, μαθητές).
Τσινάκος Αύγουστος

22

Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα, Εργαλεία και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Η τεχνολογία ως
ανάγκη ή ευκαιρία στην εκπαίδευση από απόσταση; Σπυρίδων Παπαδάκης

23

Ο ρόλος του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Παρασκευάς Μιχάλης

26

Πνευματικά Δικαιώματα στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση.
Βαγενά Ευαγγελία & Κολοτούρου Κρυσταλλένια

27

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Δρ. Λιμνιώτης Κωνσταντίνος

28

Τα είδη, ο ρόλος και οι βασικές αρχές του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως σχολική
εκπαίδευση. Μανούσου Ευαγγελία1, Χαρτοφύλακα Αντωνία-Μαρία2

29

Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.
Δρ. Παπαδημητρίου Σοφία

30

Θα αλλάξει (και) το σχολείο;

31

Χατζηλάκος Θανάσης

Προσκεκλημένοι ομιλητές/τριες - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

33

Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση: παραδείγματα και πρακτικές στο δημοτικό σχολείο.
Δρ. Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου

33

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξ αποστάσεως μαθήματος Ιστορίας για το Γυμνάσιο και Λύκειο. Ένα
παράδειγμα: ο Μαύρος Θάνατος στο Μεσαίωνα. Αργυρού Έφη (1), Λάζαρη Σεβαστή (2)
36
Aυταξιολόγηση εποπτεία και ανατροφοδότηση μαθητών στη διδασκαλία με ασύγχρονη
εκπαίδευση για ΕΠΑ.Λ.
Κωτσάκης Σταύρος

39

H συνεκπαίδευση στην πράξη. Η περίπτωση συνεργασίας του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης
Ζακύνθου με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου. Κόκκαλη Άννα1, Φερφυρή Αναστασία2, 41
Υoutube live και βίντεο μαθήματα: Επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στις ειδικές συνθήκες του Covid-19. Καπανιάρης Αλέξανδρος

43
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Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος που υποστηρίζει τη συνεργασία εκπαιδευτικών
διαφορετικών ειδικοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο. Κοκκονός Αντώνιος1, Λιακοπούλου Ευστρατία2 46
Δειγματική εξ αποστάσεως διδασκαλία: Απομόνωση DNA κατ' οίκον.
Κολυβοδιάκου Παναγιώτα2

Κελεφιώτης Δημήτριος1,
48

Παροχή Ίσων Ευκαιριών και στην Εξ Αποστάσεως Ειδική Εκπαίδευση.
Θυμάκης Παρασκευάς1, Καραμέτου Ευαγγελία2, Κυρούση Παναγιώτα3, Μιχαλούρου Βασιλική4,
Βλαζάκη Μαρία5
50
Μαθαίνουμε παίζοντας στις πλατφόρμες. Γκόλτσιου Αικατερίνη1, Ορκόπουλος Κωνσταντίνος2 53
Απολογισμός Εργαστηρίων Ζώνης παράλληλων συνεδριών

54

Δωμάτιο 1 – 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας

54

Δωμάτιο 2 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

56

Δωμάτιο 3 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

59

Δωμάτιο 4 – 3o ΠΕΚΕΣ Αττικής

62

Δωμάτιο 5 – ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

64

Δωμάτιο 6 – 6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

67

Δωμάτιο 7 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης

70

Δωμάτιο 8 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

73

Δωμάτιο 9 - 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

77

Δωμάτιο 10 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

79

Δωμάτιο 11 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας

81

Αναρτημένες ανακοινώσεις - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

83

Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως διαμορφωτής εναλλακτικού μοντέλου μάθησης.
Βλαχογιάννη Αλεξάνδρα

83

Η έννοια του ξένου/πρόσφυγα: πολυτροπική προσέγγιση… στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Βουλγαρίδου Όλγα

86

Η φιλοσοφία και οι αρχές της εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της
ενσυναίσθησης. Θεοδωράτου Μαρία1, Κουγιουμτζής Γιώργος2, Φλωρά Κατερίνα3, Τσίτσας
Γιώργος4

88

Digital natives μαθητές και Πολυγραμματισμός στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Καραντζούλη Ευθυμία- Κρυσταλία

91

Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ένα διαδικτυακό project
θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης των βασικών αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Παναγιωτίδου Αναστασία1, Ζήση Αντιγόνη2, Καράογλου Γεώργιος3, Κιουλάνης Σπυρίδων4

93
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Μια μικρής κλίμακας έρευνα για το skype ως εξ αποστάσεως σύγχρονο κοινωνικό μέσο, η χρήση
και οι καλές πρακτικές γραφής του ως εργαλείου εκπαίδευσης.
Σουτόπουλος Νικόλαος1, Γεωργίτσης Νικόλαος2
96
Ψηφιακή διείσδυση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης.
Χιωτέλης Ιωάννης1, Θεοδωροπούλου Μαρία2
Θεματικός Άξονας: Εκπαιδευτική Τηλεόραση και άλλα μέσα εκτός Διαδικτύου στην εξΑΕ

98
101

Η αξιοποίηση του ιστολογίου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο για τη διατήρηση
της εκπαιδευτικής ρουτίνας.
Βλάχου Μαρία
101
Η αξιοποίηση του βίντεο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο.
Λάζαρη Θεοφανία

104

Τηλε-διδασκαλίες μέσω καναλιού στο YouTube.

106

Τζιγκούρα Ιωάννα

Θεματικός Άξονας: Εκπαιδευτικό υλικό και Μαθησιακές δραστηριότητες στην εξΑΕ

108

Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας διαδραστικών και παιγνιωδών μαθησιακών δραστηριοτήτων:
παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή.
Διαμαντή Παναγιώτα
108
#Ταξίδι με τον Αίσωπο… #

Ζαφειριάδου Παρθένα (Νέλλη)

111

Μετατρέποντας το μειονέκτημα της απομόνωσης (λόγω Covid-19) σε ευκαιρία για να γνωριστούμε
καλύτερα.
Κιουτσούκη Παγώνα
113
Η χρήση της τηλεδιάσκεψης και του διδακτικού εργαλείου PhET Interactive simulations για τη
διδαχή της Φυσικής στο Δημοτικό: Ένα ενδεικτικό παράδειγμα διδασκαλίας για το ηλεκτρικό
κύκλωμα.
Χαρίκλεια Μαγαλιού
115
Διδακτική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας SAFE WATER SPORTS μέσα από την ψηφιακή
πλατφόρμα e-me στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Μάγκου Αναστασία1, Ζέτου Ελένη2
118
Ένα τρυφερό γαλλικό τραγούδι για την αγάπη και την ειρήνη.

Μαλατέστα Αγγελική-Αθηνά 120

Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό – Από τη θεωρία στην πράξη.
Νικολάου Αλεξάνδρα
«Wassily_Kandinsky: Όταν η μουσική συνάντησε τη ζωγραφική»

122
Παντελάκη Νεκταρία

124

«Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Padlet και Kahoot στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση»
Φυτοπούλου Αλεξάνδρα

126

Συγκερασμός η-Ταξη & e-me

128

Χανιάς Κωνσταντίνος

Θεματικός Άξονας: Η αξιοποίηση της εξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης ((π.χ
τέχνες, φιλαναγνωσία, διατροφή, βιωματική εκπ/ση) στο Δημοτικό Σχολείο
130
Το μάθημα του Θεάτρου με εξ αποστάσεως διδασκαλία σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και
Γενικά Λύκεια. Συντελεστές θεατρικής παράστασης: Βαλαώρα Βασιλική, Βόγια Αγγελική, Κοψιά
Παρασκευή, Τσακιρίδου Ιωάννα Αρβανιτάκη Νικολέττα, Μπαρούνη Φωτούλα
130
Ηλεκτρονική Κινηματογραφική Λέσχη.
Ιστορίες με τον Μανόλη.

Γεωργαντά Μαριλένα, Νικολακάκη Άννα

Δραγάτσης Μανόλης1, Κουλιανού Μαρία2

133
135
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Αφιέρωμα στο παιδικό βιβλίο Πέντε παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Δρακάκης Ιωάννης

137

«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ…»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Καψάλη Δέσποινα

139

Θεατρο-Αποστολές

141

Μάρω Λιάτσου

Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-me για την ανάπτυξη των κοινωνικών, γνωστικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Μάγκου Αναστασία1, Ζέτου Ελένη2
143
Ασύγχρονα μαθήματα για Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς με τη χρήση webinars.
Μαυροπούλου Αγγελική 1, Δούκα Στέλλα2, Τσιάτσος Θρασύβουλος3

146

Four4square – Ένα νέο παιχνίδι αυλής.

148

Μονόχειρ Χρήστος

Θεατρική αγωγή και διδασκαλία από απόσταση: σημεία σύγκλισης και απόκλισης.
Μποέμη Νάγια

150

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μάθημα εκμάθησης μουσικών οργάνων συμφωνικής ορχήστρας μέσα
από αινίγματα με τη χρήση της πλατφόρμας moodle.
Δρ. Φώτη Παρασκευή
152
Θεματικός Άξονας: Ο συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης & ασύγχρονης εκπ/σης στο Δημοτικό
Σχολείο
154
«Οι Ονειροκουβαλητές»
Πέτρου Στέφανος

Βλαστάρης Κωνσταντίνος, Πλασάτης Χρήστος, Ουζούνης Χρήστος,
154

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΞΗ: Μια επίκαιρη και ανοιχτού τύπου μέθοδος ως μοντέλο μικτής μάθησης στα
νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Από τη θεωρία στην πράξη.
Ζαρωνάκη Μαρία-Άννα
156
Εξ αποστάσεως διδασκαλία Μαθηματικών ΣΤ' Τάξης - Κεφάλαιο 41: Βρίσκω το ποσοστό.
Καργάκη Μαρίνα
Το ταξίδι προς τη Νίκη.

Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ1, ΣαρηβασιλείουΧαράλαμπος2

Ανακαλύπτω το αρχαίο θέατρο, ένα σενάριο διδασκαλίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Θεάτρου.
Μαμασούκα Μαγδαληνή

158
160
162

Υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα για το Δημοτικό Σχολείο, στη σύγχρονη και ασύγχρονη
ΕξΑΕ εκπαίδευση.
Μαρτίνου Σωτηρία
164
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Μελισσοπούλου Αναστασία

165

Μαθηματικές Πυραμίδες Πολλαπλασιασμού: διδακτική πρακτική για την ανάπτυξη μαθηματικών
συλλογισμών.
Νικολιδάκης Ευάγγελος1
167
Η φλόγα της ελπίδας μένει αναμμένη.

Τσουκνίδα Μαρία

Θεματικός Άξονας: Η εξΑΕ στα ειδικά σχολεία και η συνεργασία εκπαιδευτικών παράλληλης
στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης στη δημιουργία μαθημάτων εξΑΕ

169
171
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Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
Αδαμόπουλος Χρήστος1, Καρράς Αθανάσιος2, Κρίκης Νικόλαος3, Λυρής Θεόδωρος4
171
Μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Η αξιοποίηση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία στο
ειδικό σχολείο.
Τρανού Αικατερίνη
174
Θεματικός Άξονας: Η διδασκαλία θετικών μαθημάτων με χρήση διαδραστικών μαθησιακών
αντικειμένων στην εξΑΕ σε Γυμνάσια/Λύκεια

176

Εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας του προγραμματισμού σε
Γυμνάσιο και Λύκειο.
Γλέζου Κατερίνα
176
Διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση της πλατφόρμας
βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco και των προσομοιώσεων που παρέχει το Phet Interactive
Simulations.
Ζήκος Νικόλαος
179
Κορωνοϊός, πανδημία και τηλεκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.
Καφετζόπουλος Κώστας

182

Ρεαλιστικά μαθηματικά και μοντελοποίηση σε μια σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Κουλέτση Ειρήνη

184

Ταχεία Δημιουργία Μαθήματος στην η-τάξη, Αξιοποιώντας Πόρους από τα Διαδραστικά Σχολικά
Βιβλία.
Λαζαρόπουλος Σπυρίδων1, Δαούσης Δημήτριος2
186
Κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση καμπύλης. Λουμπαρδιά Αγγελική

188

Πρόταση Διδασκαλίας στην Εξ Αποστάσεως Εκπ/ση: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
Μπολτσή Βασιλική

190

Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου: Πνευματική Ιδιοκτησία.
Ευστρατία2

Παπαδάκης Σπυρίδων1, Λιακοπούλου
192

Θεματικός Άξονας: Η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με χρήση διαδραστικών μαθησιακών
αντικειμένων στην εξAE σε Γυμνάσια/Λύκεια
194
Διαθεματικότητα στην ΕξΑΕ: Συνομιλώντας με την Μύρτιδα 2500 χρόνια μετά - Από το λοιμό της
Αθήνας στη σύγχρονη πανδημία.
Αλεξανδρή Ελευθερία
194
Διδακτική Πρόταση για τη διδασκαλία της "Φόνισσας" μέσα από εξ αποστάσεως καινοτόμες
πρακτικές (Α Λυκείου).
Γαλανάκη Μαρία

197

Τα έργα Τέχνης ‘συνομιλούν’- Φάκελος Υλικού Λογοτεχνίας.

200

Λυμπέρη Θεοδώρα

Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό προς τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ02 για την εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση.
Παπαευσταθίου Μαρία

202

Ψηφιακός μαθητής-πολίτης.

204

Πετρά Βασιλική

“Beloved” : Μαθήματα Αμερικανικής Λογοτεχνίας σε εξ αποστάσεως διδασκαλία της Αγγλικής
Γλώσσας, μέσω της πλατφόρμας Up2U.
Φλώρου Παρασκευή
206
Ανεστραμμένη τάξη εξ αποστάσεως: Πλάνο Διδασκαλίας στα Αρχαία Α’ Λυκείου.
Χίντζιου Ευαγγελία

208
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Θεματικός Άξονας: Η εξAE στην επαγγελματική εκπαίδευση: μεταφέροντας το εργαστήριο στο
ηλεκτρονικό μας μάθημα
210
Δομή Πολλαπλής και Εμφωλευμένης Επιλογής ... Από απόσταση.

Δρ Αναργυρίδου Δέσποινα 210

Πρόταση υλοποίησης της διερευνητικής μεθόδου με μικτή μέθοδο διδασκαλίας. Δραγογιάννης
Κωνσταντίνος1, Παπαντώνη Ηλιάνα2
212
Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος-μαθήματος ασύγχρονης διδασκαλίας μαθηματικών ΓΛ
ΕΠΑΛ.
Ζερβάκης Χαράλαμπος
214
Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως διδασκαλία για την ασφάλεια και την υγιεινή στο
μάθημα «Βασική Ηλεκτρολογία και Eφαρμογές» της Β΄ τάξης του Τομέα Μηχανολόγων.
Κοτσιφάκος Δημήτριος1, Πολίτης Χρήστος2

216

Η αξιοποίηση του διαδραστικού βίντεο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εργαστηριακών
Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια. Ένα παράδειγμα χρήσης για το Εργαστηριακό Μάθημα
«Φυτική Παραγωγή» του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
Λακμέτα - Γκανέτσιου Βασιλική, Στοφόρου Βασιλική, Ταγκαλάκη Αικατερίνη
219
Διδακτική παρέμβαση: Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα.
Παδιώτης Ιωάννης

221

Θεματικός Άξονας: Η συνεργασία εκπαιδευτικών για τη δημιουργία κοινού μαθήματος εξAE

224

Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού με διαθεματικότητα ΑγγλικώνΜουσικής-ΤΠΕ.
Ανδρουλάκη Ελένη

227

Συμμετοχική δραστηριοποίηση εκπαιδευτικών στην ΕξΑΕ. Η περίπτωση της Ο.Σ.Ε. ΠΕ87 Ν. Αιγαίου
και Κρήτης.
Καπερνέκα Παναγιώτα1, Βιβιλάκη Ελισσάβετ 2, Καρακάντζιου Αναστασία3,
Κεσουδάκη Άννα4, Σταθοπούλου Ιωάννα5, Φωτιάδου Θεοφανία6, Χατζοπούλου Θεοφάνη7
228
Οργάνωση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τα παιδιά του νηπιαγωγείου σε έκτακτη συνθήκη.
Μελιάδου Ελένη1, Σαλαγιάννη Μαρία2, Σουρούνη Παναγιώτα3, Καντσού Ελένη4
231
Η εκπαίδευση είναι εξ αποστάσεως, η κατάσταση είναι βιωματική (COV-19 Γνώση, Πράξη και
Ψυχραιμία).
Πολυζώης Γεώργιος1, Γουργολίτσα Μαιρη2, Σιπιτάνος Κωνσταντίνος3,
Καραπιδάκη Εμμανουέλα4, Σταθάκης Παναγιώτης5, Αρσενάκης Αρσένης6, Πατεράκη Άννα7,
Σπυριδάκη Ιωαννα8, Φαρσάρης Ιάσωνας9

233

Διαθεματική προσέγγιση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία: η επίδραση της άσκησης στο
ανθρώπινο σώμα από τη μεριά της Φυσικής Αγωγής και των Φυσικών Επιστημών για μαθητές Α’
και Β’ Γυμνασίου.
Τζανή Ελένη1, Κελεφιώτης Δημήτρης2, Φούλιας Χρήστος3
236
Μαθηματικά και Τέχνη: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Τζήλου Γεωργία1, Παπαδημητρίου Σοφία2

238

Θεματικός Άξονας: Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο
240
Νομικές πτυχές ιδιωτικότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αλεξανδρή Μαρία

240
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Θεματικός Άξονας: ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο. Αυτονομία, επικοινωνία και
αλληλεπίδραση

243

Από τις σχολικές ιστοσελίδες στις τηλεδιασκέψεις και τις ηλεκτρονικές τάξεις: μία αδιόρατη αλλά
υπαρκτή σχέση διαδικτυακών σχολικών περιβαλλόντων. Μελέτη περίπτωσης του 7ου
Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά (Περάματος). Κοτσιφάκος Δημήτριος1, Λογαράς Χρυσόστομος2,
Ράπτη Μαρία3
243
Το διαδίκτυο, η χρήση πολυμέσων και άλλοι παράγοντες επιμόρφωσης στην αθλητική αναψυχή
για τον ξενοδοχειακό τουρισμό.
Μαυρίδης Θεολόγος1, Μάντης Κωνσταντίνος2
246
Καλές πρακτικές διδακτικής μεθοδολογίας για τη φιλαναγνωσία με αξιοποίηση των παιδαγωγικών
αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και συνεργασίας
εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενήλικών – εκπαιδευτικών.
Ραμουτσάκη Ιωάννα
249
Αξιολόγηση ΤηλεΔιημερίδας

252

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

273
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Χαιρετισμοί προσκεκλημένων και οργανωτών
Παπαδάκης Σπ. - Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Αξιότιμη κ. Ζαχαράκη, Υφυπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Προδρόμου Υπουργέ
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, κ. Ζώρα
Πρόεδρε του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Εξαιρετικοί ομιλητές Καθηγητές Πανεπιστημίου - Διδάσκοντες Ειδικοί Επιστημόνων
των Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ,
κ. Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Δ/ντές,
Δ/σεων Εκπαίδευσης, Δ/ντές & Προϊστάμενοι Σχολικών Μονάδων
Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί, φοιτητές, κυρίες και κύριοι.
Η διδασκαλία και μάθηση των παιδιών αποτελούν τα θεμέλια του εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Τα θεμέλια μπορεί να μη φαίνονται… μετά το ξεκίνημα, αλλά σε αυτά
στηρίζεται το οικοδόμημα… της κοινωνίας και της πολιτείας μας
Η παρούσα εκδήλωση αποτελεί μια επιστημονική δραστηριότητα η οποία προέκυψε
μετά από πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ..Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και την αγαστή συνεργασία δεκαοκτώ
(18) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας.
Όπως όλοι γνωρίζουμε οι εκπαιδευτικοί στις παρούσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης,
κλήθηκαν επειγόντως να προσφέρουν στους μαθητές και στις μαθήτριές τους, διδασκαλία από
απόσταση, χωρίς οι περισσότεροι να έχουν σχετική επιμόρφωση και προηγούμενη εμπειρία
αλλά και χωρίς την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και κατάλληλα διαμορφωμένου
υλικού, όπως απαιτεί η μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) – Μάθησης από
απόσταση (Distance Learning).
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με τον θεσμικό τους ρόλο, ανέλαβαν, από την πρώτη στιγμή,
πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων, η οποία
προσφέρθηκε από τους Σ.Ε.Ε., με τη διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών
συναντήσεων από απόσταση, με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και με τον εμπλουτισμό
των ιστοτόπων και των ψηφιακών αποθετηρίων τους.
Η υπερπροσπάθεια των εκπαιδευτικών για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της
πολιτείας και της κοινωνίας και η μαζική συμμετοχή τους στις ενημερωτικές – υποστηρικτικές
μας δράσεις, και μάλιστα τις περισσότερες φορές εκτός του εργασιακού ωραρίου τους, αυτή
την κρίσιμη περίοδο, ανέδειξαν την ανάγκη θεωρητικής ενδυνάμωσης και ανταλλαγής
διδακτικών πρακτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της παρούσας εκδήλωσης αποτελεί διδαχή δια του
παραδείγματος προς τους εκπαιδευτικούς ως προςτος δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ
ΠΕΚΕΣ, ΣΕΕ και Εκπαιδευτικών της τάξης από όλη τη χώρα, όλων των βαθμίδων και
ειδικοτήτων. Το αποτέλεσμα της παρουσίας δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών σήμερα εδώ,
ελπίζουμε ότι θα συνδυαστεί με την εκπλήρωση των προσδοκιών τους, από την ποιότητα των
ομιλιών – εργασιών και του διαλόγου που θα αναπτυχθεί αυτό το διήμερο.
Η καινοτόμος (για τα Ελληνικά και ίσως διεθνή δεδομένα) προσπάθεια μας οδήγησε
(μόλις μέσα σε 15ημέρες) και με τη συνεργασία περισσότερων από 150 συνεργατών στην
παρουσίαση 20 προφορικών παρεμβάσεων και 60 Αναρτημένων Διδακτικών Πρακτικών –
Εργασιών που θα συζητηθούν.
Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους
Οργανωτικούς Συντονιστές και ΣΕΕ των ΠΕΚΕΣ της χώρας που πίστεψαν αφοσιώθηκαν σε αυτό
το όραμα που γίνεται σήμερα πραγματικότητα.

Μαρκαντώνης Χ. - Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Αξιότιμη κ. Ζαχαράκη, Υφυπουργέ Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αξιότιμε κ. Προδρόμου, Υπουργέ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας της
Δημοκρατίας της Κύπρου
Αξιότιμε κ. Ζώρα, Πρόεδρε του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αξιότιμοι κ. Καθηγητές Πανεπιστημίου
Αξιότιμοι κ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης , Οργανωτικοί Συντονιστές,
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και λοιπά Στελέχη της εκπαίδευσης
Αγαπητοί συνάδελφοι
Μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς της Περιφερειακής Διευθύντριας Στερεάς
Ελλάδας της κ. Μπενιάτα, που μας παρακολουθεί και την ευχαριστούμε για τη συνεργασία και
εκπροσωπώντας, ως Οργανωτικός Συντονιστής το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, τους συναδέλφους
Συντονιστές και τους περισσότερους από τις 4.000 χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Στερεάς
Ελλάδας, που συμμετέχουν στη σημερινή Τηλε-διημερίδα – και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα
όλους για αυτό, καθώς και ως μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, θα ήθελα
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να εξάρω το σημερινό αποτέλεσμα και τη μεγαλειώδη συμμετοχή των 30.000 χιλιάδων και
πλέον εκπαιδευτικών.
Και να τονίσω, ότι αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία που
είχαμε στο ξεκίνημα της συν-διοργάνωσης, οφείλεται στη συνεργασία και την εργώδη
προσπάθεια μιας μεγάλης ομάδας συναδέλφων των 18 συνεργαζόμενων ΠΕΚΕΣ και με
κεντρικό συντονιστή τον κ. Παπαδάκη.
Αλλά, κυρίως να εξάρω το εντυπωσιακό και συγκινητικό ενδιαφέρον τόσων χιλιάδων
εκπαιδευτικών.
Γενικότερα, να επισημάνω το πολύ σημαντικό γεγονός, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της
χώρας, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και βρέθηκαν και
πάλι κοντά στους μαθητές τους.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω επί λέξει τα χαρακτηριστικά λόγια μιας
συναδέλφου Δασκάλας από ένα ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο της ορεινής Ευρυτανίας - μιας
και έχουμε μαζί μας και τη συμπατριώτισσά μας την κ. Ζαχαράκη - όπως τα ανέφερε στην
τελευταία μας τηλεδιάσκεψη, πριν τις διακοπές του Πάσχα:
«Πάμε πολύ καλά. Εφαρμόζουμε ήδη και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως με τη webex. Η
ανταπόκριση των μαθητών είναι πάρα πολύ καλή. Μας λένε ότι περιμένουν πότε θα
συνδεθούμε για να μιλήσουμε και να δουν τους συμμαθητές τους» (Δασκάλα 1/θ Δημοτικού
Σχολείου, 10/4/20)
Κάθε τι άλλο, θεωρώ ότι είναι εκ του περισσού!
Ευχαριστούμε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους που μας τιμούν με την
παρουσία τους, και ιδιαίτερα τις χιλιάδες των συναδέλφων, για τη μεγαλειώδη συμμετοχή
τους!
Καλή επιτυχία στις εργασίες της Τηλε-Διημερίδας!

Ανταμπούφης Ν. - Οργ. Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω, από την Ξάνθη, στη 2η ημέρα της επιστημονικής συνάντησής μας και
χαιρετίζω, με ενθουσιασμό, την εκπ/κη κοινότητα που κάτω από δύσκολες συνθήκες τις
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τελευταίες εβδομάδες ανταποκρίθηκαν με μέγιστο επαγγελματισμό, επιστημοσύνη και
κοινωνική ευαισθησία.
Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με μια παταγώδη αποτυχία. Θεωρήσαμε ως επιτυχία τις
4-5000 εγγραφές αλλά προέκυψαν 34000!
Ξεκινώντας όμως διαθέταμε ένα ισχυρό θεσμικό όπλο. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με την περιφερειακή
τους αναφορά, με την γείωσή τους στη σχολική πραγματικότητα αλλά και την κουλτούρα
συνεργασίας.
Η τηλεδιημερίδα πραγματοποιείται, από τη σύλληψη της ιδέας έως την υλοποίηση της,
αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Η παρακολούθησή της, όπως και όλο το εγχείρημα της ΕξΑΕ
μετά την αργία των σχολείων, στηρίζεται εκτός των άλλων και στον ατομικό εξοπλισμό των
εκπ/κων. Η διαδικασία της διοργάνωσης ήταν ένα σημαντικό εξ αποστάσεως μάθημα
συλλογικότητας, δημιουργικότητας, σεβασμού στον διάλογο, εντέλει ήταν ένα εξ αποστάσεως
μάθημα δημοκρατίας.
Θα έλεγα ότι
Χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών δεν θα γινόταν και χωρίς τα ΠΕΚΕΣ δεν θα
πετύχαινε.
Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στη διοργάνωση ενός μοναδικού, κατά
τη γνώμη μου, γεγονότος στην ιστορία της εκπαίδευσης της πατρίδας μας.
Εύχομαι καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της τηλεδιημερίδας και πιστεύω ότι αυτή, με τη
σειρά της, θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα που θα βρει μιμητές.

Κωτούλας Β. - Οργ. Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!
Εκ μέρους της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, μεταφέρω τις ευχές και τα θερμά
συγχαρητήρια σε όλες τις εμπλεκόμενες / σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση
αυτής της διημερίδας. Το ενδιαφέρον που αντανακλά η παρουσία σας που με τη σειρά της
αναδεικνύει τη διάθεση προσφοράς σύμφωνα με τις προτάσεις της επιστήμης μας είναι η
απάντηση στις αιτιάσεις κάποιων για απουσία ενδιαφέροντος από τη μεριά των
εκπαιδευτικών.
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Όλο αυτό το χρονικό διάστημα γίναμε μάρτυρες προσπαθειών που αναδεικνύουν το
μεγαλείο των εκπαιδευτικών. Mε υπομονή, επιμονή και διάθεση προσφοράς προχώρησαν
στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως υποστήριξης. Πώς αλλιώς να περιγραφεί η στάση που
καταγράψαμε στο ξεκίνημα του εγχειρήματος, αναμονής ωρών μπροστά σε έναν υπολογιστή,
για τη δημιουργία ενός ψηφιακού μαθήματος;
Η διάθεση προσφοράς εκφράστηκε μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν για τη
στήριξη των συναδέλφων που δεν είχαν δεξιότητες πληροφορικής. Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί
πληροφορικής, καθώς και συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων που έχουν σχετικές γνώσεις,
παρήγαγαν ενημερωτικά βίντεο και κωδικοποίησαν οδηγίες. Τέτοιες ενέργειες κρίνουμε πως
αντανακλούν χαρακτηριστικά μιας συνεργατικής κοινότητας που μαθαίνει. Τα παραπάνω
χαρακτηριστικά καταγράφονται στη φιλοσοφία και λειτουργία του θεσμού των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που
πραγματώνονται μάλιστα στην υλοποίηση αυτής της διημερίδας.
Θα ήταν παράλειψη, αν δεν ανέφερα, πως καταγράψαμε περισσή αγωνία και
προσπάθεια από τη μεριά των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν κάθε παιδί και όλα τα παιδιά
– ανεξάρτητα ικανοτήτων ή καταγωγής – και να συντηρήσουν την επαφή μαζί τους –
χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν να μοιραστούν με όλες τις
μαθήτριες / όλους τους μαθητές τους το αγαθό της γνώσης και αγωνίστηκαν για να μην
αποκλειστεί καμιά / κανένας τους.
Και σε αυτά τα παιδιά – τις μαθήτριες / τους μαθητές μας – θέλουμε να εκφράσουμε τα
θερμά μας συγχαρητήρια για την υπομονή και την προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις
συνθήκες της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι αλλά και τις ευχαριστίες μας που υπέμειναν
και υπομένουν τις όποιες αστοχίες μας. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε πως ό,τι έγινε εκκινούσε
από αγαθές προθέσεις, προσφοράς και στήριξης από τη μεριά των εκπαιδευτικών που
προσπάθησαν να ανταποκριθούν στη χρήση των εργαλείων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Αυτό εκτιμήσαμε και κρίναμε πως έπρεπε να συνδράμουμε στην πραγματοποίηση αυτής της
διημερίδας ώστε το ξεκίνημα της χρήσης αυτών των εργαλείων να γίνει με τρόπο
επιστημονικό.
Εύχομαι από καρδιάς, γρήγορα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που όλες/ όλοι
γνωρίζουμε και σε εκ τους σύνεγγυς συνθήκες να διδάξουμε τις μαθήτριες / τους μαθητές μας.
Είναι στο χέρι της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα εργαλεία αυτά που έμαθε να χρησιμοποιεί τις
μέρες αυτές να συνεχίσει να το κάνει σε κατευθύνσεις που θα ορίσει η ίδια ώστε να αναδειχθεί
η αποτελεσματικότητά τους.
Τέλος, ευχόμαστε, αντίστοιχες συνεργατικές δράσεις να αναπτυχθούν και για άλλα
θέματα ενδιαφέροντος, καθώς έτσι θα πραγματωθεί η λειτουργία μας ως ουσιαστική
κοινότητα συνεργατικής μάθησης και δημιουργίας.
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Προσκεκλημένοι ομιλητές/τριες - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ.
Λιοναράκης Αντώνης
Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

[Αποθετήριο]
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και νέοι γραμματισμοί
στο σχολείο.
Κουτσογιάννης Δημήτρης
dkoutsog@lit.auth.gr
Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η τρέχουσα έκτακτη εκπαιδευτική πραγματικότητα, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, μετέφερε βίαια το ενδιαφέρον στη σπουδαιότητα των ψηφιακών μέσων και
κυρίως στο πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση από απόσταση.
Παρακολουθώντας κανείς τη σχετική συζήτηση, διαπιστώνει ότι έχουν συζητηθεί σχεδόν τα
πάντα σε σχέση με τα εργαλεία που διατίθενται, τις ιδιαιτερότητές τους και το συνδυασμό
τους για μια επιτυχημένη διδασκαλία από απόσταση. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
όμως είναι το τι θεωρείται ως δεδομένο και στο οποίο δεν δίνεται καμία σχεδόν βαρύτητα
στις συζητήσεις.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναδείξει δύο σημαντικές πτυχές που δεν συζητούνται:
το περιεχόμενο της διδασκαλίας, αυτό που αποκαλείται συνήθως ύλη, σε συνάρτηση με την
ευρεία διάδοση των ψηφιακών μέσων, και το είδος των εγγράμματων ταυτοτήτων, τις
οποίες καλείται να υπηρετήσει η εκπαίδευση είτε είναι από κοντά είτε από απόσταση. Οι
δύο αυτές πτυχές θα αναδειχθούν μέσω του νέου περιεχομένου που αποκτάει πια το τι
σημαίνει διάβασμα και γράψιμο στη νέα ψηφιακή επικοινωνιακή πραγματικότητα. Οι όροι
που συνήθως χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της νέας αυτής πραγματικότητας είναι
ψηφιακός γραμματισμός ή νέοι γραμματισμοί.
Η ανάλυση θα στηριχθεί σε ενδεικτικά παραδείγματα από τη σχολική
πραγματικότητα. Με δεδομένο το γεγονός ότι το διάβασμα και το γράψιμο αφορά όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλες τις ειδικότητες, η ανακοίνωση θα απευθύνεται σε όλους
τους εκπαιδευτικούς.
Λέξεις Κλειδιά: νέοι γραμματισμοί, ψηφιακός γραμματισμός, εγγράμματες ταυτότητες
Βιβλιογραφία
Knobel, M. & Lankshear, C.(2017). Researching new literacies: design, theory, and data in sociocultural
investigation. New York: Peter Lang.
Κουτσογιάννης, Δ. (2017). Γλωσσική διδασκαλία χθες, σήμερα, αύριο: μια πολιτική προσέγγιση.
Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.
Leander, K., Scharber, K.& Lewis, C.(2017). Literacy and Internet Technologies. In B.V. Street, S. May
(eds.). Literacies and Language Education, Encyclopedia of Language and Education(3rd ed.)(43-57). Berlin:
Springer.
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Ρίσκα & Προκλήσεις στην Εκπαίδευση από
Απόσταση (κράτος, καθηγητές, γονείς, μαθητές).
Τσινάκος Αύγουστος
tsinakos@cs.ihu.gr
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής – Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Τι σχέση μπορεί να έχει η Εκπαίδευση από Απόσταση με το ποδήλατο, τις μάσκες
προστασίας έναντι του COVID19, την φιλοσοφία του Gaming και την αγοραστική
συμπεριφορά εντός ενός πολυκαταστήματος?
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Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα, Εργαλεία και
Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Η τεχνολογία ως ανάγκη ή
ευκαιρία στην εκπαίδευση από απόσταση; Σπυρίδων
Παπαδάκης
papspyr@gmail.com
Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΕΑΠ Θ.Ε. ΠΛΗ37 Πληροφορική και Εκπαίδευση
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής , ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

[Αποθετήριο]
Στην εισήγηση αυτή θα υποστηρίξουμε ότι τα σύγχρονα - προηγμένα μαθησιακά
περιβάλλοντα, βασιζόμενα κυρίως στις τεχνολογίες του Διαδικτύου, αναδεικνύουν νέα
οικοσυστήματα μικτής μάθησης (blended learning) τον 21ου αιώνα, στα οποία η
εκπαιδευτική τεχνολογία υποστηρίζει τον μαθησιακό σχεδιασμό παρέχοντας ευκαιρίες για
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, ανάπτυξης της παιδείας και υποστήριξη της δια
βίου μάθησης.
Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει:
Θεωρητικά πλαίσια, εκπαιδευτικά μοντέλα, στρατηγικές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές
μεθοδολογίες, τεχνικές διδασκαλίας, προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες, εργαλεία και
Διαδικτυακές υπηρεσίες.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εκπαίδευση είναι ότι κάθε άνθρωπος
μαθαίνει με διαφορετικούς τρόπους και σε πολλά και διαφορετικά μαθησιακά
οικοσυστήματα στα πλαίσια τόσο της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης όσο και της
άτυπης μάθησης. Σε αυτά τα οικοσυστήματα οι διδάσκοντες έχουν πολλά μέσα και
διαφορετικές τεχνολογίες στη διάθεση τους αλλά και οι εκπαιδευόμενοι – μανθάνοντες
έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν - μαθαίνουν καθημερινά με διαφορετικά μέσα
και σε πολλαπλά περιβάλλοντα. Σε αυτά τα νέα μαθησιακά οικοσυστήματα, η δια ζώσης
διδασκαλία παραμένει αναγκαία και είναι αναντικατάστατη διότι κάθε δάσκαλος, κάθε
τάξη (ομάδα εκπαιδευόμενων) για κάθε ώρα διδασκαλίας, είναι μοναδική. Η δυναμική της
εκπαιδευτικής ομάδας είναι διαφορετική όσες φορές και αν γίνεται το μάθημα ακόμη και
με τους ίδιους μαθητές.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι μόνο ανάγκη στις παρούσες έκτακτες
συνθήκες απομακρυσμένης διδασκαλίας (emergency remote teaching). Η εκπαίδευση με
μοντέλα μικτής μάθησης μπορεί να αποδειχτεί μία πολύ καλή ευκαιρία για τη σημαντική
βελτίωση των αποτελεσμάτων της τυπικής εκπαίδευσης. Προϋπόθεση όμως για αυτό είναι
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ενίσχυση – επέκταση των υποδομών και η ενίσχυση
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των μαθητών – γονιών – εκπαιδευτικών ως προς τα θέματα διαθεσιμότητας υλικού και
ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, απαιτείται η οικοδόμηση των τεσσάρων
(4) σταθερών πυλώνων στους οποίους στηρίζονται αυτά τα μοντέλα και οι μέθοδοι εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Δηλαδή της ανάπτυξης: α) κατάλληλα διαμορφωμένου
εκπαιδευτικού υλικού, μαθησιακών δραστηριοτήτων και οδηγών μελέτης ειδικά για εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και μικτή μάθηση, β) υποστήριξη, καθοδήγηση και εμψύχωση
από δασκάλους/καθηγητές συμβούλους, γ) οργάνωση, τεχνική και διοικητική υποστήριξη
από τους φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και δ) δημιουργία on-line κοινοτήτων μάθησης
και πρακτικής για επικοινωνία – αλληλοϋποστήριξη – αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών.
Η εκπαιδευτική τεχνολογία παρέχει μεγάλο πλήθος από πλατφόρμες, εργαλεία και
υπηρεσίες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
επιλέξουν και να αξιοποιήσουν αυτά που εξυπηρετούν καλύτερα τον μαθησιακό τους
σχεδιασμό (learning design). Δεν έχει τόσο σημασία ποια πλατφόρμα, ποια εργαλεία ή
υπηρεσίες χρησιμοποιούμε αλλά σε τι βαθμό αυτά μπορούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες
της εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η
προσωποποιημένη μαθησιακή υποστήριξη. Ο κατάλληλος σχεδιασμός της μάθησης αντί
του σχεδιασμού μόνο της διδασκαλίας, μπορεί να επιτρέψει τη μεγαλύτερη αυτονομία του
μαθητή καθώς και τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές
μαθησιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης.
Ο σχεδιασμός για αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και τη μικτή μάθηση δεν εξασφαλίζεται απλώς και μόνο με την παρουσία της
τεχνολογίας η οποία από μόνη της δεν αποτελεί αυτομάτως εγγύηση για τη βελτίωση της
εκπαίδευσης, αλλά με όραμα, στόχους, σχεδιασμό, υπευθυνότητα - υποστήριξη σχολείου –
περιφέρειας – πολιτείας - επαγγελματική ανάπτυξη & επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ηθική,
νόμιμη και ισότιμη χρήση της τεχνολογίας και κατάλληλα μοντέλα σχεδιασμού
ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση από Απόσταση Μαθησιακό Περιβάλλον, Διαδίκτυο, Τεχνολογία
Βιβλιογραφία
Hodges C, Moore S., Lockee B., Trust T. and Bond A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching
and Online Learning. https://er.educause.edu/
Li, C. Nan, W., Ailing, Q. (2009). K12 Οnline school practice in China. Campus-Wide
26, 2, 137 – 144
Moore, M. G., & Kearsley, G., (2012). Distance Education: A Systems View of Online
Wadsworth Cencage Learning

Information
Learning.3rd

Systems,
Edition.
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Κελενίδου Π., Αντωνίου Π. & Παπαδάκης Σ. (2017). Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Συστηματική
ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση, 9, 168-184.
Παπαφιλίππου, Ν., Τσιάτσος, Θ., Μανούσου, Ε., Λιοναράκης, Α. (2016). Διερεύνηση συμπληρωματικής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών με την αξιοποίηση
εκπαιδευτικού λογισμικού. Ανοικτή Εκπαίδευση:
Το Περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12, 73-89.
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Ο ρόλος του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Παρασκευάς Μιχάλης
Συντονιστής ΠΣΔ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών “Διόφαντος”,
Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

[Αποθετήριο]
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Πνευματικά Δικαιώματα στην Εξ Αποστάσεως
Σχολική Εκπαίδευση.
Βαγενά Ευαγγελία & Κολοτούρου Κρυσταλλένια
[Αποθετήριο]
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Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Δρ. Λιμνιώτης Κωνσταντίνος
Klimniotis@dpa.gr
Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

[Αποθετήριο]
Η εν λόγω παρουσίαση θα εστιάσει σε βασικά ζητήματα τα οποία άπτονται της
προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης. Έμφαση θα δοθεί
ιδίως σε βασικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους
εγγενείς κινδύνους του Διαδικτύου αλλά και την ιδιαίτερη φύση της επεξεργασίας στο
πλαίσιο τηλεδιασκέψεων με μαθητές.
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Τα είδη, ο ρόλος και οι βασικές αρχές του
εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως σχολική
εκπαίδευση.
Μανούσου Ευαγγελία1, Χαρτοφύλακα Αντωνία-Μαρία2
(1) manousoug@gmail.com, (2) thartofylaka@digimagix.gr
(1) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 5ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(2) Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Digimagix, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση από απόσταση είναι κομβικός.
Τι εννοούμε όμως, όταν λέμε υλικό κατάλληλο για εκπαίδευση από απόσταση και ποιες οι
διαφορές του από το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στη δια ζώσης διδασκαλία;
Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το υλικό και ποια μεθοδολογία πρέπει να
ακολουθήσουμε, για να πετύχουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα;
Σε αυτή την παρουσίαση πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό
πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτικού υλικού
σε αυτό και στη συνέχεια πρακτικές οδηγίες:
α. για τον εξαρχής σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
β. για τη διαδικασία μετασχηματισμού ήδη έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού σε υλικό
κατάλληλο για εκπαίδευση από απόσταση και τέλος,
γ. για την αξιολόγηση και την επιλογή έτοιμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού,
έντυπου ή ψηφιακού
Τέλος, προτάσσεται η πολύ σημαντική έννοια της ανατροφοδότησης μέσα από το ίδιο
το υλικό.
Λέξεις Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικός σχεδιασμός,
μετασχηματισμός, ανατροφοδότηση
Βιβλιογραφία
Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία
ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και προβληματισμοί
για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σελ. 33-52. Αθήνα: Προπομπός.
Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της
πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Στοιχεία Θεωρίας και Πράξης, σελ.7-41. Αθήνα: Προπομπός.
Μανούσου, Ε. (2008). Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής,
συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας ολιγοθέσιων και
απομακρυσμένων
σχολείων
της
Ελλάδας.
Διδακτορική
διατριβή.
Διαθέσιμο
στο:
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15961#page/1/mode/2up
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Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ
αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.
Δρ. Παπαδημητρίου Σοφία
sofipapadi@minedu.gov.gr
Προίστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ,
Καθηγήτρια-Σύμβουλος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ΕΑΠ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είχαν ξεκινήσει «δειλά» προγράμματα και
πρωτοβουλίες συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως στην πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια βαθμίδα και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με την πανδημία του
κορονοϊού, εμφανίζεται η «επείγουσα» σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
εφαρμόζεται σε θεαματικά μεγάλη κλίμακα.
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση αποτελεί έναν καινοτόμο φορέα του Υπουργείου
Παιδείας αναπτύσσοντας και προβάλλοντας τηλεοπτικά προγράμματα για την υποστήριξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
καθώς και ευρύτερα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση.
Με τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεόρασης και Διαδικτύου, η δεύτερη γενιά της
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης προσεγγίζει τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και
συνδέεται με τις σχολικές κοινότητες μέσω των δράσεων αξιοποίησης των βίντεο σε
περιβάλλοντα μάθησης στην τάξη ή στο Διαδίκτυο, υποστήριξης και ανάδειξης της
μαθητικής δημιουργίας. Στο πλαίσιο της υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά
την τρέχουσα πανδημία, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση παρουσιάζει την καθημερινή
εκπομπή «Μαθαίνουμε στο σπίτι» στην ΕΡΤ2, απευθυνόμενη πρωτίστως σε μαθητές
Δημοτικού, καθώς και ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών για την προβολή κατ΄ απαίτηση
των εκπομπών καθώς και ενσωμάτωσή τους σε περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο.
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Θα αλλάξει (και) το σχολείο;
Χατζηλάκος Θανάσης
thh@ouc.ac.cy
Καθηγητής Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων
Επιστημών – Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου & Ινστιτούτου Κύπρου

Περίληψη

[Αποθετήριο]
Θα αλλάξει (και) το σχολείο;

(Αυτή δεν είναι παρουσίαση για ερωτήσεις και απαντήσεις.
Είναι πρόκληση για αντιρρήσεις και συζήτηση. – Θανάσης Χατζηλάκος)
Ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης του σχολείου
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα σχολεία στη χώρα μας τον 21 αιώνα
είναι η περιθωριοποίηση, το να γίνει η ύπαρξη και λειτουργία τους άσχετη με τα γενόμενα
στην κοινωνία, την οικονομία, την παραγωγή, την τέχνη, τις ανθρώπινες σχέσεις.
ο

Γιατί αποδεχόμαστε αυτή την κατάσταση;
Δε θα θύμωνα, δε θα απελπιζόμουν, δε θα χώριζα, αν ο άντρας μου αντί να χαίρεται
τον έρωτα μαζί μου πηγαίνει και πηδιέται σε πορνεία;
Γιατί δε θυμώνω, δεν απελπίζομαι, δεν επαναστατώ, που οι μαθητές μου αντί να
χαίρονται τη μάθηση μαζί μου, πηγαίνουν και προετοιμάζονται για εξετάσεις σε
φροντιστήρια;
Ό τι σχέση έχει το πήδημα με τον έρωτα έχει η εξέταση με τη μάθηση.
Και όχι λόγω πληρωμής, αλλά διότι η κάλυψη της ύλης και η εξέταση όπως γίνεται
σήμερα είναι ευτελισμός και εκπόρνευση της μάθησης.
Η ευκαιρία της πανδημίας
Η εμπειρία της πανδημίας έδειξε ότι, ενώ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μεγάλες
και δύσκολες προκλήσεις -δείτε μονάχα το συνέδριο αυτό-, εμείς είμαστε έτοιμοι να
συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια. Εξ Αποστάσεως ή εκ του συστάδην συνεχίζουμε τις
«παραδόσεις», την ύλη, και ανησυχούμε για τις εξετάσεις.
Όταν πρωτοβγήκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μερικοί προϊστάμενοι ζητούσαν από
τους γραμματείς τους να τους τυπώσουν τα μηνύματα και να τους τα φέρουν σε χαρτί για
να υπαγορεύσουν τις απαντήσεις. Κι όταν ήταν να γίνουν εισαγωγικές εξετάσεις για τα
πανεπιστήμια εν μέσω πανδημίας, μερικοί υπολογίζαν πόσα θρανία χωρούν στις αίθουσες
σε απόσταση 2 μέτρων το ένα από το άλλο, αντί να ανατρέψουν τις εξετάσεις
απομνημόνευσης και να τις αντικαταστήσουν με εξετάσεις με ανοικτά βιβλία, πρόσβαση
στο Ιντερνετ και επιλογή με e-portfolio.
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Αυτή είναι η ευκαιρία της πανδημίας, ευκαιρία να σκεφτούμε διαφορετικά και να
ανατρέψουμε; Μπορούμε; Πάντως, αν δεν μπορέσουμε, θα περιθωριοποιηθούμε.
Και μετά, όλα θα είναι αλλιώς. Τα σχολεία μας;
Το σχολείο ήταν το τελευταίο οχυρό της ζωής χωρίς διαδίκτυο. Με τον κορωνοϊό, το
σχολείο μετακόμισε στο διαδίκτυο. Θα μείνει ίδιο;
Ήδη ξέρουμε πώς, όταν με το καλό βγούμε από αυτή την πρέσα του αποκλεισμού και
την επακόλουθη οικονομική κατάρρευση, ο κόσμος μας θα έχει αλλάξει. Θα έχουν αλλάξει
εργασιακές σχέσεις και συνήθειες επικοινωνίας, θα έχει αλλάξει η δημόσια διοίκηση, θα
έχουμε ξαναθυμηθεί μικρές χαρές, ελπίζω πως δεν θα έχουμε υποταχτεί σε αυταρχικές
εξουσίες κρατικές και μη, και το δικό μας ερώτημα είναι: τα σχολεία μας θα αλλάξουν;
Η ιστορία του Papert με τους ταξιδιώτες του χρόνου είναι πασίγνωστη. Ήρθαν, λέει,
από τον 19 αιώνα στον 21 και οι γιατροί δεν καταλαβαίναν τί γίνεται στο χειρουργείο, οι
αμαξάδες δεν ξέραν να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα και οι γεωργοί τα τρακτέρ, αλλά οι
δάσκαλοι δεν είχαν σοβαρή δυσκολία: οι μαυροπίνακες ασπρίσαν, αγόρια και κορίτσια
ήταν στα ίδια θρανία, πολλά βιβλία και χρωματιστά μολύβια, αλλά βασικά τη δουλειά τους
οι δάσκαλοι τους 19 αιώνα μπορούσαν να την κάνουν στα σχολεία του 21ου. Το σχολείο
δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, η σημαία της καινοτομίας ανεβαίνει μόνο για τις ομιλίες των
υπευθύνων και οι υπόλοιποι την έχουν γραμμένη -με έψιλον: κενοτομία
ο

ο

ου

Τώρα είναι η ευκαιρία για ανατρεπτικές καινοτομίες.
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Προσκεκλημένοι ομιλητές/τριες - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση: παραδείγματα
και πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο.
Δρ. Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου
silviioakimidou@yahoo.gr
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 152ο Δ.Σ. Αθηνών

[Αποθετήριο]

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η εφαρμογή βασικών αρχών δημιουργίας και
αξιοποίησης υλικού για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριμένα, η εισήγηση επιδιώκει μέσα από παραδείγματα και πρακτικές σχεδιασμένα
και δοκιμασμένα ειδικά για εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση τις τελευταίες εβδομάδες
να:
●

αναδειχθούν βασικά χαρακτηριστικά ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού,

● να παρουσιαστούν τρόποι ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης με αφορμή
το εκπαιδευτικό υλικό,
● να διατυπωθούν σύντομες προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο για σύγχρονη
και ασύγχρονη εκπαιδευτική επικοινωνιακή συνθήκη.
Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης η σύγχρονη και η ασύγχρονη
εκπαιδευτική συνθήκη αναφέρεται κυρίως στη διάσταση του χρόνου, εφόσον ο τόπος στον
οποίο βρίσκονται εκπαιδευτικός και μαθητές είναι δεδομένα διαφορετικός.
Στην ασύγχρονη επικοινωνία κυρίαρχο εργαλείο είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Βασικά
χαρακτηριστικά του ειδικά για εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό μπορούν μεταξύ άλλων
να συνοψιστούν στα εξής (Μανούσου, 2008· Χαρτοφύλακα, 2012):
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στόχοι

φιλικό ύφος

να προσελκύει το ενδιαφέρον

σαφήνεια

Παραδείγματα

να υπάρχει κατάτμηση της ύλης

επεξηγήσεις

διαφορετικά ερεθίσματα

να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας

συντομία

να είναι καλαίσθητο

να προσφέρει ευκαιρίες
ανατροφοδότησης

Ένα κομβικής σημασίας κριτήριο μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι
ευκαιρίες ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης που προσφέρει στους μαθητές
(Ιωακειμίδου & Λιοναράκης, 2017). Η ανατροφοδότηση αφορά πληροφορίες που
παρέχονται στον εκπαιδευόμενο με στόχο τη διαρκή βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας
και κατά συνέπεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ανατροφοδότηση μπορεί να λάβει
ένας μαθητής / μια μαθήτρια από τον εκπαιδευτικό, από έναν συμμαθητή ή από την ομάδα
των συμμαθητών του, από άλλα κοντινά πρόσωπα, αλλά και από πηγές όπως βιβλία (Gibbs
& Simpson, 2004) ή το εκπαιδευτικό υλικό που καλείται να μελετήσει. Οι τελευταίες δυο
περιπτώσεις στην ουσία παραπέμπουν και στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, όπου ο
μαθητής αξιολογεί τη μαθησιακή του πορεία κι αυτό ιδανικά μπορεί να τον οδηγήσει σε
αυτοέλεγχο, αυτορρύθμιση και τελικά στην αυτόνομη μάθηση, που αποτελεί ζητούμενο για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε αυτές τις διαδικασίες είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν
οι μαθητές.
Η πρόκληση στη δύσκολη σημερινή συνθήκη είναι να αξιοποιήσουμε την αναγκαστική
συνθήκη, αναδεικνύοντας ό,τι αποτελεί προστιθέμενη αξία στη ζωή μας. Αυτό για την
εκπαιδευτική διαδικασία σημαίνει να βρει τρόπους με δημιουργικό κι ευχάριστο τρόπο να
εκμεταλλευτεί την περίσταση και την αξιοποιήσει σε επίπεδο διαμόρφωσης νέων
εναλλακτικών μαθησιακών διαδρομών με νέα εργαλεία αλλά και νέο περιεχόμενο. Σταθερή
στόχευση της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης οφείλει να είναι προφανώς η
πρόσβαση και συμπερίληψη όλων των μαθητών, αλλά και η διαρκής βελτίωση της
ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας.
Λέξεις Κλειδιά: εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία,
εκπαιδευτικό υλικό, ανατροφοδότηση
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Σχεδιασμός και υλοποίηση εξ αποστάσεως
μαθήματος Ιστορίας για το Γυμνάσιο και Λύκειο. Ένα
παράδειγμα: ο Μαύρος Θάνατος στο Μεσαίωνα.
Αργυρού Έφη (1), Λάζαρη Σεβαστή (2)
(1) efargyrou@hotmail.com, (2) sevlazari@gmail.com
(1) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού ΄Εργου, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Δρ. Ιστορίας
(2) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού ΄Εργου, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Δρ. Ιστορίας

[Αποθετήριο]
Η σημερινή συγκυρία μας επιτρέπει την ενασχόληση με ένα θέμα με πολλές
προεκτάσεις και προβληματισμούς που μας διευκολύνουν στο να αξιοποιήσουμε την
τεχνολογία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να αναδείξουμε τις
δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης ενός μαθήματος στην ιστορία. Ευελπιστούμε ότι
παρόμοιες προτάσεις θα μπορούν να υλοποιηθούν και μετά την επιστροφή μας στην
κανονικότητα. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει σχεδιαστεί για τη βαθμίδα του Λυκείου, είναι
δυνατή όμως, με τις κατάλληλες μετατροπές, η αξιοποίησή της και στη βαθμίδα του
Γυμνασίου.
Εφαρμόζοντας τους παράγοντες που συναρτώνται με την καλλιέργεια της ιστορικής
σκέψης σε επίπεδο μαθησιακών στόχων, οι μαθητές μπορούν να:
Α. γνωρίσουν την πορεία, τους τρόπους μετάδοσης της πανούκλας, τις αντιδράσεις &
αντιλήψεις των ανθρώπων του Μεσαίωνα
Β. κατανοήσουν
1. τις συνέπειες της πανούκλας,
2. τον ρόλο των πηγών στην ιστορική σύνθεση
Γ. αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα ψηφιακά μέσα
Δ. εντοπίσουν υλικό που εικονογραφεί και συνομιλεί με κείμενα που έχουν διδαχθεί
για την πανούκλα,
εξηγήσουν αναπαραστάσεις στην Τέχνη σχετικά με την πανούκλα,
συντάξουν/κατασκευάσουν πολυμεσικά κείμενα, ομιλίες, διαταγές,
τραγούδια/εικαστικά έργα σχετικά με την πανούκλα σε ατομική και συνεργατική μορφή
(googledocs).
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Σε θεωρητικό επίπεδο στηριχτήκαμε σε αρχές σχεδιασμού και παιδαγωγικές θεωρίες
που απορρέουν από:
Α. την Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) που αποβλέπει στην
αυτονομία της μάθησης και στην ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης μέσα από διαδικασίες
διαρκώς εξελισσόμενες και όχι στατικές, που ενθαρρύνουν τη διερευνητική και κριτική
σκέψη,
Β. τον κοινωνικό εποικοδομισμό,
Γ. την πολλαπλή νοημοσύνη και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία,
Δ. τη διαθεματικότητα.
Είναι σαφές ότι αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη περιορισμοί, όπως η
καταναγκαστική φύση της συγκεκριμένης συγκυρίας, το διαφορετικό σημείο αφετηρίας
των μαθητών μας και οι διαφορές τους ως προς τη χρήση των ΤΠΕ και ως προς τις δεξιότητες
μελέτης, κριτικής και δημιουργικής ικανότητας (πολυγραμματισμοί), καθώς και αυτόοργάνωσης. Παράλληλα, αναγνωρίζονται αλλαγές στον ρόλο λειτουργίας του
εκπαιδευτικού (ανάδειξη κυρίως του ρόλου του ως σχεδιαστή υλικού, διαμεσολαβητή,
συντονιστή και εμψυχωτή μαθησιακών διεργασιών) και ως και εκ τούτου στη μετάβαση
από τη διδακτική στη μαθησιακή διαδικασία.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αφορούν στην αναζήτηση πληροφοριών από το
διαδίκτυο, αναγνώριση/εντοπισμό βασικών/κύριων στοιχείων, σύνταξη εννοιολογικού
χάρτη, διερεύνηση σχέσης αιτίας-αποτελέσματος, αναζήτηση εξηγήσεων, οργάνωση,
ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση των πληροφορικών, μεταφορά και εφαρμογή της νέας
γνώσης σε διαφορετικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό αξιοποιήσαμε ποικίλο υλικό, όπως
φύλλο εργασίας & εννοιολογικό χάρτη για την πανώλη στον Μεσαίωνα (frayermodel),
γεωγραφικό χάρτη, βίντεο, εικόνες, κείμενα, παρουσίαση ppt.
Τέλος, προτείνουμε τη διαφοροποιημένη αξιολόγηση του μαθήματος μέσω της
παραγωγής από τους μαθητές προφορικών, γραπτών, πολυμεσικών, εικαστικών έργων και
κειμένων με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: Ιστορικές πηγές, Ιστορική σκέψη, Αυτόνομη μαθησιακή πορεία,
Πολυγραμματισμοί, Μαύρος Θάνατος
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Aυταξιολόγηση εποπτεία και ανατροφοδότηση
μαθητών στη διδασκαλία με ασύγχρονη εκπαίδευση
για ΕΠΑ.Λ.
Κωτσάκης Σταύρος
stkotsakis@sch.gr
Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

[Αποθετήριο]
Βασικός σκοπός της διδασκαλίας μιας ενότητας ενός μαθήματος είναι η επίτευξη
συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Η υλοποίηση του παραπάνω ενισχύεται σε μεγάλο
βαθμό από την κατάλληλη προετοιμασία του υλικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκ
μέρους του διδάσκοντος. Η ανάγκη της παραπάνω προετοιμασίας ενισχύεται ακόμη
περισσότερο κατά την ανάπτυξη μιας ενότητας, με εργαλεία σύγχρονης ηλεκτρονικής
μάθησης (synchronous e-learning), για εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Ένα «ασύγχρονο
ηλεκτρονικό μάθημα» συνήθως αποτελεί τη βάση της διδασκαλίας για την υλοποίηση
«σύγχρονων ηλεκτρονικών μαθημάτων», με κατάλληλες πλατφόρμες on-line επικοινωνίας,
ή ακόμη και για τη «συμπλήρωση» της διδασκαλίας εντός της τάξης ή για μικτή μάθηση
(blended learning ή για υβριδική μάθηση (Hybrid learning) ή για σύνθετη μάθηση
(Synthesized learning).
Σύμφωνα δε με την αρχή των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, «Αξιολόγηση για
τη μάθηση και όχι αξιολόγηση της μάθησης», η αυταξιολόγηση του μαθητή ενέχει ιδιαίτερη
θέση σε ένα ασύγχρονο e-learning μάθημα.
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την ανάπτυξη διαδικασιών αυταξιολόγησης, με
χρήση τόσο ίδιων εργαλείων μιας synchronous e-learning πλατφόρμας (Moodle) όσο και
ενσωμάτωσης στην πλατφόρμα «έτοιμων» δραστηριοτήτων αυταξιολόγησης, οι οποίες
έχουν δημιουργηθεί με άλλα λογισμικά, που απευθύνονται σε μαθητές των ΕΠΑ.Λ. . Να
σημειωθεί ότι κατά την αυταξιολόγηση οι μαθητές δε βαθμολογούνται (ποσοτική
αξιολόγηση), αλλά εντοπίζουν μόνοι τους τα τυχόν «αδύνατα» «σημεία» τους, μέσω της
«αυτόματης» αυτοδιόρθωσης και του σχολιασμού, από την πλατφόρμα, των ασκήσεών που
έχουν υποβάλει. Επίσης, η εισήγηση πραγματεύεται και την παραγωγική (αποδοτική και
αποτελεσματική) εποπτεία των μαθητών, για ανατροφοδότηση και βελτίωση της
μαθησιακής τους πορείας. Προς τούτο αξιοποιούνται τα δεδομένα, από τα στατιστικά και
διαχειριστικά εργαλεία της πλατφόρμας. Τα δεδομένα συλλέγονται, υφίστανται
επεξεργασία και ερμηνεύονται. Από την ερμηνεία των επεξεργασμένων δεδομένων
προσδιορίζονται τα τυχόν «αδύνατα» και «δυνατά» σημεία των μαθητών και τους δίνονται
οι κατάλληλες οδηγίες, σύμφωνα με τις αρχές της περιγραφικής-αυθεντικής αξιολόγησης
μαθητή.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται/προτείνεται η χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας
(με συγκεκριμένα παραδείγματα), για δημιουργία τραπεζών ερωτήσεων διαβαθμισμένης
δυσκολίας κλειστού τύπου, δημιουργία τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας, με συγκεκριμένο
αριθμό τυχαίων ερωτήσεων από τις προαναφερθείσες τράπεζες ερωτήσεων. Ο κάθε
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μαθητής μπορεί να «κάνει» ένα τεστ περισσότερες από μια φορές (το οποίο κάθε φορά
μπορεί να έχει και διαφορετικές ερωτήσεις, με διαφοροποιημένη τη σειρά των ερωτήσεων
και διαφοροποιημένη κάθε φορά τη σειρά των απαντήσεων μιας ερώτησης). Κάθε φορά
που ο μαθητής ολοκληρώνει ένα τεστ, το σύστημα του εμφανίζει τα αποτελέσματα τα οποία
συνοδεύει με κατάλληλα καθοδηγητικά σχόλια.
Παρουσιάζονται/προτείνονται επίσης (με συγκεκριμένα παραδείγματα) και εργαλεία
για δημιουργία τεστ αυταξιολόγησης με χαρακτήρα παιγνιώδη («σταυρόλεξο», «κρεμάλα»,
«κρυπτόλεξο», «sudoku», «η κρυμμένη εικόνα»). Παράλληλα, παρουσιάζεται/προτείνεται
(με συγκεκριμένα παραδείγματα) η ενσωμάτωση έτοιμου SCORM αρχείου αυταξιολόγησης
(HotPotatoes). Επιδεικνύεται δε η εισαγωγή έτοιμων αρχείων αυταξιολόγησης από άλλα
λογισμικά διαφόρων format, όπως και η εξαγωγή των τεστ σε διάφορα format, για άλλα
λογισμικά.
Για την «εποπτεία» (με συγκεκριμένα παραδείγματα), παρουσιάζεται/προτείνεται το
πρόσθετο block «Δραστηριότητας»/ «Quiz», για την παρακολούθηση των υποβληθέντων
τεστ, όπως και τα εργαλεία «Quiz administration»/«Αρχεία εγγραφής». Ταυτόχρονα
αναφέρονται για τα διαχειριστικά εργαλεία «Αναφορές» και «Στατιστικά».
Όλα τα παραπάνω γενικεύονται και ισχύουν, σε μέγιστο βαθμό, και σε άλλες
αντίστοιχες πλατφόρμες, όπως η ηλεκτρονική τάξη (Open eClass), δύνανται δε να
εφαρμοσθούν στο Γυμνάσιο, στο ΓΕ.Λ. & στο Δημοτικό.
Λέξεις Κλειδιά: e-learning, learning, αυταξιολόγηση, ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση
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H συνεκπαίδευση στην πράξη. Η περίπτωση
συνεργασίας του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης
Ζακύνθου με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου.
Κόκκαλη Άννα1, Φερφυρή Αναστασία2,
(1) anna.kokkali@yahoo.gr, (2) anferfir@hotmail.com
(1) ΜSc, Εκπ/κός ΠΕ70, Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης Ζακύνθου
(2 )Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής ΠΕ71, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Ως συνεκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί η εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη παιδιών
με ειδικές ανάγκες σε μια σχολική κοινότητα (Ρήγα, 1997), με στόχο τη δημιουργία ενός
σχολείου όπου όλα τα παιδιά, με και χωρίς ιδιαιτερότητες, έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής τάξης, λαμβάνοντας υπόψη τις
εκάστοτε ανάγκες τους, με την προσφορά κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης (Γεωργιάδη
κ.α., 2008). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια παρουσίαση ενός
προγράμματος συνεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε ανάμεσα σε δύο σχολικές μονάδες της
Ζακύνθου και ως επιμέρους στόχοι να αναδειχθούν η συνεργασία και η σύμπραξή τους,
καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ομαλή ένταξη ενός παιδιού με
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) από το ένα σχολικό περιβάλλον στο άλλο και, πιο
συγκεκριμένα, από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινής
Ζώνης Ζακύνθου.
Η διαδικασία ένταξης του μαθητή με ΔΑΦ στο γενικό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε με
αργά και σταθερά βήματα, σε χρονική διάρκεια τριών σχολικών ετών και σε τρεις φάσεις.
Στην πρώτη φάση, έγινε η προετοιμασία του μαθητή από την ειδική παιδαγωγό στο ειδικό
σχολείο, με τη συνεργασία ειδικού προσωπικού (ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού),
καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών και
εκπαιδευτικών) στο γενικό σχολείο, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων
και συζήτηση. Στη δεύτερη φάση, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης των κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων του μαθητή, ταυτόχρονα με τη μαθησιακή του ανάπτυξη στο
ειδικό σχολείο. Στην τρίτη φάση, πραγματοποιήθηκε η σταδιακή ένταξη του μαθητή μια
φορά την εβδομάδα στο γενικό σχολείο με συνοδεία ειδικού προσωπικού, μέχρι το τέλος
της σχολικής χρονιάς.
Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος συνεκπαίδευσης φάνηκαν μέσα στα
επόμενα δύο σχολικά έτη που ακολούθησαν, καθώς έγινε η ολική ένταξη του μαθητή στο
γενικό σχολείο με τη βοήθεια παράλληλης στήριξης. Ο μαθητής από εκεί που στην αρχή
ήταν ελάχιστα ανεκτικός σε αλλαγές, με έντονα συναισθηματικά ξεσπάσματα, με δυσκολίες
στον προφορικό λόγο, έντονη αυτοαπορρόφηση και διάσπαση προσοχής, σταδιακά έγινε
πολύ πιο πρόθυμος, συνεργατικός, προσαρμοστικός και ευέλικτος στην νέα του σχολική
πραγματικότητα.
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Σημαντικό ρόλο στο όλο εγχείρημα διαδραμάτισαν οι ξεκάθαροι στόχοι, η συμβολή
της παράλληλης στήριξης, η σωστή προετοιμασία και οργάνωση των απαιτούμενων
βημάτων, η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, η συχνή αξιολόγηση της πορείας του
προγράμματος με τη μέθοδο της παρατήρησης και η προσαρμοστικότητά του στις ανάγκες
του μαθητή με ΔΑΦ, σε συσχέτιση πάντα με τις ανάγκες και των υπολοίπων μαθητών του
γενικού σχολείου.
Μέσα από την εργασία αυτή, επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για ένα
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης είναι η απόλυτη συνεργασία εκπαιδευτικών, ειδικού
προσωπικού, μαθητών, γονέων και σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να
στοχεύει στην ουσιαστική ένταξη και αποδοχή ενός μαθητή με ειδικές ανάγκες στο γενικό
σχολείο. Επίσης, αποδεικνύεται πως αυτό είναι εφικτό, όταν υπάρχει όρεξη, θέληση για
δουλειά και συνεργασία εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολικά πλαίσια, με κοινό όραμα
την αποδοχή τη διαφορετικότητας και την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.
Λέξεις - Κλειδιά: συνεκπαίδευση, συνεργασία, διαταραχή αυτιστικού φάσματος
Βιβλιογραφία
Γεωργιάδη, Μ., Κουρκούτας, Η. & Καλύβα, Ε. (2008). Η συνεκπαίδευση (Inclusion) στην Ευρώπη.
[Ηλεκτρονική μορφή]. Ανακτήθηκε 15 Ιανουαρίου 2020 από http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/12361328.pdf
Ρήγα, Α. (1997).Κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για την συνεκπαίδευση παιδιών με και
χωρίς ειδικές ανάγκες. Στο: Τάφα, Ε. (Επιμ.) Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και
συμπεριφορά. (σσ. 260-294). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
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Υoutube live και βίντεο μαθήματα:
Επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση στις ειδικές συνθήκες του
Covid-19.
Καπανιάρης Αλέξανδρος
kapaniaris@sch.gr
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Δ.Π.Θ.

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η εισήγηση παρουσιάζει τη χρήση του youtube live για τη ταχύρυθμη επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, για τα εργαλεία και το περιεχόμενο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, αναφορές γίνονται και για τις πρακτικές χρήσης των
βίντεο μαθημάτων (tutorials) για την εκμάθηση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
Η εμπειρία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μετά την αναστολή λειτουργίας
των εκπαιδευτικών μονάδων λόγω του ιού Covid-19, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
κλήθηκαν σε ταχύτατο χρόνο να ενημερώσουν και να επιμορφώσουν τους/τις
Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης τους, καθώς και
τους/τις εκπαιδευτικούς της ειδικότητας τους. Το εγχείρημα έγινε πιο περίπλοκο αν
αναλογιστεί κανείς ότι ο/η κάθε Σ.Ε.Ε έχει στην παιδαγωγική του/της ευθύνη δεκάδες
σχολεία. Για το λόγο αυτό, υπό την πίεση συνθηκών έκτακτης κατάστασης, επιλέχθηκε η
οριζόντια επιμόρφωση-ενημέρωση των παρακάτω ομάδων εκπαιδευτικών της Θεσσαλίας:
α) Εκπαιδευτικοί – Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων
β) Εκπαιδευτικοί-Διευθυντές/ντριες Λυκείων (Γενικών & ΕΠΑΛ),
γ) Εκπαιδευτικοί - Διευθυντές/ντριες Δημοτικών Σχολείων,
δ) Νηπιαγωγοί,
ε) Εκπαιδευτικοί σχολείων Ειδικής Αγωγής,
στ) Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
ζ) Γονείς.
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Το περιεχόμενο της κάθε τηλεδιάσκεψης αφορούσε χρήση εργαλείων, σχεδιασμός
περιεχομένου ανά ειδικότητα και ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Λόγω των χιλιάδων επισκεπτών στις ζωντανές ροές το chat ήταν
απενεργοποιημένο, μειώνοντας τη διαδραστικότητα της επιμόρφωσης (λόγω τεχνικών
δυσκολιών).
Πλεονεκτήματα της χρήσης youtube live (streaming)
Τα πλεονεκτήματα που κατεγράφησαν από αυτή την πρακτική επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών μέσω του youtube live, ήταν η δυνατότητα :
1) παρακολούθησης της επιμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο τουλάχιστον 1000
εκπαιδευτικών για κάθε μετάδοση,
2)

οριζόντιας επιμόρφωσης σε ελάχιστες ημέρες,

3) παρακολούθηση της επιμόρφωσης σε άλλο χρονικό διάστημα για όσους
εκπαιδευτικούς δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν τη συγκεκριμένη ώρα,
4) επανάληψης ή επιλογής συγκεκριμένων τμημάτων των εισηγήσεων ανάλογο με
το ρυθμό του/της κάθε εκπαιδευτικού,
5) παρακολούθησης των επιμορφώσεων από εκπαιδευτικούς και άλλων
περιφερειών,
6) δημιουργίας σειράς μαθημάτων (βιβλιοθήκη βίντεο) που
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν υπό συνθήκες και για επιμορφώσεις στην κανονική λειτουργία των
σχολείων,
7) πρόσβασης σε νέο εκπαιδευτικό υλικό των Σ.Ε.Ε (παρουσιάσεις) που
δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό μέσω της ιστοσελίδας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
8) αύξησης των συνδρομητών του καναλιού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (από 15 συνδρομητές σε
1630 έως σήμερα),
9) ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Σ.Ε.Ε (συντονισμός, παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού, δέσιμο ομάδας),
10) δημοσιοποίησης δράσεων εξωστρέφειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (ενημέρωση γονέων και
της κοινωνίας).
Μειονεκτήματα της χρήσης youtube live (streaming)
Τα μειονεκτήματα που κατεγράφησαν από αυτή την πρακτική επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών είναι:
1) Μειωμένη διαδραστικότητα (δεν υπήρχε η δυνατότητα διάδρασης μέσω εικόνας
– ήχου ή μηνυμάτων),
2)

Απαιτείται συντονισμός των εισηγητών/τριών και των τεχνικών υποστήριξης.
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Συμπεράσματα
Η χρήση του youtube live (streaming) μπορεί σε ειδικές συνθήκες να αποτελέσει ένα
πολύ αποτελεσματικό εργαλείο ενημέρωσης–επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ειδικά στις
περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν γρήγορη ενημέρωση και κάποιες
πρώτες κατευθυντήριες γραμμές. Το μεγάλο όμως κέρδος αυτής της διαδικασίας, με την
επιμόρφωση μέσω του youtube live, αλλά και της ανάπτυξης βίντεο μαθημάτων από
τους/τις εμπλεκόμενους/ες, ήταν μια σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη κοινοτήτων
μάθησης και στην εμπέδωση μιας αναδυόμενης κουλτούρας εξ αποστάσεως μάθησης. Οι
ομάδες επιμόρφωσης Σ.Ε.Ε, οι εκπαιδευτικοί που δημιούργησαν βίντεο μαθήματα
(tutorials) για την εκμάθηση εργαλείων σύγχρονης, ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και
εργαλείων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης
(help desk σχολείων και περιφερειακών ενοτήτων) ενδυνάμωσε σημαντικά την
εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ τέλος αναδείχθηκε το ζήτημα της αυτοοργάνωσης που είναι
ο πυρήνας των κοινοτήτων μάθησης.

Λέξεις Κλειδιά: βιντεομαθήματα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ζωντανή ροή, κοινότητες
μάθησης, youtube)
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Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος που
υποστηρίζει τη συνεργασία εκπαιδευτικών
διαφορετικών ειδικοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο.
Κοκκονός Αντώνιος1, Λιακοπούλου Ευστρατία2
(1) kokkonos@sch.gr, (2) teliak@sch.gr
(1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
(2) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

[Αποθετήριο]
Το πρόγραμμα σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόζεται εκτάκτως στη
χώρα μας σε συνθήκες πανδημίας στοχεύει στο να υποστηρίξει, να εμπλουτίσει και να
ενδυναμώσει το έργο του σχολείου στην κατεύθυνση της επανασύνδεσης των
μαθητών/τριών με τους/τις εκπαιδευτικούς και της διατήρησης της στενής επαφής των
μαθητών/τριών με τη μαθησιακή διαδικασία.
Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτικής πρακτικής, αξιοποιούμε τις προτεινόμενες από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πλατφόρμες και εργαλεία σύγχρονης και
ασύγχρονης σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (το περιβάλλον Cisco Webex Meetings και
τις πλατφόρμες η-τάξη/e-me) για τη σχεδίαση και την υλοποίηση μαθησιακών
δραστηριοτήτων ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της γνώσης και αναστοχασμού. Οι
αποφάσεις μας για τα τεχνολογικά εργαλεία καθώς και για παιδαγωγικά ζητήματα έχουν ως
γνώμονα το να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης τάξης, στις
πραγματικές ανάγκες των μαθητών και στο επίπεδο της μαθησιακής τους ετοιμότητας.
Παράλληλα, επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και δίδουν τη δυνατότητα στους
μαθητές, μέσω της ενεργού εμπλοκής τους σε μια σειρά διαθεματικών ομαδοσυνεργατικών
ή/και ατομικών δραστηριοτήτων να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνωστικές τους δεξιότητες,
να εξελίξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, να προσανατολιστούν στην αξιοποίηση
ψηφιακών τεχνολογιών τόσο για την κάλυψη των μαθησιακών τους αναγκών όσο και για την
επικοινωνία και τη μεταξύ τους συνεργασία από απόσταση.
Ειδικότερα, παρουσιάζεται μια ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων για το
Δημοτικό Σχολείο που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ), αφορά στα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας και των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) της Ε΄ τάξης, εκλαμβάνει ως
ιδιαίτερα σημαντική την συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων τόσο
κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την υλοποίηση του μαθήματος και δίδει έμφαση στην
ανάδειξη μιας περισσότερο παιδαγωγικής και λιγότερο τεχνοκεντρικής προσέγγισης στη
σχεδίαση της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας.
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Αντικείμενο του εξ αποστάσεως διδασκόμενου μαθήματος “Γλώσσα και Τ.Π.Ε.” είναι η
υλοποίηση δύο επιμέρους σχεδίων εργασίας που έχουν χρονική διάρκεια μία περίπου
εβδομάδα το καθένα. Τα θέματα των σχεδίων εργασίας έχουν ως αφετηρία τους σχετικές
διδακτικές προτάσεις της 15ης ενότητας του μαθήματος Γλώσσα, η οποία έχει ως θέμα της
την τηλεόραση και εστιάζει στην επεξεργασία και την παραγωγή επιχειρηματολογικών
κειμένων. Το πρώτο σχέδιο εργασίας αφορά τις θετικές και αρνητικές πλευρές της
τηλεόρασης και του Διαδικτύου, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας
διαφήμισης, μίας είδησης και τη σύγκρισή τους.
Η σύγχρονη διδασκαλία επικεντρώνεται στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στη συμπλήρωση και στην υποστήριξη του
ασύγχρονου μαθήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, περιλαμβάνει εισαγωγική παρουσίαση των
σχεδίων εργασίας, επίλυση αποριών των μαθητών για τον τρόπο εργασίας και τη χρήση των
τεχνολογικών εργαλείων και παρουσιάσεις των εργασιών που έχουν δημιουργήσει οι
μαθητές. Πραγματοποιείται παράλληλα και συνδυαστικά με το ασύγχρονο μάθημα.
Το ασύγχρονο μάθημα έχει δημιουργηθεί στην η-τάξη και είναι διαθέσιμο στον
σύνδεσμο https://eclass03.sch.gr/courses/PDE5129/. Δίνει έμφαση στην αυτονομία του
μαθητή, στην ελκυστικότητα, στον άμεσο φιλικό τόνο γραφής, στη χρήση εικόνων κ.λπ.
Περιλαμβάνει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, αναμενόμενη διάρκεια
δραστηριοτήτων, οδηγίες προς τους μαθητές, διακριτούς ρόλους για τα μέλη των ομάδων
εργασίας, στοιχεία διαφοροποίησης της διδασκαλίας με δυνατότητες χρήσης κειμένου,
εικόνας ή/και ηχογράφησης φωνής. Ενσωματώνει παραδείγματα από το σχολικό εγχειρίδιο,
από το ψηφιακό αποθετήριο Φωτόδεντρο, εργαλεία Web 2.0, ιστολόγιο και διαδικτυακά
παιχνίδια (κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο). Κάθε σχέδιο εργασίας συνοδεύεται από συζήτηση για
την επίλυση αποριών, χώρο συνεργασίας των μελών των ομάδων και φύλλο
αυτοαξιολόγησης.
Λέξεις Κλειδιά: Σύγχρονη εξΑΕ, Ασύγχρονη εξΑΕ, Δημοτικό Σχολείο, E-class, Συνεργασία
εκπαιδευτικών.

Βιβλιογραφία
Anastasiades, P. & N. Zaranis (2017). Research on e-Learning and ICT in Education: Technological,
Pedagogical and Instructional Perspectives. Switzerland: Springer.
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Δειγματική εξ αποστάσεως διδασκαλία:
Απομόνωση DNA κατ' οίκον.
Κελεφιώτης Δημήτριος1, Κολυβοδιάκου Παναγιώτα2
(1) dk@sch.gr , (2) yiotachem310@gmail.com
(1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04), ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
(2) Εκπαιδευτικός (ΠΕ0404), Γυμνασιάρχης, Ημερήσιο Γυμνάσιο Νεαπόλεως Βοιών

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, μία από τις παράπλευρες
απώλειες της επιδημίας COVID 19, οδήγησε όχι τόσο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο
στην επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία (εεξΑΔ) (Hodges, Moore, Lockee, Trust &
Bond, 2020), για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εεξΑΔ σε μία καθημερινότητα απορυθμισμένη από την απομόνωση της
καραντίνας, αποτελεί μία πρόκληση σε πολλά επίπεδα: παιδαγωγικό, διδακτικό, τεχνικό.
Εστιάσαμε στο μεσαίο. Πώς μπορούμε να εντάξουμε το εργαστήριο, μία κατεξοχήν
βιωματική και διαδραστική προσέγγιση της διδασκαλίας στην εεξΑΔ των Φυσικών
Επιστημών; Για να απαντήσουμε οργανώσαμε, εφαρμόσαμε και αξιολογήσαμε μια
εργαστηριακά προσανατολισμένη δειγματική εεξΑΔ με θέμα την απομόνωση DNA κατ'
οίκον.
Σε αυτή τη δραστηριότητα συνεργαστήκαμε η καθηγήτρια του τμήματος, ο ΣΕΕ ΠΕ04
και οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ1 του Γυμνασίου Νεάπολης. Αρχικά αναλύθηκε το
πλαίσιο, διερευνήθηκε το ενδιαφέρον και επιβεβαιώθηκε η επικοινωνία, στη συνέχεια
σχεδιάστηκε η εργαστηριακή εεξΑΔ σε τρεις φάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο
διερευνητικής μάθησης 5Ε (Ραγιαδάκος, 2011).
Στη φάση της προετοιμασίας, σε μία σύντομη εξ αποστάσεως συνάντηση,
πραγματοποιήθηκε η εμπλοκή μαθητών και μαθητριών που περιλάμβανε την περιγραφή
του θέματος και οδηγούσε στη συλλογή των υλικών του πειράματος. Ακολούθησε η πρώτη
ανατροφοδότηση που επιβεβαίωνε αυτή την εμπλοκή.
Ακολούθησε, μια μέρα αργότερα, το κύριο μέρος της εεξΑΔ, στο οποίο μαθητές και
μαθήτριες εξερευνούν τις ιδιότητες του DNA, απομονώνοντας το είτε από μπανάνα είτε
από γάλα. Σε αυτό το μέρος παρουσιάζονται και οι αναγκαίες εξηγήσεις που συνδέουν τη
διαδικασία της απομόνωσης του DNA με τις ιδιότητες του ως χημική ουσία. Η συνάντηση
ολοκληρώθηκε με την ανάθεση δημιουργίας παρουσιάσεων τόσο της διαδικασίας, όσο
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και των αποτελεσμάτων που οδηγούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην αξιολόγηση
της συμμετοχής των εκπαιδευομένων.
Από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εεξΑΔ και την αξιολόγηση των
παρουσιάσεων, που κατατέθηκαν, προκύπτουν τα παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία:
1) Η εργαστηριακή διδασκαλία και το πειραματικό μέρος, δηλαδή η απομόνωση
DNA, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.
2) Στην εεξΑΔ συμμετείχαν 9 από τους 17 μαθητές και μαθήτριες και κατατέθηκαν 7
παρουσιάσεις, στις οποίες παρουσιάζεται η απομόνωση του DNA και εξηγούνται οι
ιδιότητες του με βάση τη διαδικασία αυτή. Εκτιμάται πως η μικρή συμμετοχή μπορεί να
αποδοθεί σε δυο κυρίως λόγους:
·
·

Αδυναμία σύνδεσης για τεχνικούς (οικονομικούς) λόγους.
Αποφυγή σύνδεσης από μαθητές και μαθήτριες, που θεώρησαν πλεονέκτημα το
προαιρετικό χαρακτήρα της εεξΑΔ.
3) Ο ρόλος των εκπαιδευτικών δεν ήταν εκείνος των φορέων της γνώσης. Αντίθετα,
συμμετείχαν ως έμπειροι ενήλικες υποστηρίζοντας την εργαστηριακή δραστηριότητα.
4) Η παρούσα εεξΑΔ μπορεί να εξελιχθεί, μέσω των εφαρμογών της ασύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης των μαθητών και
μαθητριών.
Ολοκληρώνοντας, προτείνουμε την αξιοποίηση της δειγματικής διδασκαλίας στις
παρακάτω περιπτώσεις:
1. στις εεξΑΔ είτε με την αναπαραγωγή της είτε με την αξιοποίηση της ως πλαίσιο
για άλλα μαθησιακά αντικείμενα,
2. στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του κλάδου των Φυσικών Επιστημών
(ΠΕ04) τόσο στις εξ αποστάσεως όσο και στις κλασικές εργαστηριακές δραστηριότητες.
Αποδεχόμενοι την πρόκληση της εεξΑΔ απαντάμε, αξιοποιώντας τις δοκιμασμένες
και θεσμικά πλέον κατοχυρωμένες εξ αποστάσεως διαδικασίες για τον εμπλουτισμό των
διδακτικών και επιμορφωτικών μας προσεγγίσεων.
Λέξεις κλειδιά: διερευνητική μάθηση, εργαστηριακή διδασκαλία, φυσικές επιστήμες
Βιβλιογραφία
Hodges C, Moore S., Lockee B., Trust T. and Bond A. (2020) The Difference Between Emergency
Remote Teaching and Online Learning.
EDUCAUSE review.
Retrieved from
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-onlinelearning
Ραγιαδάκος Χ. (2011) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching “A short review for the
Greek teachers” ανάκτηση από http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_mathisi.pdf
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Παροχή Ίσων Ευκαιριών και στην Εξ Αποστάσεως
Ειδική Εκπαίδευση.
Θυμάκης Παρασκευάς1, Καραμέτου Ευαγγελία2, Κυρούση
Παναγιώτα3, Μιχαλούρου Βασιλική4, Βλαζάκη Μαρία5
(1) pthymakis@gmail.com, (2) Litsa4703kara@yahoo.gr, (3) ykyrousi@hotmail.com,
(4) vicky_212009@hotmail.com, (5) vlazakimaria1991@gmail.com

(1) Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. - ΠΕ 61, M.Ed., PhDc, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου
(2) Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. - ΠΕ 60.50, M.Ed., 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου
(3) Λογοθεραπεύτρια ΠΕ 21, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου
(4) Σχολική Νοσηλεύτρια ΠΕ 25, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου
(5) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου

[Αποθετήριο]
Παρότι «μένουμε σπίτι», η ομάδα του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ιλίου εφαρμόζει ένα
πλαίσιο εξ αποστάσεως επικοινωνίας και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης.
Σκοπός μας ήταν και είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων στην παροχή εκπαίδευσης. Οι
εν λόγω ανισότητες προέρχονται από την έλλειψη οικονομικών πόρων, εκπαιδευτικών
υλικών και τεχνολογικού εξοπλισμού: α. του Νηπιαγωγείου μας και β. των οικογενειών
(Heward, Alber-Morgan, & Konrad, 2017). Επιπροσθέτως, ως στόχος τέθηκε η διατήρηση
(maintenance) αφενός των δεξιοτήτων που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας και αφετέρου
της επαφής τους με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Για την επίτευξη των παραπάνω διαμορφώθηκε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο
ενεργειών, προσανατολισμένο στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε οικογένειας (Dunst &
Espe-Sherwindt, 2016). Το πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε, μέσω τηλεδιασκέψεων με την
ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
(1) Αρχική επικοινωνία με τις οικογένειες και καταγραφή διαθέσιμων τεχνολογικών
μέσων, υλικών και παιχνιδιών.
(2) Διαμόρφωση εξατομικευμένου εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων
και σχετικού φακέλου με εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μαθητή, με βάση την/τις:
(a) Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή.
(b) Αναγκαιότητα για ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.
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(c) Στοχοθεσία των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής (ΥΠΑΙΘ,
2004α; 2004β).
(d) Υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει κάθε οικογένεια. Οι δραστηριότητες για την
επίτευξη κάθε στόχου περιείχαν προτάσεις αξιοποίησης τόσο κάποιων εφαρμογών
(applications) όσο και απλών καθημερινών υλικών (π.χ. μανταλάκια, καλαμάκια).
(e) Συνθήκη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση των γονέων.
(3) Αποστολή των προγραμμάτων και του φακέλου υλικού με τον καταλληλότερο
τρόπο σε κάθε οικογένεια.
(4) Συχνή τηλεφωνική επικοινωνία για την υποστήριξη των οικογενειών σε τομείς
όπως:
(a) ψυχική ενδυνάμωση,
(b) διαμόρφωση μίας πιο λειτουργικής καθημερινότητας με τα παιδιά τους,
(c) εφαρμογή και προσαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων στην
καθημερινή οικιακή πραγματικότητα.
Καθημερινώς λαμβάνουμε θετική ανατροφοδότηση από την εφαρμογή των
εξατομικευμένων προγραμμάτων. Έπειτα από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία
συμπληρώνεται λεπτομερές ημερολόγιο παρατηρήσεων (Cohen, Manion, & Morrison,
2018), στο οποίο καταγράφονται:
(1) Βασικά στοιχεία της επικοινωνίας (ημερομηνία, ώρα, συμμετέχοντες, διάρκεια
επικοινωνίας).
(2) Όσα ειπώθηκαν ως προς την κατάσταση στο σπίτι και την εφαρμογή του
προγράμματος.
(3) Οι νέες οδηγίες που δόθηκαν.
(4) Όσα συμφωνήθηκαν με την οικογένεια (σχετικώς με μελλοντικές δράσεις).
Συνεχίζουμε σταθερά με γνώμονα την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και
ουσιαστικής επικοινωνίας σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Λέξεις Κλειδιά: Ίσες Ευκαιρίες, Ειδική Εκπαίδευση, Εξ Αποστάσεως Υποστήριξη
Βιβλιογραφία
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8th ed.). London:
Routledge.
Dunst, C. J., & Espe-Sherwindt, M. (2016). Family-Centered Practices in Early Childhood Intervention. In
B. Reichow, B. A. Boyd, E. E. Barton, & S. L. Odom (Eds.), Handbook of Early Childhood Special Education (pp.
37–57). Springer International Publishing Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28492-7
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Heward, W. L., Alber-Morgan, S. R., & Konrad, M. (2017). Exceptional Children: An Introduction to
Special Education (Eleventh). Boston: Pearson.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ειδικής Αγωγής.
(2004). Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Αυτισμό. Ανακτήθηκε στις 01/12/2011 από
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/969/65/969_01.pdf
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ειδικής Αγωγής.
(2004). Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών για μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση. Ανακτήθηκε στις
09/04/2012 από http://users.sch.gr/stefanski/amea/aps-varia-kathisterisi.pdf
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Μαθαίνουμε παίζοντας στις πλατφόρμες.
Γκόλτσιου Αικατερίνη1, Ορκόπουλος Κωνσταντίνος2
(1) aikgoltsiou@gmail.com, (2) kostasor@gmail.com

(1) Eκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed., Υποψήφια PhD, Δημοτικό σχολείο Αττικής, Μέλος της
Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
(2) Εκπαιδευτικός ΠΕ86, MSc, Δημοτικό σχολείο Αττικής, Μέλος της Ομάδας Τεχνικής
Υποστήριξης του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί βασικό
προσανατολισμό του σημερινού σχολείου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω της χρήσης
των Τ.Π.Ε. μπορεί να διαμορφωθεί κλίμα συνεργατικής μάθησης και να ενθαρρυνθεί η
ενεργητική συμμετοχή μαθητριών και μαθητών, καθιστώντας τους συν-δημιουργούς στη
γνώση.
Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση της αξιοποίησης των εφαρμογών e mecontent της ψηφιακής τάξης e me και crosswordslab–δημιουργία σταυρόλεξου, καθώς και
των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης και διαμοιρασμού τους σε ψηφιακές πλατφόρμες και
ψηφιακά αποθετήρια, όπως e class και blog αντίστοιχα, για ελεύθερη πρόσβαση από την
ευρύτερη σχολική κοινότητα, προλαμβάνοντας την πιθανή αδυναμία επίσκεψης των
ψηφιακών τάξεων. Η υλοποίηση επιτεύχθηκε σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε
σχολεία της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα ψηφιακά περιβάλλοντα υποστηρίζουν την
αλληλεπίδραση των χρηστών και τη συνδιαμόρφωση περιεχομένου μάθησης από
εκπαιδευτικούς και μαθητές ως ανάδραση και μεταγνώση, που στηρίζεται στον
κονστρουκτιβισμό. Η μάθηση προσεγγίζεται και μέσω παιχνιδιού, το οποίο αποτελεί
πρόσφορο και ελκυστικό μέσο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών στις
ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε τον παρόντα χρόνο.
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακή τάξη, e me, e class, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διαμοιρασμός
Βιβλιογραφία
Anastasiades, P. S. & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of
the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 8(4), 19-33.
[Ανακτήθηκε στις 17/04/20 από: http://ict-1therinotinos.weebly.com/uploads/5/0/3/5/50351471/web2.0_greece_%28gr%29.pdf ].
Daniels, H. (Ed.). (2005). An introduction to Vygotsky. Psychology Press.
ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.[Ανακτήθηκε στις 17/04/2020 από: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/].
Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί.
Αθήνα: Κριτική.
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Απολογισμός Εργαστηρίων Ζώνης παράλληλων
συνεδριών
Δωμάτιο 1 – 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας

Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξ ΑΕ &
Εκπαιδευτική τηλεόραση και άλλα μέσα εκτός
Διαδικτύου στην εξΑΕ.
Παρασκευάς Απόστολος (1), Τζελέπη Σοφία (2), Μαρία
Αλεξάνδρα Κουμανάκου (3)
(1) aparaske@sch.gr, (2) stzelepi@gmail.com, (3) m.koumanakou@gmail.com
(1) Πρόεδρος, ΣΕΕ ΠΕ70,2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας,
(2) Μέλος Προεδρείου, ΣΕΕ ΠΕ86, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας
(3) Μέλος Προεδρείου, ΣΕΕ ΠΕ08, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας

Στοιχεία Δωματίου
2οΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας, 26 Απριλίου 2020, 11.30 π.μ-13.00 μ.μ,
https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e44605c1f9146d1c9f89f16299b13189c
Θέμα: Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ & Εκπαιδευτική τηλεόραση και άλλα
μέσα εκτός του Διαδικτύου στην ΕξΑΕ, Τρεις(3) εισηγήσεις.
Περιγραφή εργασιών
Τα βασικά στοιχεία που διαπραγματεύτηκαν οι τρεις εισηγητές / εισηγήτριες στον
Θεματικό άξονα του Δωματίου ένα (1), ήταν η ανάπτυξη και η περιγραφή των
φιλοσοφικών αρχών που διέπουν την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑΕξΑΕ)
καθώς και η παρουσίαση διαδικτυακών ψηφιακών εργαλείων (skype, βιντεοσκοπημένα
τηλε-μαθήματα στο Youtube, MOOC, κ.ά.) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους / τις
ίδιους / ίδιες για την υλοποίηση δράσεων με μαθητές / μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.
Επιπρόσθετα, έγινε διαπραγμάτευση όσον αφορά το πώς η ΑΕξΑΕ μπορεί να αναδείξει
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τους τρόπους άμβλυνσης των διαφορών μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης
προς όφελος των εκπαιδευομένων, καταδεικνύοντας ενδεχόμενες πρακτικές που
μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να αξιοποιηθεί η άτυπη μάθηση των
μαθητευομένων.
Συμμετέχοντες ομιλητές και θέμα των εργασιών
1. Βλαχογιάννη Α. Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως διαμορφωτής
εναλλακτικού μοντέλου μάθησης
2. Σουτόπουλος Ν. Μια μικρής κλίμακας έρευνα για το skype ως εξ αποστάσεως
σύγχρονο κοινωνικό μέσο, η χρήση και οι καλές πρακτικές γραφής του ως εργαλείο
εκπαίδευσης
3. Τζιγκούρα Ι. Τηλε-διδασκαλίες μέσω καναλιού στο YouTube

Συμπεράσματα
Ο χώρος της εκπαίδευσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω των καταστάσεων
που επικρατούν από την επιδημία του κορωνοϊού, άλλαξε με μεγάλη επιτυχία τα
εργαλεία επικοινωνίας και ανάρτησης υλικού, που χρησιμοποιούνται στην μαθησιακή
διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο η σύγχρονη όσο και η ασύγχρονη,
ανέδειξε νέους τρόπους προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων αλλά και της
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών / μαθητριών. Κατά κάποιον τρόπο η
εκπαιδευτική κοινότητα ήρθε πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο των μαθητών / μαθητριών
και έδωσε νέα διάσταση στους διάφορους τύπους μάθησης.
Επιπρόσθετα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση φαίνεται να παρέχει μια μορφή
αυτονομίας στον εκπαιδευόμενο, αφού ο ίδιος καθορίζει την εκπαιδευτική-μαθησιακή
του πορεία, προσδιορίζοντας τοπικά και χρονικά τον ρυθμό και την πρόοδο στη μελέτη,
αξιοποιώντας ένα ποικιλόμορφο εκπαιδευτικό υλικό που τον κατευθύνει προς μια
ευρετική πορεία μάθησης.
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Δωμάτιο 2 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές
δραστηριότητες για ΕξΑΕ.
Κουτσουράκη Στυλιανή1, Πανσεληνάς Γεώργιος2,
Ανδρέαδου Χαρίκλεια3, Βιδάκη Ειρήνη4
(1) stkoutsour@gmail.com, (2) panselin@gmail.com, (3) handre66@gmail.com,
(4) evidaki8@gmail.com
(1) Πρόεδρος, ΣΕΕ ΠΕ70, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
(2) Μέλος Προεδρείου, ΣΕΕ ΠΕ86, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
(3) Μέλος Προεδρείου, ΣΕΕ ΠΕ70, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
(4) Μέλος Προεδρείου, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ 70 ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Στοιχεία Δωματίου
ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Κυριακή 26 Απριλίου 2020, 11.30.13.00, https://minedu-govgr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e0e4a0fef59fb4165ce6cd7ba69bd0ad0
Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ,
πλήθος ομιλιών: 5, πλήθος συμμετεχόντων: 772.

Περιγραφή εργασιών
1. Διαμαντή Π.Εκπαιδευτικός ΠΕ70. Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας
διαδραστικών και παιγνιωδών μαθησιακών δραστηριοτήτων: παρουσίαση και πρακτική
εφαρμογή
Στόχος της εισήγησης ήταν να παρουσιάσει εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία
μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να δομήσουν διαδραστικό
εκπαιδευτικό υλικό (π.χ.quizlet, Wordwall, PurposeGames, Quizizz), όπως και το econtent της e-me, με τις περισσότερες επιλογές. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα
ανάπτυξης διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων και
εκπαιδευτικών πόρων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, διαδραστικά βίντεο, σύνθετες
παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια κ.ά.).
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2. Ζαφειριάδου Π.-Εκπαιδευτικός ΠΕ06, MA, MEd, Διδάκτωρ στο ΔΠΘ, τ.Σχολική
Σύμβουλος Αγγλικής Θράκης, Συντονιστικό Γραφείο Γιοχάνεσμπουργκ. Ταξίδι με τον
Αίσωπο…
Παρουσιάστηκε μια διδακτική πρόταση για την εκμάθηση της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές / σε μικρές μαθήτριες δημοτικού μέσα από
τον ελληνικό πολιτισμό στη Σχολή Saheti, Johannesburg. Παρουσιάστηκαν οι μύθοι του
Αισώπου μέσα από πολυτροπικά, ψηφιακά και πολυμεσικά κείμενα στη βάση του
μοντέλου των τεσσάρων πόρων (Freebody, andLuke, 1999). Δόθηκε έμφαση στην
ανάπτυξη λειτουργικού, ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού, καθώς και η ολιστική
ανάπτυξη των μικρών μαθητών / μαθητριών.
3. Μαγαλιού Χ.-Εκπαιδευτικός ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ70. Η χρήση της τηλεδιάσκεψης και
του διδακτικού εργαλείου PhET Interactive simulations για τη διδαχή της Φυσικής στο
Δημοτικό: Ένα ενδεικτικό παράδειγμα διδασκαλίας για το ηλεκτρικό κύκλωμα
Παρουσιάστηκε ενδεικτική διδασκαλία του ηλεκτρικού κυκλώματος σε
μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης του δημοτικού σχολείου, η οποία σκόπευε στην πρόταση
εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας της φυσικής μέσω της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα μέσω της τηλεδιάσκεψης να
κατανοήσουν τη λειτουργία και τη δημιουργία ενός κλειστού και ανοιχτού ηλεκτρικού
κυκλώματος μέσω της διαδραστικής εφαρμογής PhetInteractiveSimulations.
4. Παντελάκη Ν.-Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70. Wassily_Kandinsky Όταν η μουσική
συνάντησε τη ζωγραφική
Παρουσιάστηκε διδακτική πρόταση ΕξΑΕ, που απευθύνεται σε μαθητές /
μαθήτριες Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικού. Αφορούσε μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας,
με διαθεματικό περιεχόμενο, ενταγμένη στο Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του δημοτικού
σχολείου, όπου εμπλέκει αρμονικά τα γνωστικά αντικείμενα Γλώσσα, Εικαστικά,
Μουσική με την αξιοποίηση της Τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, συνθέσεις μεγάλων
συνθετών, μουσική), χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τις δυνατότητες που παρέχει η
χρήση των ΤΠΕ στη- μάθηση.
5. Φώτη Π.-ΣΕΕ ΠΕ60 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μάθημα
εκμάθησης μουσικών οργάνων συμφωνικής ορχήστρας μέσα από αινίγματα με τη χρήση
της πλατφόρμας moodle
Παρουσιάστηκε ο ρόλος της μουσικής και η συμβολή της στην ολόπλευρη
ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη μαθησιακή
διαδικασία. Αυτά συνδυάστηκαν σε μια μικτή προσέγγιση δια ζώσης και εξ αποστάσεως
διδασκαλίας με δραστηριότητες στην τάξη που συνεχίζονταν με σειρά δραστηριοτήτων
ανά εβδομάδα (συνολικής διάρκειας 10 εβδομάδων) με αξιοποίηση της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης moodle για τη δημιουργία ψηφιακών δραστηριοτήτων μουσικής.
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Στα ψηφιακά μαθήματα μουσικής συμμετείχαν ασύγχρονα γονείς και μαθητές /
μαθήτριες και σύγχρονα μαθητές / μαθήτριες νηπιαγωγείου οι οποίοι /ες στο τέλος
κλήθηκαν να τα αξιολογήσουν.
Συμπεράσματα
Με εκκίνηση τα ερωτήματα των συμμετεχόντων στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι
δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαλείων που παρουσιάστηκαν στην ΕξΑΕ,
διαπιστώθηκε η αλληλεπιδραστικότητα, η δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών /
μαθητριών σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής,
πειραματισμού, δοκιμής και πλάνης κ.ά. Επιπλέον εστιάστηκαν στο ενδιαφέρον των
παιδιών και στην ενεργητική συμμετοχή τους. Πολλές επισημάνσεις των συμμετεχόντων
ήταν σχετικές με τον τρόπο υλοποίησης της ΕξΑΕ στην Νότιο Αφρική, όπου και
ενημερώθηκαν για την πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑΕ από την
αρχή της καραντίνας, με πλήρες πρόγραμμα και με διδασκαλία νέας ύλης, καθώς και για
την προσπάθεια να προωθηθεί-ενισχυθεί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός
στα παιδιά της διασποράς. Τέλος, υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δράση που
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και τονίστηκε η ανάγκη για
συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαλείων ΤΠΕ και
ΕξΑΕ στην προσχολική εκπαίδευση.
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Δωμάτιο 3 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Η αξιοποίηση της ΕξAE μέσω καινοτόμων
προγραμμάτων εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Μαρκαντώνης Χρίστος1, Καραφέρη Παναγιώτα2, Πανταζής
Γεώργιος3
(1) xrmarkandonis@gmail.com, (2) penykrf@gmail.com, (3) geopantazis@sch.gr

(1) Πρόεδρος, Οργανωτικός Συντονιστής, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας.
(2) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας.
(3) Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

Στοιχεία Δωματίου
Το Δωμάτιο διοργανώθηκε από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας την Κυριακή 26
Απριλίου 2020 και ώρα 11:30-13:45 και υλοποιήθηκε μέσω της διεύθυνσης webexevent:
https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e18b9cbbace0a4bd06bfa5fb555dd756f.
Η θεματική του Δωματίου είχε τίτλο «Η αξιοποίηση της ΕξAE μέσω καινοτόμων
προγραμμάτων εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο». Συμμετείχαν έξι (6) ομιλητές και
680 εκπαιδευτικοί.
Περιγραφή εργασιών
Οι συμμετέχοντες διαπραγματεύτηκαν θέματα εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) στο Δημοτικό Σχολείο μέσα από καινοτόμα προγράμματα, όπως ο
κινηματογράφος, το θέατρο, η δημοσιογραφία και η φυσική αγωγή.
Οι εισηγητές και τα αντίστοιχα θέματα των εργασιών τους, ήταν:
· Γεωργαντά Μαριλένα και Νικολακάκη Άννα, Εκπαιδευτικοί ΠΕ70, «Ηλεκτρονική
Κινηματογραφική Λέσχη».
· Δραγάτσης Μανόλης, Δάσκαλος Θεατρικής Αγωγής και Κουλιανού Μαρία,
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Γνωσιακής Επιστήμης «Ιστορίες με τον Μανόλη».
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· Ιωακειμίδου Βασιλική, Διδάκτωρ, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, «Εξ αποστάσεως σχολική
εκπαίδευση: παραδείγματα και πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο».
· Καψάλη Δέσποινα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 «Δημοσιογράφοι εν δράσει…» Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων δημιουργίας μαθητικού περιοδικού με τη χρήση
συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων.
· Λιάτσου Μάρω, Θεατρολόγος - Θεατροπαιδαγωγός «Θεατρο-Aποστολές».
· Μαυροπούλου Αγγελική, Εκπαιδευτικός ΠΕ11, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Δούκα Στέλλα,
Καθηγήτρια ΑΠΘ και Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, «Ασύγχρονα
μαθήματα για Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς με τη χρήση webinars».
Η προγραμματισμένη παρουσίαση από την κ. Μάγκου Αναστασία, Εκπαιδευτικό
ΠΕ70, των εργασιών «Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-me για την ανάπτυξη των
Κοινωνικών, Γνωστικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων των μαθητών στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής» και «Διδακτική αξιοποίηση
της εκπαιδευτικής βαλίτσας
SAFEWATERSPORTS μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα e-me στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής» δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω τεχνικού προβλήματος της ιδίας, το οποίο δεν
κατέστη δυνατόν να επιλυθεί παρά τις προσπάθειες του προεδρείου.
Συμπεράσματα
Η διεξαγωγή των εργασιών, οι εισηγήσεις, η διαχείριση του χρόνου και των
ερωτήσεων και η συζήτηση, με μόνη εξαίρεση το τεχνικό πρόβλημα της κ. Μάγκου,
ολοκληρώθηκαν ομαλά.
Οι καλές διδακτικές πρακτικές με τη μορφή δειγματικών σεναρίων που
παρουσιάστηκαν για αξιοποίηση σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑΕ ήταν
πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για όλους τους συμμετέχοντες, με δυνατότητα
αξιοποίησης ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών κάθε
εκπαιδευτικού. Στόχευαν τόσο στον γνωστικό τομέα και την διάδραση με τους μαθητές
/ τις μαθήτριες όσο και στη συναισθηματική ενδυνάμωση και την ψυχαγωγία, κρατώντας
αμείωτο το ενδιαφέρον και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
Αναπτύχθηκε ευρύς και γόνιμος διάλογος με κάθε ομιλητή / ομιλήτρια, αναφορικά
με την εφαρμογή βιωματικών και καινοτόμων προγραμμάτων (τέχνες, θέατρο,
φιλαναγνωσία, βιωματική εκπαίδευση, υγιεινή ζωή, κ.λπ.) στο Δημοτικό Σχολείο, αφού
όλοι / όλες οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα παρέμβασης τόσο
μέσω του chat όσο και μέσω της φόρμας υποβολής ερωτήσεων που δημιούργησε το
προεδρείο. Παράλληλα, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν στις βασικές αρχές και
τα χαρακτηριστικά της ΕξΑΕ που θα πρέπει να έχει υπόψη του κάθε εκπαιδευτικός για
την αποτελεσματική οργάνωση και εφαρμογή της.
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Αναδείχθηκε με σαφήνεια ότι επιμορφωτικές δράσεις μέσω ψηφιακών δωματίων
μπορούν να είναι πολύ λειτουργικές, διαδραστικές και παραγωγικές, όπως και στα
φυσικά αμφιθέατρα. Οι εισηγητές / εισηγήτριες παρουσίασαν τη δουλειά τους στο
ηλεκτρονικό περιβάλλον και το κοινό συμμετείχε ανεμπόδιστα και απερίσπαστα από την
άνεση του ιδιωτικού του χώρου, αλλά και πολύ ενεργά με την ευχερή διατύπωση
ερωτημάτων τόσο πριν όσο και μετά την κάθε εισήγηση. Το προεδρείο οργάνωσε με
επιτυχία τη συζήτηση και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τα ερωτήματα που
υποβλήθηκαν. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι οι εκφράσεις επιδοκιμασίας και
ενθάρρυνσης του κοινού ήταν άμεσα ορατές και από τους εισηγητές μέσω του chat και
λειτουργούσαν πολύ ανατροφοδοτικά.
Ως πρόταση, θεωρούμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές αξίζει να υιοθετηθούν και
μετά την ομαλή επιστροφή στη σχολική πραγματικότητα, αφού η αξιοποίηση ψηφιακών
εργαλείων τόσο για την ΕξΑΕ όσο και ευρύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι
ιδιαίτερα επωφελής για το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο τόσο μέσα στη φυσική τάξη
όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.
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Δωμάτιο 4 – 3o ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ο συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης και
ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Καράμηνας Ιγνάτιος (1), Τσιαμπάση Φανή (2), Κουφόπουλος Γιάννης (3)
(1)

ikaraminas@gmail.com,

(2) f.tsiampasi@gmail.com,

(3) ikfpls@gmail.com

(1) Πρόεδρος, Οργανωτικός Συντονιστής, ΣΕΕ ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
(2) Μέλος Προεδρείου, ΣΕΕ ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
(3)Μέλος Προεδρείου, ΣΕΕ ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Στοιχεία Δωματίου
Το 3ο ΠΕΚΕΣ είχε την ευθύνη στις Παράλληλες Εργασίες της Τηλε-Διημερίδας για το
Δωμάτιο 4 με θεματική: «Ο συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο». Η συνεδρία διεξήχθη την Κυριακή 26 Απριλίου
2020 και ώρες 11.30-14.00. Στο εν λόγω Δωμάτιο ήταν προγραμματισμένο να
παρουσιαστούν οκτώ εργασίες και τελικά παρουσιάστηκαν οι επτά. Από τους επτά
εισηγητές, οι δύο ήταν εκπαιδευτικοί ΠΕ70, δύο εκπαιδευτικοί ΠΕ11, ένας εκπαιδευτικός
ΠΕ86, μία εκπαιδευτικός ΠΕ05 και μια ΣΕΕ ΠΕ 70, όλοι με εστίαση των παρουσιάσεων
τους στο Δημοτικό Σχολείο. Τις εργασίες της Συνεδρίας παρακολούθησαν 496
συμμετέχοντες. Η διεύθυνση του Δωματίου ήταν: https://minedu-govgr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e380fe32a1666bf727fcac22a435cc310
Περιγραφή εργασιών
Στο Δωμάτιο 4 παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες επτά εργασίες:
1. «Μαθαίνουμε, παίζοντας στις πλατφόρμες» από τον εκπαιδευτικό ΠΕ86, κ.
Κωνσταντίνο Ορκόπουλο από τη Διεύθυνση ΠΕ Δ΄ Αθήνας,
2. «Οι Ονειροκουβαλητές» από τον εκπαιδευτικό ΠΕ70 - Διευθυντή του 2ου Δ.Σ.
Καβάλας, κ. Κωνσταντίνο Βλαστάρη,
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3. «Το ταξίδι προς τη Νίκη» από την εκπαιδευτικό ΠΕ11, κ. Ελισάβετ Λεπτοκαρίδου
και τον εκπαιδευτικό ΠΕ11 κ. Χαράλαμπο Σαρηβασιλείου
4. «Ανακαλύπτω το αρχαίο θέατρο: Ένα σενάριο διδασκαλίας με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου» από την εκπαιδευτικό ΠΕ70, κ. Μαγδαληνή Μαμασούκα,
5. «Υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα για το Δημοτικό Σχολείο στη
σύγχρονη και ασύγχρονη εξΑΕ» από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ70 του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, κ. Σωτηρία Μαρτίνου
6. «Η αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας» από την
εκπαιδευτικό ΠΕ05, κ. Αναστασία Μελισσοπούλου και
7. «Η φλόγα της ελπίδας αναμμένη» από την εκπαιδευτικό ΠΕ11, κ. Μαρία
Τσουκνίδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πάρου.
Συμπεράσματα
Η τηλεδιάσκεψη/συνεδρία αναπτύχθηκε στο ψηφιακό περιβάλλον Webexevents
και διεξήχθη ομαλά, χωρίς τεχνικά προβλήματα. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν
απέσπασαν θετικά αξιολογικά σχόλια από το ευρύ κοινό που παρακολουθούσε,
κρίνοντας από τα εκατοντάδες μηνύματα που στέλνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεδρίας.
Διατυπώθηκαν πολλά ερωτήματα, ζητήθηκαν επιπλέον πληροφορίες και
διευκρινίσεις, που απαντήθηκαν από τον/την εκάστοτε εισηγητή/τρια στην πλειονότητά
τους, καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος [αν και επιμηκύνθηκε κατά μία περίπου ώρα
(11.30-14.00), σε σχέση με την προγραμματισμένη διάρκεια (11.30-13.00)]. Επίσης, το
κοινό εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πληροφορηθεί για το ποσοστό των
μαθητών/τριών που ανταποκρίνεται στην ΕξΑΕ.
Μόνη κριτική επισήμανση το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο
Δωμάτιο της Συνεδρίας δεν είχαν επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Τηλε-Διημερίδας για να
δουν και να διαβάσουν τις εργασίες προς παρουσίαση με αποτέλεσμα η περιορισμένη
σε χρόνο εισαγωγική αναφορά των εισηγητών στις προτάσεις τους να μην εξασφαλίζει
ικανό πλαίσιο πληροφόρησης για συζήτηση.
Εκ των προαναφερθέντων, σε συνδυασμό με τον αριθμό του συμμετέχοντος
κοινού που άγγιξε τα 500 άτομα με συνεχή παρακολούθηση, συνάγεται πως οι
προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη συνεδρία αυτή ήταν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες
για τους/τις εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, η συνεδρία ήταν χρήσιμη και
εποικοδομητική.
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Δωμάτιο 5 – ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

Η ΕξΑΕ στα ειδικά σχολεία
Η συνεργασία εκπαιδευτικών παράλληλης
στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης στη
δημιουργία μαθημάτων εξΑΕ
Δημήτρης Ζησιμόπουλος1, Ακριβή Γεωργούση2, Βασιλική Φελούκα3
(1) dzisimop@sch.gr , (2) ageorgousi@sch.gr, (3) vasfelouka@sch.gr
(1) Πρόεδρος, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης, ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτ. Ελλάδας
(2) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ78, ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτ. Ελλάδας,
(3) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτ. Ελλάδας

Στοιχεία Δωματίου
ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, 26/04/2020, 11.30-13.30 μ.μ.
https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=ed34e5b943689d32034f948536157169a
Θεματικές ενότητες: α) Παροχή Ίσων Ευκαιριών και στην Εξ Αποστάσεως Ειδική
Εκπαίδευση,
β) Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος-μαθήματος ασύγχρονης
διδασκαλίας μαθηματικών ΓΛ ΕΠΑΛ,
γ) Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
δ) Μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Η αξιοποίηση κινητών συσκευών στην
εκπαιδευτική διαδικασία στο ειδικό σχολείο
Πλήθος ομιλιών: τέσσερις
Πλήθος συμμετεχόντων: διακόσιοι πενήντα πέντε (255).
Περιγραφή εργασιών
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Στην εργασία «Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος-μαθήματος
ασύγχρονης διδασκαλίας μαθηματικών ΓΛ ΕΠΑΛ» του κ. Χ. Ζερβάκη έγινε αναφορά
στον σχεδιασμό ενός περιβάλλοντος ασύγχρονης μάθησης για τα Μαθηματικά και τα
Στοιχεία Στατιστικής της Γ’ Λυκείου ΕΠΑΛ με την αξιοποίηση της πλατφόρμας η-τάξη του
Υ.ΠΑΙ.Θ., την ιστοσελίδα https://6epal-math-gl.weebly.com/ και τη συνδυαστική χρήση
του διαδραστικού βίντεο μέσω του οποίου ο μαθητής / η μαθήτρια προχωρά βήμα-βήμα
προς την επίλυση της άσκησης με την ελάχιστη κάθε φορά βοήθεια από το «τζίνι» που
έχει τον ρόλο του επαΐοντα. Η αλληλεπίδραση προσφέρεται μέσω διαβαθμισμένης
δυσκολίας θεμάτων που περιλαμβάνουν ασκήσεις Σ-Λ, πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωσης κενού, κλπ. άμεσης ανατροφοδότησης και συνδυάζεται αρμονικά με την
ύπαρξη υπερσυνδέσεων και web2 εργαλείων που βοηθούν τον μαθητή στην κατανόηση
και ολοκλήρωση του θέματος μέσω μίας ανακαλυπτικής πορείας. Τα αποτελέσματα της
εφαρμογής έδειξαν μια ενθαρρυντική ανταπόκριση και συμμετοχή των μαθητών /
μαθητριών στο μάθημα.
Στην εργασία των Καραμέτου Ε. & Θυμάκη Β. με θέμα «Παροχή Ίσων Ευκαιριών
και στην Εξ Αποστάσεως Ειδική Εκπαίδευση» έγινε αναφορά σε ένα εξατομικευμένο
πλαίσιο ενεργειών, προσανατολισμένο στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε οικογένειας
στη διάρκεια της πανδημίας, το οποίο διαμορφώθηκε μέσω τηλεδιασκέψεων με την
ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
Ιλίου, περιλαμβάνοντας: α) Την αρχική επικοινωνία με τις οικογένειες και καταγραφή
διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων, υλικών και παιχνιδιών, β) τη διαμόρφωση
εξατομικευμένου εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων και σχετικού φακέλου
με εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μαθητή / μαθήτρια, γ) με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες του / της, την υλικοτεχνική υποδομή και την καθοδήγηση των γονέων. Η
αποστολή των προγραμμάτων και του φακέλου υλικού έγινε με τον προσφορότερο
τρόπο σε κάθε οικογένεια και συνδυάστηκε με τηλεφωνική επικοινωνία για την
υποστήριξη των οικογενειών και τη συμπλήρωση ημερολόγιου παρατηρήσεων για κάθε
θέμα που άπτεται της συνεργασίας με το σχολείο με στόχο την ουσιαστική επικοινωνία
με όλους / όλες τους / τις μαθητές / μαθήτριες και τις οικογένειές τους.
Η εργασία που παρουσίασε ο κ. Κρίκης Ν. με θέμα «Χρήση Tablets στην
Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» εστιάστηκε
στην εφαρμογή ψηφιακών μαθημάτων με τη χρήση Tablets στην τάξη στο Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Πάτρας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πάτρας) παραθέτοντας τα
ακόλουθα οφέλη για εκπαιδευτικούς και μαθητές:α)Η αποδοχή των ΤΠΕ από μαθητές
/ μαθήτριες με αναπηρίες είναι εντυπωσιακά μεγάλη, ενδυναμώνοντας την
αντιληπτική τους ικανότητα και θωρακίζοντας την επικοινωνία,β)Η χρήση
ηλεκτρονικών μέσων και γενικότερα ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών / μαθητριών με
αναπηρίες υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο την αρχή της εξατομικευμένης
διδασκαλίας, γ)Η χρήση των Tablets και γενικά (MobileLearning / Κινητή Μάθηση) των
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συσκευών που στηρίζονται στην διεθνή πρακτική BringYourOwnDevice (BYOD)
εκτοπίζουν την χρήση των Προσωπικών Υπολογιστών (PC), δ)Σημαντική παράμετρος
για την επιτυχημένη ενσωμάτωση και αποδοχή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
είναι η ευχρηστία και λειτουργικότητα των Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικής
Μάθησης, ε)Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα πλαίσια των ΤΠΕ παραμένει κεντρικός και
ουσιαστικός. Τέλος, έγινε αναφορά στις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο / η
εκπαιδευτικός όπως η άριστη τεχνολογική γνώση χρήσης μέσων ΤΠΕ και των
διαδραστικών εργαλείων που θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί με ευελιξία,
ευρηματικότητα και ενσυναίσθηση της επίδρασής τους στους / στις μαθητές /
μαθήτριές του / της. H εμπειρία πέντε χρόνων εφαρμογής του προγράμματος και των
εμπειριών που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ ώθησε τους
συμμετέχοντες / τις συμμετέχουσες στη συζήτηση που ακολούθησε να διατυπώσουν
πολλά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα των μαθητών / μαθητριών με αναπηρία
να αξιοποιούν σύνθετα ψηφιακά εργαλεία, τον βαθμό συμμετοχής και κινητοποίησής
τους, τα θετικά αποτελέσματα που καταγράφονται κ.ά.
Στην εργασία της κ. Τρανού Αικ. με θέμα «Μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Η
αξιοποίηση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία στο ειδικό σχολείο» έγινε
αναφορά στη μελέτη περίπτωσης της «Μαριλένας», 19χρονης μαθήτριας, που φοιτά σε
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο της Αττικής. Η μελέτη αποσκοπούσε να
διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης και την αποτελεσματικότητά της κινητής
μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ειδικό σχολείο, με τη χρήση web2.00
&web3.00 εργαλείων, μέσα στην πλατφόρμα του e-class. Από την παρουσίαση
προέκυψε ότι η «Μαριλένα» συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με το
«έξυπνο» κινητό τηλέφωνό (smartphone) της σημειώνοντας μεγάλη πρόοδο σύμφωνα
με στοιχεία-αναφορές των διδασκόντων / των διδασκουσών, αλλά και την επικοινωνία
με την ίδια τη μαθήτρια ένα μήνα μετά την αναστολή λειτουργίας των σχολείων και δυο
εβδομάδες μετά την πρώτη της είσοδο στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης.
Συμπεράσματα
Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις ερωτήσεις – συζήτηση
αφορούσαν στη δυνατότητα που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία για την
αποτελεσματικότερη και πιο ενδιαφέρουσα εκπαίδευση των μαθητών / μαθητριών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διασφαλίζοντας υψηλότερα κίνητρα και
αυτονομία στη μάθηση ακόμη και σε μια κατάσταση κρίσης, όπως την περίοδο της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Αναγνωρίστηκαν οι περιορισμοί που υφίστανται στην περίπτωση μαθητών με
πολύ σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες λειτουργούν αποτρεπτικά για τη χρήση των
ψηφιακών εργαλείων στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.
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Δωμάτιο 6 – 6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η διδασκαλία Θετικών μαθημάτων με χρήση
διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση σε Γυμνάσια/Λύκεια.
Πεφάνης Παναγιώτης1, Μαντζαρίδου Αρχοντία2, Εγγλέζου Φωτεινή3
panpefgr@gmail.com (1), archontias@yahoo.gr (2), fegglezou@yahoo.gr (3)

(1) Πρόεδρος, Οργανωτικός Συντονιστής, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 6ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(2) Μέλος Προεδρείου, Αναπληρωτής Ο.Σ., Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 6ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(3) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 6ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Δωματίου
Θέμα: Η διδασκαλία ΘΕΤΙΚΩΝ μαθημάτων με χρήση διαδραστικών μαθησιακών
αντικειμένων
στην
εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση
σε
Γυμνάσια/Λύκεια.
Πραγματοποιήθηκαν 7 παρουσιάσεις που τις παρακολούθησαν περίπου 650 άτομα.
https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e42a93f27e934324baf560317dd9e5b37
Περιγραφή εργασιών
Τα θέματα ήταν από τη Χημεία, τη Βιολογία, τα Μαθηματικά και την Πληροφορική.
Όλοι φρόντισαν να αφήσουν χρόνο για διάλογο, ο οποίος εξελίχθηκε με ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη συνέχεια. Ειδικότερα:
Στην πρώτη εισήγηση της κ. Γλέζου Κατερίνας Δρ Καθηγήτριας
Πληροφορικής/Φυσικών Επιστημών, με θέμα «Εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ
αποστάσεως διδασκαλίας του προγραμματισμού σε Γυμνάσιο και Λύκειο»,
παρουσιάστηκαν τρία παραδείγματα εφαρμογής της εξ.Α.Ε. στο μάθημα του
προγραμματισμού σε ΓΕΛ και Γυμνάσια.
Στην δεύτερη εισήγηση του Ζήκου Νικολάου Χημικού Ph.D. στο Ζάννειο
Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά, με θέμα «Διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο της
Χημείας Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco
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και των προσομοιώσεων που παρέχει το PhET Interactive Simulations», ο συνάδελφος
έδωσε παραδείγματα εφαρμογής της πλατφόρμας Webex σε συνδυασμό με εργαλεία
που προσφέρουν οι διαδραστικές εφαρμογές PHETCOLORADO σε θέματα από το
αντικείμενο της ΧΗΜΕΙΑΣ στο Γυμνάσιο.
Στην τρίτη εισήγηση, της Κουλέτση Ειρήνης, Μαθηματικού, με θέμα «Ρεαλιστικά
μαθηματικά και μοντελοποίηση σε μια σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση», η
έμφαση ήταν στην αποσαφήνιση του όρου ρεαλιστικά μαθηματικά μέσω και θεωρητικής
παρέμβασης αλλά και παραδειγμάτων χρήσης εργαλείων εξ.Α.Ε. για την εμπέδωση
θεμάτων μαθηματικών με τρόπους πιο εύληπτους για τα παιδιά.
Στην τέταρτη εισήγηση που έκανε ο Λαζαρόπουλος Σπυρίδων, καθηγητής
Πληροφορικής, με θέμα «Ταχεία Δημιουργία Μαθήματος στην η-τάξη, αξιοποιώντας
Πόρους από τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», ο ομιλητής επικεντρώθηκε στη χρήση των
εργαλείων του Φωτόδεντρου και των διαδραστικών σχολικών βιβλίων που
εμπεριέχονται σε αυτό για την επεξεργασία η – μαθημάτων με θέματα πληροφορικής.
Στην Πέμπτη εισήγηση της Λουμπαρδιά Αγγελικής, Μαθηματικού στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τίτλο «Κατακόρυφη και Οριζόντια μετατόπιση
καμπύλης» το θέμα αφορούσε στην παρουσίαση μιας ενότητας των μαθηματικών του
Λυκείου με χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων διαδραστικής εξ.Α.Ε.
Στην έκτη εισήγηση, στην οποία συνεργάστηκαν ο Παπαδάκης Σπυρίδων Σ.Ε.Ε. ΠΕ
86 και Ο.Σ. του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας με την Λιακοπούλου Ευστρατία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 86 του
ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, με τίτλο «Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου: Πνευματική Ιδιοκτησία» το
θέμα ήταν γενικότερο και παρά τις τεχνικές του διαστάσεις αφορούσε όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα, παρά το ότι ήταν ευφυώς προσανατολισμένο στην
πληροφορική της Β’ Γυμνασίου. Εστίασε στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας των
προϊόντων της εξ.Α.Ε. αναλύοντας τόσο την τεχνική, τόσο την ηθική όσο και την νομική
διάσταση του ζητήματος.
Στην έβδομη εισήγηση του Κελεφιώτη Δημητρίου Βιολόγου Ph.D., Σ.Ε.Ε. ΠΕ 04
ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, με θέμα «Δειγματική εξ Αποστάσεως Διδασκαλία: Απομόνωση
DNA κατ’ οίκον», ο εισηγητής παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει
εξαγωγή του DNA από το δωμάτιο του μαθητή σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
παρουσίαση μαθήματος Βιολογίας με τη μεθοδολογία της σύγχρονης εξ.Α.Ε.
Σε όλους / όλες τους εισηγητές / τις εισηγήτριες υποβλήθηκαν ερωτήματα και
αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος.
Συμπεράσματα
Τον λόγο πήραν όλοι οι ομιλητές με τη σειρά. Οι παρουσιάσεις ήταν όλες ιδιαίτερα
προσεγμένες, με έτοιμες παρουσιάσεις και επικεντρωμένες στην προσαρμογή των
εργαλείων της εξΑ.Ε. σύγχρονης και ασύγχρονης στα θέματα που ήθελαν να αναδείξουν.
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Τα θέματα ήταν από την Χημεία, τη Βιολογία, τα μαθηματικά και την πληροφορική. Όλοι
/ Όλες φρόντισαν να αφήσουν χρόνο για διάλογο, ο οποίος εξελίχθηκε με ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη συνέχεια.
Ορισμένα γενικά συμπεράσματα
Α. Όλες οι εισηγήσεις εστίασαν σε παραδείγματα τα οποία κατά την κρίση των
συναδέλφων μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην εξ.Α.Ε. αλλά και δια ζώσης με
κατάλληλες προσαρμογές.
Β. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη ξεκινώντας από 500 και φθάνοντας ως και
τις 650 συνδέσεις. Οι περισσότεροι /ες έμειναν ως το τέλος και υπέβαλαν και γραπτές
ερωτήσεις που προωθήθηκαν στους εισηγητές / στις εισηγήτριες.
Γ. Ως γενική παρατήρηση: θα έπρεπε να έχει γίνει καλύτερη επεξεργασία του
προγράμματος ίσως με επέκταση του περιθωρίου χρόνου ή τον χωρισμό του σε δύο
δωμάτια – πληροφορική, μαθηματικά/ φυσικές επιστήμες, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη
άνεση χρόνου για διάλογο, περισσότερες προφορικές εισηγήσεις για τα αντικείμενα.
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Δωμάτιο 7 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με χρήση
διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξAE σε
Γυμνάσια/Λύκεια
Ανταμπούφης Νικόλαος1, Καμέας Νικόλαος2, Ζωγραφάκη Μαρία3
2syn03-amth@sch.gr (1), syn11-amth@sch.gr (2), 2syn02-amth@sch.gr (3)

(1) Πρόεδρος Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ.-Σ.Ε.Ε. ΠΕ03
(2) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ.
(3) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ.

Στοιχεία Δωματίου 7
Κυριακή 26 Απριλίου 2020, 11:30-13:00
Συντονισμός : ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Σύνδεσμος: https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=ea2ca7bfb0b54dd7f6f6b0f62e0f2ff8b
Συμμετοχή: Παρουσιάσεις έξι (6), Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών:
Τετρακόσιοι σαράντα πέντε (445).
Περιγραφή εργασιών
1. Αλεξανδρή Ε., ΠΕ02, ΓΕΛΚρανιδίου, Msce-learning, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου
Διαθεματικότητα στην εξΑΕ: Συνομιλώντας με τηΜύρτιδα 2500 χρόνια μετά- Από
τον λοιμό της Αθήνας στη σύγχρονη πανδημία.
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση επιχείρησε να προσεγγίσει διαθεματικά το
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ΕξΑΕ. Ο
βασικός της στόχος ήταν να αξιοποιήσει τη συγκυρία της πανδημίας, προκειμένου να
«επικοινωνήσουν» οι μαθητές/τριες του 21ου αι. με μια έφηβη κοπέλα, τη Μύρτιδα, που
έζησε πριν 2500 χρόνια στην Αθήνα του Πελοποννησιακού πολέμου, βίωσε μια εξίσου
θανατηφόρα επιδημία τον «λοιμό» και δυστυχώς υπήρξε ένα από τα πολλά θύματα που
βρέθηκαν θαμμένα σε ομαδικό τάφο στις ανασκαφές στον Κεραμεικό.
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2. Αργυρού Ε. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού ΄Εργου, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Δρ.
Ιστορίας & Λάζαρη Σ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού ΄Εργου, 1οΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Δρ.
Ιστορίας
Σχεδιασμός και υλοποίηση εξ αποστάσεως μαθήματος Ιστορίας για το Γυμνάσιο
και το Λύκειο. Ένα παράδειγμα: ο Μαύρος Θάνατος στο Μεσαίωνα.
Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης ήταν η παρουσίαση βασικών εφαρμογών των
αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, μέσα από
την εξέταση ενός επίκαιρου ιστορικού φαινομένου, της διάδοσης της πανώλους κατά τον
14ο αι., επιχειρήθηκε να απαντηθούν ζητήματα που αφορούν το κατά πόσο και κάτω
από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατή η αντιμετώπιση ιστορικών ζητημάτων με τη
μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις δοσμένες εκπαιδευτικές συνθήκες.
Παράλληλα επιχειρήθηκε να αναδειχθεί μια εκπαιδευτική λογική που υπηρετεί την
ενεργητική μάθηση και την αυτόνομη πορεία του μαθητή.

3. Γαλανάκη Μ., ΠΕ02, ΓΕΛ Χάρακα Κρήτης, Υπ. Δρ. Αρχαίας Ελληνικής
Φιλολογίας, ΔΠΘ
Διδακτική Πρόταση για τη διδασκαλία της «Φόνισσας» μέσα από εξ αποστάσεως
καινοτόμες πρακτικές (Α Λυκείου).
Η διδακτική πρόταση της κ. Γαλανάκη είχε ως στόχο τη "διδασκαλία" του κειμένου
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η Φόνισσα στο πλαίσιο του μαθήματος της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α' Λυκείου, με τη χρήση της μεθόδου project και την
εργασία των μαθητών ομαδοσυνεργατικά. Βασικός της στόχος ήταν να παραχθούν
συνεργατικές πολυτροπικές γραπτές εργασίες και να καλλιεργηθεί ο ψηφιακός
γραμματισμός, η αυθεντική έκφραση αλλά και η κριτική σκέψη.
4. Λυμπέρη Θ., ΠΕ02, ΓΕΛ Μούδρου Λήμνου, Φιλόλογος Κλασικής Φιλολογίας,
Msc Επιστήμες Αγωγής, ΕΑΠ
Τα έργα Τέχνης «συνομιλούν»- Φάκελος Υλικού Λογοτεχνίας.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η γνωριμία μαθητών και μαθητριών με
την ποίηση της Κικής Δημουλά καθώς και η «συνομιλία» με άλλες μορφές Τέχνης
(πίνακας του Μαρκ Σαγκάλ), μέσω της διερευνητικής μάθησης,αλλά και η αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων από αυτόν τον «διάλογο». Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν
μέσα από δραστηριότητες τόσο μορφικής, όσο και γλωσσικής και αισθητικής
παρατήρησης να εκπονήσουν εργασίες, οι οποίες έχουν και πρακτική αξιοποίηση, καθώς
αποτελούν προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, στις οποίες θα δοκιμαστούν σε
λίγο καιρό.
5. Πετρά Β., ΠΕ02, ΓΕΛ Δοξάτου Δράμας
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Ψηφιακός μαθητής-πολίτης.
Η συγκεκριμένη εισήγηση περιέγραψε μια παρέμβαση (μέσα από την αξιοποίηση
της α-σύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας) σε ένα τμήμα Α’ Λυκείου στο μάθημα της
Πολιτικής Παιδείας, με στόχο να θεσμοθετηθεί εκ νέου η σύνδεση των μαθητών /
μαθητριών με τη μαθησιακή διαδικασία και να καλλιεργηθούν κοινωνικές δεξιότητες με
αφορμή την κρίση της δημόσιας υγείας (SARS-CoV-19). Αναφέρθηκε στις βασικές αξίες
που αναδύθηκαν μέσω της παρέμβασης αυτής: ευθύνη - ατομική και συλλογική,
συνεργασία και ενσυναίσθηση, καθώς και στην ανάδειξη «άγνωστων» μαθητών /
μαθητριών που απέκτησαν νέο status και πολιτογραφήθηκαν με καινούριο τρόπο στην
ομάδα και στο σύνολο.
6. Φλώρου Π., ΠΕ06, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα
“Βeloved”: Μαθήματα Αμερικανικής Λογοτεχνίας σε εξ αποστάσεως διδασκαλία
της Αγγλικής Γλώσσας, μέσω της πλατφόρμας Up2».
Η διδακτική πρακτική που περιγράφηκε αποτελούσε μέρος σεναρίου σε εξέλιξη
και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας
σε τάξη Γ’ Γυμνασίου. Πρόκειται για διδασκαλία αποσπασμάτων του λογοτεχνικού έργου
Beloved της Αμερικανίδας συγγραφέως ToniMorrison (Nobel Λογοτεχνίας). Οι
διδασκαλίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του
προγράμματος Up2University (Up2U) του ΕΜΠ, ενώ το σενάριο βασίστηκε στην
προσέγγιση CLIL με την οποία διδάσκουμε τη γλώσσα μέσα από άλλα γνωστικά
αντικείμενα (εδώ Λογοτεχνία και Πολιτική Αγωγή) και αξιοποιούμε αυθεντικές
γλωσσικές πηγές.
Συμπεράσματα
Οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις του δωματίου 7,καθώς και η συζήτηση που
ανακίνησαν, ανέδειξαν μέσα από την ποικιλία των θεματικών τους τη μεγάλη σημασία
της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, αλλά και της διαθεματικότητας σε όλες τις
εκπαιδευτικές συνθήκες, αλλά πολύ περισσότερο σε μια συνθήκη ακραίου εγκλεισμού
σαν την τωρινή, όπου ξαφνικά και χωρίς ανάλογη προετοιμασία κλήθηκαν οι
εκπαιδευτικοί να κινητοποιήσουν μαθητές και μαθήτριες εξ αποστάσεως. Αναδείχτηκε
επίσης πόσο θετικά μπορεί να λειτουργήσει η αξιοποίηση της συγκυρίας και η
δημιουργία ουσιαστικού κινήτρου για τα παιδιά, η σημασία της ευελιξίας του
εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και οι βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι ανάλογων
δραστηριοτήτων που είναι η καλλιέργεια πολλαπλών γραμματισμών, και κυρίως του
κριτικού γραμματισμού, με στόχο την εμβάθυνση της δημιουργικής σκέψης μαθητών και
μαθητριών.
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Δωμάτιο 8 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση: Μεταφέροντας το
Εργαστήριο στο ηλεκτρονικό μας μάθημα
Τζωρτζάκης Ιωάννης1, Νικολάου Αλεξάνδρα2, Ξαρχάκου
Νικολέττα3, Γεωργιόπουλος Γεώργιος4
johntzortzakis@gmail.com (1), alenikola@yahoo.gr (2),
nikolxarchakou@gmail.com (3) ggeorgiop@sch.gr (4)

(1) Πρόεδρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ81, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
(2) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
(3) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
(4) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Στοιχεία Δωματίου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, Κυριακή 26 Απριλίου 2020, 11.30.13.00, https://minedugov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e78ace9ca6571bcf55970002db3091173
Θεματική Ενότητα: Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση: Μεταφέροντας το Εργαστήριο στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, πλήθος
ομιλιών: 6, πλήθος συμμετεχόντων: 350.
Περιγραφή εργασιών
Κατά την τηλε-διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου 2020 και
στη διάρκεια υλοποίησης των παράλληλων συνεδριών, στο εργαστήριο Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης με αντικείμενο «Η εξΑΕ στην επαγγελματική εκπαίδευση» όπου κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας καταγράφηκε η παρουσία 350 περίπου διαφορετικών
επισκεπτών, παρουσιάστηκαν με επιτυχία οι ακόλουθες εργασίες:
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Η κ. Αναργυρίδου Δέσποινα παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Δομή Πολλαπλής
και Εμφωλευμένης Επιλογής ... Από απόσταση» για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της
Επιστήμης των Η/Υ», που διδάσκεται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑΛ. Μια εργασία τριών ωρών (2
με σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας και 1 ώρα με ασύγχρονο). Το σύγχρονο κομμάτι έγινε
με τις πλατφόρμες Webex και ΖΟΟΜ, ενώ η ασύγχρονη ανάρτηση υλικού έγινε μέσω
της πλατφόρμας Google Classroom. Οι μαθητές για την εξ αποστάσεως διδασκαλία
ενημερώνονταν μέσω του Messenger και με αποστολή e-mail. Μια εργασία κατά την
οποία οι μαθητές κλήθηκαν να επισκεφτούν συνδέσμους στο Φωτόδεντρο, βίντεο για
περιγραφή της δομής της πολλαπλής και της εμφωλευμένης επιλογής αλλά και φόρμα
Google για αξιολόγηση του μαθήματος. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.
Ο κ. Παδιώτης Ιωάννης παρουσίασε την εργασία με τίτλο « Διδακτική παρέμβαση:
Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα» για το μάθημα «Αρχές Ηλεκτρολογίας &
Ηλεκτρονικής » που διδάσκεται στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ. Μια εργασία τριών ωρών (2 με
σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας και 1 ώρα με ασύγχρονο). Το σύγχρονο κομμάτι έγινε με
την πλατφόρμα Webex ενώ η ασύγχρονη ανάρτηση υλικού έγινε μέσω eclass. Μια
εργασία κατά την οποία οι μαθητές κλήθηκαν να επισκεφτούν συνδέσμους από το
εικονικό εργαστήριο Phet Colorado. Τα φύλλα εργασίας ανέβηκαν για επεξεργασία στο
eclass και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα συμπεράσματά τους. Ενδιαφέρουσα
προσέγγιση διδασκαλίας για ένα εργαστηριακό μάθημα.
Η εργασία των Λακμέτα Βασιλική, Στοφόρου Βασιλικής και Ταγκαλάκη
Αικατερίνης με τίτλο «Η αξιοποίηση του διαδραστικού βίντεο στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια. Ένα παράδειγμα
χρήσης για το Εργαστηριακό Μάθημα «Φυτική Παραγωγή» του τομέα Γεωπονίας,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος» ανέδειξε τη διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας του
διαδραστικού βίντεο στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εργαστηριακών
μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ένα παράδειγμα χρήσης του
διαδραστικού βίντεο της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, για την
πραγματοποίηση μιας εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σύγχρονης ή
ασύγχρονης) με θέμα «Πολλαπλασιασμός των φυτών με μοσχεύματα», στο πλαίσιο του
Εργαστηριακού μέρους του Μαθήματος «Φυτική Παραγωγή» της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του
τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Ο σκοπός του βίντεο ήταν να εμπλέξει
τους / τις μαθητές/ μαθήτριες σε μια δυναμική – αλληλεπιδραστική διαδικασία,
καθοδηγώντας τους με τον τρόπο αυτό στα βήματα της άσκησης και στην
αποτελεσματική εφαρμογή της. Έγιναν ερωτήσεις από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
που αφορούσαν κυρίως στον τρόπο και στο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε
προκειμένου να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο βίντεο.
Ο κ. Δραγογιάννης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84 Ηλεκτρονικών,
παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Πρόταση υλοποίησης της διερευνητικής μεθόδου με
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μικτή μέθοδο διδασκαλίας», που εκπόνησε σε συνεργασία με την κ. Παπαντώνη Ιωάννα,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60. Η εργασία αφορά στην παρουσίαση πρότασης διδασκαλίας
του νόμου του Ωμ, σε μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω διερευνητικής
προσέγγισης, με την ανάθεση στους μαθητές σύγχρονων και ασύγχρονων
δραστηριοτήτων και χρήσης εικονικού εργαστηρίου. Η παρουσίασή του ήταν
επικεντρωμένη στα σημαντικά σημεία των φάσεων της διδασκαλίας, απαντήθηκαν
απορίες σχετικά με τον τρόπο που προκύπτουν και αντιμετωπίζονται οι προς διερεύνηση
υποθέσεις.
Ο κ. Κοτσιφάκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84 Ηλεκτρονικών,
παρουσίασε δύο εργασίες. Η πρώτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον κ. Πολίτη
Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων και έχει τίτλο «Σύγχρονη και
ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία για την ασφάλεια και την υγιεινή στο μάθημα
«Βασική Ηλεκτρολογία και Eφαρμογές» της Β΄ τάξης του Τομέα Μηχανολόγων ενώ η
δεύτερη εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον κ. Λογαρά Χρυσόστομο, Προπτυχιακό
φοιτητή Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την κ. Ράπτη Μαρία,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87 Νοσηλευτικής με τίτλο «Από τις σχολικές ιστοσελίδες στις
τηλεδιασκέψεις και τις ηλεκτρονικές τάξεις: μία αδιόρατη αλλά υπαρκτή σχέση
διαδικτυακών σχολικών περιβαλλόντων. Μελέτη περίπτωσης του 7ου Εργαστηριακού
Κέντρου Πειραιά (Περάματος)». Στην πρώτη παρουσιάστηκε ο τρόπος που οι δύο
εκπαιδευτικοί (θεωρίας και εργαστηρίου) συνεργάστηκαν και χρησιμοποίησαν
συνδυαστικά τα εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με
στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου συνείδησης των μαθητών / μαθητριών, σχετικά με τη
σημασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους μάθησης και εργασίας. Στη
δεύτερη περιγράφεται ο πετυχημένος τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης των
ηλεκτρονικών τάξεων των εργαστηρίων του 7ου Ε.Κ. Πειραιά, μέσω της ιστοσελίδας του
Ε.Κ.
Τέλος ο κος Κωτσάκης Σταύρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, έκανε
ανασκόπηση της εργασίας του με τίτλο «Αυταξιολόγηση εποπτεία και ανατροφοδότηση
μαθητών στη διδασκαλία με ασύγχρονη εκπαίδευση για ΕΠΑ.Λ.» προκειμένου να
απαντήσει σε σχετικές γραπτές ερωτήσεις που είχαν συγκεντρωθεί από συνέδρους.
Περιέγραψε την ανάπτυξη διδακτικής ενότητας ασύχρονου ηλεκτρονικού μαθήματος
δίνοντας έμφαση στους χρησιμοποιούμενους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης,
μεταξύ των οποίων και την ανάπτυξη διαδικασιών αυταξιολόγησης, με χρήση τόσο ίδιων
εργαλείων της πλατφόρμας (Moodle) όσο και ενσωμάτωσης στην πλατφόρμα
δραστηριοτήτων αξιολόγησης και αυταξιολόγησης, που έχουν δημιουργηθεί με άλλα
λογισμικά και απευθύνονται σε μαθητές / μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. Δόθηκε παράδειγμα και
πρόταση για δημιουργία τραπεζών ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας κλειστού
τύπου, δημιουργία τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας με τυχαία επιλογή ερωτήσεων και
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παροχής ανατροφοδότησης με κατάλληλα καθοδηγητικά σχόλια. Στη συνέχεια απάντησε
στις σχετικές ερωτήσεις και η συνεδρία έκλεισε στον προβλεπόμενο χρόνο.
Από το Προεδρείο συμπεραίνεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ποιοτική προσαρμογή της διδασκαλίας τους στις
νέες συνθήκες και δεδομένα, με την υιοθέτηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων
εκπαιδευτικών τεχνολογιών και εργαλείων.
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Δωμάτιο 9 - 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Η συνεργασία εκπαιδευτικών για τη δημιουργία
κοινού μαθήματος ΕξΑΕ
Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα1, Μητρόπουλος Γεώργιος2,
Πόλκας Λάμπρος3.
agapiefth@yahoo.gr (1), polkas33@gmail.com (2), gmitropo@sch.gr (3)

(1) Πρόεδρος, ΣΕΕ ΠΕ60, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
(2) Μέλος Προεδρείου,, ΣΕΕ ΠΕ02, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
(3) Μέλος Προεδρείου, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Στοιχεία Δωματίου
5οΠΕΚΕΣ Αττικής, Κυριακή 26 Απριλίου 2020, ώρες 11.30-13.00, διεύθυνση webex
δωματίου: https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e3f0fe8abee9d968fb1f640b8106f8d1f
Παρουσιάστηκαν διδακτικές πρακτικές, με έμφαση στη συνεργασία των
εκπαιδευτικών για τη δημιουργία κοινού μαθήματος στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Το πλήθος ομιλιών ήταν επτά (7), ενώ το πλήθος των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών
στο δωμάτιο που παρακολούθησαν τις ομιλίες ήταν εκατόν εννέα (109) άτομα, πέραν
του Προεδρείου και των ομιλητών.
Περιγραφή εργασιών
Η κ. Καπερνέκα Παναγιώτα Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ87 Νοτίου
Αιγαίου και Κρήτης, παρουσίασε την εργασία με θέμα: «Συμμετοχική δραστηριοποίηση
εκπαιδευτικών στην ΕξΑΕ. Η περίπτωση της Ο.Σ.Ε ΠΕ87 Ν. Αιγαίου και Κρήτης». Δόθηκε
έμφαση στην αξιοποίηση της Ομάδας Υποστήριξης Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του
μοντέλου της διαδικτυακά βασισμένης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Η κ. Μελιάδου Ελένη εκπαιδευτικός ΠΕ60, παρουσίασε την εργασία με θέμα:
«Οργάνωση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τα παιδιά του νηπιαγωγείου σε έκτακτη
συνθήκη». Περιέγραψε τις βασικές προϋποθέσεις για την οργάνωση της εξ αποστάσεως
επικοινωνίας. Η αξιοποίηση της Παιδαγωγικής Φρενέ και τα βίντεο που δημιουργήθηκαν
από τις Νηπιαγωγούς που συνεργάστηκαν, συνέβαλαν στην αύξηση της συμμετοχής των
παιδιών.
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Ο κ. Πολυζώης Γεώργιος, εκπαιδευτικός ΠΕ04, παρουσίασε την εργασία με θέμα:
«Η εκπαίδευση είναι εξ αποστάσεως, η κατάσταση είναι βιωματική (COV-19 Γνώση,
Πράξη και Ψυχραιμία)». Περιέγραψε τη δράση των Καθηγητών / Καθηγητριών του
Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου, ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης.
Η
κ. Τζανή
Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Πελοπονήσσου, παρουσίασε την εργασία με θέμα:«Τι μου συμβαίνει όταν γυμνάζομαι;»
εστιάζοντας στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης αξιοποιώντας τη σύγχρονη και
ασύγχρονη εκπαίδευση.
Η κ. Τζήλου Γεωργία, εκπαιδευτικός ΠΕ60, παρουσίασε εργασία με θέμα:
«Μαθηματικά και Τέχνη: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» στην προσπάθεια μελέτης διδακτικής μεθόδου για τα
Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που βασίζεται στη συνεργατική σχολική εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
Ο κ. Χιωτέλης Ιωάννης, εκπαιδευτικός ΠΕ04, παρουσίασε εργασία με θέμα:
«Ψηφιακή Διείσδυση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα Σχολεία της Ανατολικής
Ευρώπης» και αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης την πρόκληση της ψηφιακής σύγκλισης.
Ο κ. Κοκκονός Αντώνιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Πελοπονήσσου, παρουσίασε εργασία με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος
που υποστηρίζει τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στο Δημοτικό
Σχολείο». Δόθηκε έμφαση στη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων,
στις ανάγκες των μαθητών / μαθητριών και στο συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα
Δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν καλές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να
δώσουν το έναυσμα για την οργάνωση αντίστοιχων συνεργασιών προς όφελος των ίδιων
των εκπαιδευτικών και των μαθητών / μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Τονίστηκε η σημασία της αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Παρατηρήθηκε η διασταύρωση των πρακτικών με τη διεθνή εμπειρία, γεγονός που
αναδεικνύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για όσα συμβαίνουν διεθνώς στον χώρο
της εκπαίδευσης, Υπήρξε θεματολογική ποικιλότητα από διαφορετικές οπτικές, αλλά και
η γείωση των τοποθετήσεων στην τοπικότητα.
Η εμπειρία αυτή της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, θα δώσει τη δυνατότητα στους
/ στις εκπαιδευτικούς όταν επιστρέψουν στη δια ζώσης διδασκαλία, να εμπλουτίσουν το
έργο τους, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους προς όφελος των ιδίων και των μαθητών /
μαθητριών τους.
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Δωμάτιο 10 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα,
προσωπικά δεδομένα
Γκίνη Αικατερίνη1, Σαραντοπούλου Στυλιανή2, Γιάννακας
Γεώργιος3
kgini@sch.gr (1), stella-3@live.com (2), drgg04@gmail.com (3)

(1) Πρόεδρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
(2) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
(3) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Στοιχεία Δωματίου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, Κυριακή 26 Απριλίου 2020, 11:30-13:00, διεύθυνση
webex δωματίου: https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e55722e5e8bbdf92d1c1c2d53f36bdaf1
Θεματική Ενότητα: Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά
δεδομένα, πλήθος ομιλιών: 3, πλήθος συμμετεχόντων: 510.

Περιγραφή εργασιών
Στο εργαστήριο συμμετείχαν τρεις εισηγητές ο Καθηγητής Αύγουστος Τσινάκος, η
Νομικός Μαρία Αλεξανδρή και ο Συντονιστής του ΠΣΔ Μιχαήλ Παρασκευάς.
Αρχικά ο κος Τσινάκος απάντησε σε ερωτήματα από τη φόρμα ερωτήσεων της
Τηλε-Διημερίδας που δεν είχαν απαντηθεί από την προηγούμενη ημέρα, δομώντας με
τον τρόπο αυτόν εισήγηση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η εισήγηση της κας Μαρίας
Αλεξανδρή και δόθηκε συγχρόνως link φόρμας ερωτήσεων στο chat για τους
συμμετέχοντες / τις συμμετέχουσες στο δωμάτιο. Η κ. Αλεξανδρή απάντησε σε μερικές
προφορικές ερωτήσεις των συμμετεχόντων και δόθηκε ο λόγος στον κ. Παρασκευά, ο
οποίος με την ιδιότητα του Συντονιστή Π.Σ.Δ., απάντησε σε ερωτήματα από τη φόρμα
ερωτήσεων της Τηλε-Διημερίδας που δεν είχαν απαντηθεί από την προηγούμενη ημέρα
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αλλά και ερωτημάτων που τέθηκαν στη φόρμα του δωματίου. Το ίδιο έκανε η κ.
Αλεξανδή και ο κ. Τσινάκος και δημιουργήθηκε ένας ζωντανός ενδιαφέρων διάλογος
μεταξύ των εισηγητών / εισηγητριών πάνω στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων /
συμμετεχουσών που κάλυψε όλο το φάσμα των θεμάτων που τέθηκαν και που
προέρχονταν από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με τρόπο αποτελεσματικό.
Συμπεράσματα που αναδύθηκαν μέσα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε:
- ότι το εγχείρημα της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει σήμερα
να ενισχυθεί με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της πολιτείας στη δημόσια δομή του
Π.Σ.Δ., ώστε να ενισχυθεί και να ανταποκριθεί τόσο στη ασύγχρονη όσο και στην
σύγχρονη ΕξΑ εκπαίδευση με εξελληνισμένες πλατφόρμες, ή πρέπει όλα αυτά να
ανατεθούν σε ιδιώτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της ιδιωτικότητας των
δεδομένων των χρηστών, μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών.
- ότι το πρόβλημα της έλλειψης προσβασιμότητας στην ΕξΑ εκπαίδευση των
ευάλωτων ομάδων (φτωχοί, άτομα με αναπηρίες, κ.ά) αποτελεί έλλειμμα στη
δημοκρατία μας και σοβαρό λόγο για τη μη εφαρμογή της ΕξΑ εκπαίδευσης στη δημόσια
εκπαίδευση.
- ότι τα ρίσκα που αντιμετωπίζει η εξΑ εκπαίδευση είναι λιγότερα από τις
προκλήσεις. Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την ανάπτυξη ενός υγιούς
οικοσυστήματος για την ανάπτυξη τηςεξΑ εκπαίδευσης είναι μοναδική για να
αναδειχθούν οι καλές πρακτικές και οι δυνατότητές της για να αλλάξει την εκπαίδευση
στον 21ο αιώνα και όχι για να γίνει αντικείμενο πολιτικής και κοινωνικής εκμετάλλευσης.
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Δωμάτιο 11 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Νέοι
γραμματισμοί στο σχολείο & Αυτονομία,
Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση
Κωτούλας Βασίλειος1, Παπαδημητρίου Άρτεμις2,
Αναστάσιος Μάτος3
vaskotoulas@sch.gr (1), arpapadi@sch.gr (2), tasmat@gmail.com (3)

(1) Πρόεδρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
(2) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
(3) Μέλος Προεδρείου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας

Στοιχεία Δωματίου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, Κυριακή 26 Απριλίου 2020, 11.30.13.00,, διεύθυνση webex
δωματίου: https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-govgr/onstage/g.php?MTID=e324006094808c88f33b2de5112676f22
Θεματική Ενότητα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Νέοι γραμματισμοί στο
σχολείο & Αυτονομία, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, πλήθος ομιλιών: 3, πλήθος
συμμετεχόντων: 250.

Περιγραφή εργασιών
Στο εργαστήριο συμμετείχαν τρεις εισηγητές η Ιωάννα Ραμουτσάκη, Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, ο Θεολόγος Μαυρίδης Εκπαιδευτικός
ΠΕ11 και ο Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας, του
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι δύο εισηγήσεις του κυρίου Μαυρίδη και της κυρίας
Ραμουτσάκη. Ο κύριος Μαυρίδης εισηγήθηκε τη μελέτη που ετοίμασε με τον κύριο
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Μάντη με θέμα «Το διαδίκτυο, η χρήση πολυμέσων και άλλοι παράγοντες επιμόρφωσης
στην αθλητική αναψυχή για τον ξενοδοχειακό τουρισμό». Στην εισήγησή του
παρουσίασε την κρισιμότητα για την αθλητική αναψυχή και τον ξενοδοχειακό τουρισμό
και εστίασε στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Στη συνέχεια η κυρία Ραμουτσάκη
παρουσίασε τη μελέτη με θέμα «Καλές πρακτικές διδακτικής μεθοδολογίας για τη
φιλαναγνωσία με αξιοποίηση των παιδαγωγικών αρχών της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και συνεργασίας εκπαιδευτικών,
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων-εκπαιδευτικών» εστιάζοντας από τη δική της
οπτική στο περιεχόμενο.
Ο κύριος Κουτσογιάννης δόμησε εισήγηση μέσα από απαντήσεις ερωτήματα που
δεν είχαν απαντηθεί από την προηγούμενη ημέρα, όταν και είχε πραγματοποιήσει
εισήγηση. Στη συνέχεια, οι άλλοι δύο εισηγητές τοποθετήθηκαν κι αυτοί στα ερωτήματα.
Εκτός των απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν την
προηγούμενη ημέρα κατά τη διάρκεια της εισήγησης του κυρίου Κουτσογιάννη, πρέπει
να αναφερθεί πως στη ροή της συζήτησης απαντήθηκαν αρκετά ερωτήματα που
προέρχονταν από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα
Αρχικά να αναφερθεί πως καταγράφηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον που οδήγησε στην
παράταση της διάρκειας του εργαστηρίου κατά μία περίπου ώρα.
Όλες οι εισηγήσεις ανέδειξαν το θέμα του περιεχομένου της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης – καθεμιά από τη δική της σκοπιά – και την ανάγκη επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και την οργάνωση του σχολικού και του εξωσχολικού χρόνου των
παιδιών. Το σχολείο πρέπει να γεφυρώσει την ψυχαγωγική με τη δημιουργική χρήση των
νέων τεχνολογιών.
Η οργάνωση της ύλης σε διδασκαλίες των 45΄ είναι έργο των αρχών του 20ου
αιώνα. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε για να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο. Η
συζήτηση άνοιξε και καλό θα ήταν η Εκπαιδευτική Κοινότητα να μην επιτρέψει να κλείσει
χωρίς να διαμορφωθεί η κατάσταση με βάση τα σύγχρονα δεδομένα.
Σε ό,τι αφορά στον μετασχηματισμό του πλαισίου εκπαίδευσης προς την
ανθρωπιστική κατεύθυνση, η συζήτηση ανέδειξε πως η αλλαγή των χαρακτηριστικών
που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας – η υιοθέτηση ανθρωπιστικής φιλοσοφίας – θα
οδηγήσει στην επιθυμητή κατάσταση όπου φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές αρχές θα
χαρακτηρίζουν το πλαίσιο εκπαίδευσης.
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Αναρτημένες ανακοινώσεις - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Θεματικός Άξονας: Φιλοσοφία, Αρχές και Μέθοδοι της εξΑΕ

Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως
διαμορφωτής εναλλακτικού μοντέλου μάθησης.
Βλαχογιάννη Αλεξάνδρα
alvlachogianni@gmail.com, avlachogianni@yahoo.gr
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, MSc, 2ο Γυμνάσιο Θήβας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Σ’ ένα πλαίσιο ταχύτατων εξελίξεων μέσα στον 21ο αιώνα η παραδοσιακή
εκπαίδευση αδυνατεί να ανταπεξέρθει απόλυτα στα νέα κοινωνικά δεδομένα. Συνεπώς,
η τεχνολογική εξέλιξη καθορίζει το εκπαιδευτικό μέλλον ορίζοντας την ΑΕξΑΕ ως μία
ριζοσπαστική υπόδειξη, που αξιοποιεί τις θετικές πλευρές της πατροπαράδοτης
εκπαίδευσης, εκμεταλλευόμενη ταυτόχρονα τα δικά της γνωρίσματα.
Η παρούσα περίληψη εργασίας στοχεύει στο να αναδείξει τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί η ΑΕξΑΕ να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και
άτυπης μάθησης προς όφελος των εκπαιδευομένων, καταδεικνύοντας ενδεχόμενες
πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να αξιοποιηθεί η άτυπη μάθηση
των μαθητευομένων. Επιπλέον, επιχειρεί να αναδείξει μεθόδους με τις οποίες μπορεί να
ενισχυθεί η ανοικτή και δια βίου μάθηση από τα σύγχρονα ψηφιακά δίκτυα.
Η ΑΕξΑΕ συνενώνοντας μορφές εκπαιδευτικών εφαρμογών λειτουργεί με όλα τα
απαιτούμενα γνωρίσματα, με τα οποία τίθεται σε λειτουργία ένα παραδοσιακό σύστημα
εκπαίδευσης. Πρόκειται για εκπαιδευτικό νεωτερισμό, που προσφέρει στους
διδασκόμενους ύψιστο βαθμό αυτονομίας, που υλοποιείται χωρίς την άμεση εποπτεία
εκπαιδευτικών αλλά σε ένα διδακτικό πεδίο, που κατευθύνει και υποστηρίζει τη
διεργασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφέρει από αυτόν της παραδοσιακής
εκπαίδευσης, αφού ο ίδιος δεν καθοδηγεί με τη μορφή ανάδειξης πληροφοριών αλλά
μέσα από την ανατροφοδότηση και την αποτίμηση της προόδου των εκπαιδευομένων,
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οργανώνοντας την αμφίπλευρη επίδρασή τους τόσο με το προμελετημένο και
ποικιλόμορφο υλικό διδασκαλίας, όσο και με τους συμμαθητές τους (Κόκκος, 2001).
Το σύστημα στην ΑΕξΑΕ είναι προσανατολισμένο στο μαθητή, αναγνωρίζοντας
τυπικές και μη τυπικές εμπειρίες γνώσεων και ικανοτήτων. Ο ίδιος εκπαιδεύεται στο πώς
να διδάσκεται μόνος του, οδηγούμενος προς μια ανευρετική και αυτόνομη κατεύθυνση
μάθησης (Λιοναράκης, 2001). Ένα τέτοιο σύστημα δύναται να παρέχει μαθησιακούς
κύκλους ποικίλων επιπέδων, που μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση τίτλων
διαφόρων βαθμίδων, μετατρέποντας την άτυπη μάθηση των μαθητών σε τυπική.
Οι πρακτικές μέσω των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί η παραπάνω αποστολή της
ΑΕξΑΕ επικεντρώνονται στη χρησιμοποίηση εξειδικευμένου γνωστικού υλικού, που
συμπεριλαμβάνει εγχειρίδια αυτοδιδασκαλίας και υλικό οπτικοακουστικής και
πληροφορικής υφής, που καλλιεργείται με τη συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού (
Βεργίδης, 1999).
Επιπρόσθετη πρακτική συνιστούν τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα
(Massive Open Online Courses- MOOCs), τα οποία αποτελούν ριζοσπαστική μορφή
διδασκαλίας με τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ και με τα οποία προτείνεται η παροχή
μαθημάτων σε videos, η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση μέσα από quizzes, η
ετεροαξιολόγηση από άλλους συμμετέχοντες και η ύπαρξη forum συζητήσεων με σκοπό
την ύπαρξη ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης. (Meyer & Zhu, 2013).
Μια μορφή αλληλοσυσχετισμού τεχνολογίας και μάθησης και ενίσχυσης της
σχέσης τους συνιστούν τα λεγόμενα «online» μαθήματα με την παράλληλη δημιουργία
διαδικτυακού και εν γένει αλληλεπιδραστικού υλικού, τα οποία δύνανται να
ενδυναμώσουν την επαφή μεταξύ των διδασκομένων. Έτσι δημιουργείται ένα
φαινομενικά γνωστικό περιβάλλον, μια δομή χειρισμού της γνώσης, που ενισχύει την
αλληλεπίδραση των χρηστών. Επιπλέον, η προτίμηση του ανοικτού πλαισίου
προσέγγισης της γνώσης ‘Moodle’ δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας αποδοτικής
ελεύθερης πλατφόρμας απόκτησης γνώσεων για τους διδασκόμενους (Sclater, 2008),
θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο ελεύθερη επαφή με τη γνώση.
Στα πλαίσια των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων συγκαταλέγονται και τα
μαθήματα iTunesU, που προσδίδουν δυνατότητες για άτυπη μάθηση αλλά και
προσέγγιση απεριόριστου μαθησιακού υλικού από τους μαθητές, δίνοντας τη δυναμική
στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να διαμοιραστούν τα δικά τους
εκπαιδευτικά μαθήματα.

Λέξεις - κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τυπική μάθηση, άτυπη μάθηση, σύγχρονα
ψηφιακά δίκτυα
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Η έννοια του ξένου/πρόσφυγα: πολυτροπική
προσέγγιση… στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Βουλγαρίδου Όλγα
olgavoul@yahoo.gr
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και την εμφάνιση της έννοιας της
«πολυτροπικότητας» το πεδίο της επικοινωνίας αλλάζει ριζικά, επηρεάζοντας τη
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και συνεπακόλουθα τη διδασκαλία της
Λογοτεχνίας. Η γλώσσα δεν αποτελεί το μοναδικό ή το σημαντικότερο τρόπο μετάδοσης
του νοήματος ενός κειμένου (Kress & Leeuwen,1996). Διαρκώς μεγαλύτερο μέρος της
επικοινωνίας διεκδικούν πολυτροπικά κείμενα, τα οποία διαμορφώνονται με τη
διαπλοκή διάφορων, πλην του γλωσσικού, σημειωτικών κωδίκων, που με τη σειρά τους
συν-διαμορφώνουν τους ορισμούς των κειμενικών ειδών και των πολυγραμματισμών
στην εκπαίδευση.
Η παρούσα διδακτική πρακτική πραγματεύεται την αξιοποίηση της
πολυτροπικότητας στη διδασκαλία των ανθολογημένων κειμένων με διαπολιτισμικό
προσανατολισμό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
υποστήριξη των μαθητών, ιδιαίτερα των διαφερόντων γλωσσικά και πολιτισμικά
μαθητών μέσα από την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Ειδικότερα, με τη διαμοίραση
αρχείων και συνδέσμων μέσω διαδικτυακού εργαλείου στην πλατφόρμα “e-me”, τα
παιδιά διερευνούν ομαδοσυνεργατικά την έννοια του πρόσφυγα/ξένου μέσα από τα
εμπλουτισμένα διαδραστικά λογοτεχνικά κείμενα του Ανθολογίου και της Γλώσσας, το
«φωτόδεντρο» και πρωτότυπες πηγές στο διαδίκτυο. Κατόπιν, παρουσιάζουν τη δική
τους άποψη, όπως διαμορφώθηκε μέσω της πρόσληψης και της αναγνωστικής
ανταπόκρισης, στην ολομέλεια με τηλεδιάσκεψη “webex” συνδιαμορφώνοντας το
νόημα του πρόσφυγα/ ξένου. Επιπλέον, η ένταξη στη διδασκαλία ψηφιακών εφαρμογών
(vuvox, toondoo κ.α.) και διαδικτυακών εργαλείων (padlet, flipbook κ.α.) μπορεί να
καταστήσει ενδιαφέρουσα τη διαδικασία σε επίπεδο προσέγγισης και κατανόησης
λογοτεχνικών και άλλων κειμένων και στην καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής
σκέψης των μαθητών, υπηρετώντας παράλληλα τους σκοπούς της σύγχρονης και
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά: Διδασκαλία της Λογοτεχνίας, πολυτροπικότητα, διαπολιτισμική
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές σκέψεις αναφορικά
με τη φιλοσοφία και τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βασισμένες αφενός στη
σύγχρονη βιβλιογραφία και αφετέρου στην εμπειρία μας ως διδασκόντων σε
περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη εστίαση στην αποτελεσματική
εξ αποστάσεως διδακτική αλληλεπίδραση και την προαγωγή της ενσυναισθητικής
επικοινωνίας, κατά τη διδασκαλία και την όλη εκπαιδευτική αλληλεπίδραση.
Ακολούθως, θα τονιστούν κάποια πλεονεκτήματα: Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με
τη συμβατική διδασκαλία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται μεγαλύτερη
οργάνωση, προετοιμασία και συνεργασία μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων μελών
υλοποίησής της. Αυτή η αίσθηση συνεργασίας είναι πολύ σημαντική, καθώς ισχυροποιεί
τους δεσμούς της ομάδας διδασκόντων και παρέχει τόσο στους ίδιους όσο και στους
φοιτητές ένα μεγαλύτερο αίσθημα εγγύτητας, γόνιμης αλληλεπίδρασης και
συνεργασίας. Μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπερβαίνεται ο χρόνος και ο
τόπος, καθώς μπορεί τόσο ο διδάσκων να μιλήσει με το συντονιστή της ομάδας του
μεταπτυχιακού προγράμματος, όσο και οι φοιτητές να θέσουν και να λάβουν απαντήσεις
στα ερωτήματά τους, ακόμα και σε περιόδους αργίας ή Σαββατοκύριακα. Στη συμβατική
διδασκαλία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο διδάσκων βασίζεται κυρίως στην
προσωπική του εργασία για την οργάνωση του μαθήματος, ενώ η επικοινωνία με τους
φοιτητές μπορεί να είναι πιο απρόσωπη, ειδικά στα θεωρητικά μαθήματα, όπου ο
διδάσκων μπορεί να διδάσκει σε ένα αμφιθέατρο με διακόσια άτομα. Εξάλλου, όσον
αφορά το κλίμα στην εικονική αίθουσα με τους φοιτητές, αυτό μπορεί να εξελιχθεί
επωφελώς αλληλεπιδραστικά κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων (Markova,
Glazkova & Zaborova, 2017).
Βασική παράμετρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι αυτή δεν
προϋποθέτει τη φυσική/χωρική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων, αλλά

88

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

διαμεσολαβούν ψηφιακά εργαλεία ή πλατφόρμες μάθησης, προκειμένου τόσο η
σύγχρονη διδασκαλία όσο και το διαμοιραζόμενο εκπαιδευτικό υλικό να καθίστανται
προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές. Τελικό ζητούμενο είναι η όλη εξ αποστάσεως
εκπαιδευτική διαδικασία να διαμορφώνεται με επαρκή ποιότητα, προκειμένου να
ανταποκρίνεται τόσο στις εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και στις τεχνικές δυνατότητες όλων
των φοιτητών. Μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα χρειάζεται να δίνεται και στη συγκρότηση
του αναρτώμενου ή διαμοιραζόμενου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση παράλληλα με τον διδάσκοντα στη σύγχρονη εκπαιδευτική
διαδικασία ιδιαίτερη βαρύτητα χρειάζεται να δίνεται στο κατάλληλα διαμορφωμένο
πολυμορφικό διδακτικό́ υλικό́, ώστε ο φοιτητής να ελκύεται να μελετά, αλλά και να
ενθαρρύνεται να υποβάλλει ερωτήματα στον διδάσκοντα.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ενδυνάμωση αυτής της εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικής διεργασίας σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι βασικές παράμετροι της
θεωρίας της ενσυναίσθησης, καθώς πρακτικά μπορούν να επηρεάζουν θετικά τη
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Holmberg, 2003). Ιδιαίτερα στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση οι προσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς που εμπλέκονται
στη μαθησιακή διαδικασία επηρεάζουν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα, καθώς με
βάση
σύγχρονες
παιδαγωγικοδιδακτικές
μαθητοκεντρικές/φοιτητοκεντρικές
προσεγγίσεις ο διδάσκων χρειάζεται να υποστηρίζει συνεργατικά την όλη μαθησιακή
εκπαιδευτική πορεία του διδασκόμενου (Κουγιουμτζής, 2020). Κατά συνέπεια, η
ενσυναισθητική κατανόηση και η ευρύτερη μέριμνα του διδάσκοντος για την προαγωγή
της μάθησης εκ μέρους του εκπαιδευόμενου αναδεικνύεται σε ποιοτικό μοχλό
παρακίνησης, υποστήριξης και γόνιμης διδακτικής αλληλεπίδρασης (Cooper, 2011).
Γενικότερα, ο Holmberg (2003) είναι ο υποστηρικτής της θεωρίας της ενσυναίσθησης και
της καλλιέργειας προσωπικών σχέσεων κατά την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική
διαδικασία.
Αυτή η διαπίστωση βασίζεται στις εξής θέσεις:
1. Τα αισθήματα της προσωπικής σχέσης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων
συμβάλλουν στη δημιουργία ευχαρίστησης κατά τη μαθησιακή διεργασία και την
δημιουργία κινήτρων (Holmberg, 2005). Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα που έχει ο
φοιτητής να υποβάλλει κάποιο ερώτημα στον καθηγητή οποιαδήποτε στιγμή, είτε εντός
είτε εκτός τηλεδιάσκεψης, λειτουργεί ενισχυτικά κατά τη διάρκεια της μελέτης.
2. Αυτά τα αισθήματα ενισχύονται επίσης από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
που έχει διαμορφωθεί με μεθοδικότητα και ευκρίνεια από ομάδα διδασκόντων.
3. Η διανοητική ευχαρίστηση και η κινητοποίηση για μελέτη συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων και τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών μελέτης και μεθόδων
διδασκαλίας (Θεοδωράτου, 2006).
Λέξεις Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενσυναίσθηση
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η ταχεία διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο στη ριζική αλλαγή των σημερινών μαθητών, οι οποίοι αποτελούν μια γενιά
μεγαλωμένη μέσα στα ψηφιακά μέσα, αφού όλη η ζωή τους περιβάλλεται από αυτά, με
αποτέλεσμα, να προσλαμβάνουν, αλλά και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες με έναν
τρόπο ριζικά διαφορετικό από ότι παλαιότερα. Διάφορες ορολογίες έχουν δοθεί για να
χαρακτηρίσουν αυτή τη νέα γενιά μαθητών, ωστόσο πιο ευρεία χρήση γίνεται στον όρο
που πρώτος διατύπωσε ο Prensky «Digital Natives» (ψηφιακά αυτόχθονες), καθώς ο
τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τη γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των
ψηφιακών παιχνιδιών και του διαδικτύου βρίσκεται κατ' αναλογία με τη μητρική τους
γλώσσα.
Όσοι από την άλλη πλευρά δεν έχουν γεννηθεί μέσα στον ψηφιακό κόσμο, αλλά
σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους έχουν γοητευθεί από τις δυνατότητες
της τεχνολογίας ή έχουν αναγκαστεί να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα, ανήκουν σε
μια διαφορετική κατηγορία. Μαζί με την εξάπλωση της τεχνολογίας και την εισαγωγή
της στην καθημερινότητά μας, η παλαιότερη αυτή γενιά ανθρώπων, η οποία φαίνεται να
αντιστοιχεί ακόμα στους σημερινούς εκπαιδευτικούς, έμαθε σταδιακά να αξιοποιεί τις
δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία,
οι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς καλούνται «Digital Immigrants» (ψηφιακοί μετανάστες),
καθώς μπορεί, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, να προσαρμόζονται στο
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, ωστόσο πάντοτε διατηρούν κάποια «προφορά» στη
χρήση της νέας τους γλώσσας, η οποία αποτελεί ουσιαστικά και το κομμάτι που τους
συνδέει με το παρελθόν.
Η νέα πραγματικότητα στην οποία αιφνίδια περιήλθε η ελληνική εκπαίδευση εν
μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού Covid-19, κατέστησε αναπόδραστη την ανάγκη
για εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις σχολικές βαθμίδες της χώρας. Κατ' αυτόν τον
τρόπο οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ψηφιακό αυτό χάσμα,
αλλά ταυτόχρονα μπόρεσαν και να το αμβλύνουν. Μέσω αυτής της διαδικασίας
αναδείχθηκε και η καθοριστική σημασία των Πολυγραμματισμών στην παραγωγή ενός
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νοήματος, καθώς η εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα εικονικά
νοήματα, αλλά και μια ποικιλία μορφών κειμένου που έχουν σχέση με τη χρήση
πολυμέσων. Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο
πλάθεται "το νόημα" στις νέες εξ αποστάσεως διδασκαλίες μας, που φαίνεται να
αξιοποιούν όλο και πιο πολυτροπικές μεθόδους, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν
και ανατροφοδοτούν με βάση τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των ήδη
εξοικειωμένων με αυτές, όπως αναφέρθηκε, μαθητών.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως μπορεί πράγματι ένα παιδί από πολύ
μικρή ηλικία να ξέρει πώς να ανοίξει και να κλείσει έναν υπολογιστή ή να είναι
εξοικειωμένο με τη θέα αυτού στο χώρο που δραστηριοποιείται, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι είναι σε θέση να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητές του, σε αντίθεση
ενδεχομένως με έναν ενήλικα ο οποίος αν και δεν μεγάλωσε σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον, έμαθε τελικά πως να αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ, επικυρώνοντας την
άποψη ότι η εκπαιδευτική γνώση σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν την καθημερινή
γνώση, καθώς έχει διαφορετική μορφή.
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακοί μετανάστες, ψηφιακοί γηγενείς, πολυγραμματισμοί,
πολυτροπικότητα
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζουμε το διαδικτυακό μάθημα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης «Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», το
οποίο υλοποιείται (25.03-202 – 30.06.2020) με μεθόδους «σύγχρονης» και
«ασύγχρονης» τηλεκπαίδευσης από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, στην πλατφόρμα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας https://eclass.didedra.gr/. Στο μάθημα
συμμετέχουν 1400 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης
της χώρας, αλλά και εκπαιδευτικοί από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.
Ο Σκοπός του μαθήματος είναι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτό να
αποκτήσουν γνώσεις για το σχεδιασμό ενός μαθήματος με τη μεθοδολογία της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και εμπειρία από τη συμμετοχή σε ένα μάθημα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι, σε επίπεδο
γνώσεων, είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί το θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και να διακρίνουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ενός
μαθήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, είναι να
οργανώνουν ένα διαδικτυακό μάθημα στη βάση των αρχών που διέπουν το σχεδιασμό
μίας διδακτικής ενότητας στο διαδίκτυο, και τέλος, σε επίπεδο στάσεων, να υιοθετούν
τις αρχές σχεδιασμού ενός μαθήματος με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες «σύγχρονης»
και «ασύγχρονης» τηλεκπαίδευσης στο διαδίκτυο.
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Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, εξελίσσονται, στα fora του μαθήματος, μία
σειρά από δραστηριότητες, που βασίζονται στην εργασία σε διαδικτυακές ομάδες μέσω
του μοντέλου “Jigsaw” (Tuparova & Tuparov, 2009), οι οποίες κατά κύριο λόγο
σχεδιάζονται στη βάση των μοτίβων του έντεχνου συλλογισμού (Artful Thinking, 2016),
ενώ ενισχύονται σημαντικά και μέσα από την τεχνική του Gamification (Kapp, 2012). Το
θεωρητικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται καλύπτεται μεθοδολογικά
από τη μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων (Tosun & Senocak. 2013), από το μοντέλο
στοχαστικής μάθησης των Boud, Keogh και Walker, (2002), ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνεται στην αίσθηση της κοινωνικής παρουσίας (Gunawardena, & Zittle, 1997), στην
αυτονομία στη μάθηση (Γιαγλή, κ. συν, 2010), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (Salmon, 2000), καθώς και σε τεχνικές ενίσχυσης της
αλληλεπίδρασης “Reflective Interaction through Virtual Participants - R.I.Vi.Ps”
(Κιουλάνης, 2016).
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν καλούνται
να καταθέσουν μία διδακτική πρόταση, η οποία να αφορά στο διδακτικό τους
αντικείμενο και να βασίζεται στις γνώσεις και στην εμπειρία που θα αποκομίσουν από
το μάθημα. Για το σκοπό αυτό, καλούνται να μελετήσουν και να αναζητήσουν
πληροφορίες από σχετικά με το πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βιβλία,
επιστημονικά άρθρα και περιοδικά, καθώς και πρακτικά συνεδρίων. Καλούνται επίσης
να αξιοποιήσουν έναν ενδεικτικό κατάλογο διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών
εργαλείων, καθώς και προτεινόμενα αποθετήρια διδακτικών σεναρίων και υλικό εξ
αποστάσεως επιμορφωτικών δράσεων. Τέλος, ενθαρρύνονται να αντλήσουν υλικό και
νέες ιδέες μέσα από τις συζητήσεις που εξελίσσονται στα fora του μαθήματος. Απώτερος
στόχος είναι η πρόταση αυτή να αποτελέσει μία βάση διδακτικών προτάσεων για όλους
και όλες που συμμετέχουν στο μάθημα.
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Σε αυτή την μικρής κλίμακας ποιοτική και ποσοτική έρευνα για το skype
συλλέχθησαν δεδομένα με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου 20
ερωτήσεων και κατεγράφησαν οι ανώνυμες απαντήσεις 64 συμμετεχόντων, οι οποίοι
ήταν κυρίως φοιτητές αλλά και άλλοι. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήματα
σχετικά με τη χρήση του skype και των πρακτικών γραφής του (συχνότητα, ευκολία και
σκοπό χρήσης του) ως εκπαιδευτικού εργαλείου (γλώσσα, είδος κειμένων και τρόπος
έκφρασης συναισθημάτων, ψηφιακές δεξιότητες χρήσης του ως μέσου σύγχρονης εξ
αποστάσεως διδασκαλίας-TSS, κ.ά.). Η διερεύνηση και δημοσίευση των απαντήσεων του
αντιπροσωπευτικού δείγματος, οι οποίες έγιναν με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου
SPSS και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων με περιγραφική στατιστική και συγκρίσεις
ζευγών, οδήγησαν σε κάποια σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη χρήση του skype ως
κοινωνικoύ μέσου σύγχρονης εξ αποστάσεως επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η διαδικτυακή έρευνα, που χρησιμοποιήθηκε, είχε το πλεονέκτημα να αποδέχεται την
απάντηση του καθενός συμμετέχοντα αυτόματα στο αρχείο με τη βάση δεδομένων, τα
οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν στατιστικά μαζί με τα δημογραφικά στοιχεία του
αντιπροσωπευτικού δείγματος (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο κ.τ.λ.).
Το τελικό συμπέρασμα από τα ερευνητικά ευρήματα με καταγραφή των
τεχνικών πλεονεκτημάτων αποκαλύπτει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας (skype) στην εποχή του ψηφιακού γραμματισμού.

Λέξεις Κλειδιά: μέθοδος ανάλυσης δεδομένων, ψηφιακός γραμματισμός, skype, μικρής
κλίμακας έρευνα, πρακτικές γραφής
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Μελετώντας τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, συνειδητοποιούμε τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ψηφιακής
σύγκλισης. Η κυβέρνηση της Ιταλίας αντιμετώπισε το 2012 την πρόκληση της ψηφιακής
σύγκλισης και την ενέταξε στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη 2020» Η
ψηφιακή παιδεία εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την οικονομική
ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου μέσω της
απόκτησης καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων (Legge 2015). Γίνεται αντιληπτό ότι η
Ιταλία συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία με την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Στη γειτονική Τουρκία, τα προβλήματα στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση προκύπτουν
από την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους τρόπους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ
στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Κατά καιρούς διοργανώνονται εκπαιδευτικά
σεμινάρια στη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαίδευση, αλλά αποδεικνύονται
μη εφαρμόσιμα και μη ρεαλιστικά. Παράλληλα, σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών
στην ενδοχώρα της Τουρκίας αλλά και αξιοσημείωτες δημογραφικές μεταβολές
επιβάλλουν την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών στην τουρκική εκπαίδευση, ειδικά
προς την κατεύθυνση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Arastaman, 2009).
Στη Βουλγαρία, η εισαγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, όπως
εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ανοιχτές πηγές δεδομένων και ηλεκτρονικές τάξεις, είναι
προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας της Βουλγαρίας. Το 2005 καταρτίστηκε το
στρατηγικό πλάνο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με σκοπό να δημιουργηθεί
σταδιακά ένα νέο περιβάλλον ψηφιακής μάθησης που θα επιτάχυνε την εκπαιδευτική
διαδικασία και θα συνέβαλε στην ψηφιακή σύγκλιση. Το Υπουργείο Παιδείας της
Βουλγαρίας δημιούργησε εκπαιδευτικές πύλες με ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για
όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα, ενώ παράλληλα υποστήριξε πλατφόρμες εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν πιστοποίηση στη χρήση
εξειδικευμένων λογισμικών με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Ωστόσο, το 2014 εισήχθη
ένα επικαιροποιημένο πρόγραμμα για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση και την έρευνα (2014-2020).
Στη Ρουμανία, εδώ και 15 χρόνια ξεκίνησε η προσπάθεια εισαγωγής ΤΠΕ στην
εκπαίδευση. Ιδιαίτερη μέριμνα πάρθηκε προς την κατεύθυνση του εξοπλισμού των
σχολείων με υπολογιστές, τη συστηματική τους χρήση, αλλά και την εκπαίδευση του
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προσωπικού (εκπαιδευτικών). Αποτιμώντας την έως τώρα πορεία, φαίνεται πως δεν
έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι, καθώς σχολεία, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, αλλά και
πανεπιστήμια δεν έχουν ενσωματώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις νέες τεχνολογίες στα
αναλυτικά τους προγράμματα. Κυριότερος λόγος φαίνεται πως είναι η δυστοκία που
παρατηρείται στην αλλαγή της εκπαιδευτικής νοοτροπίας από τους εμπλεκόμενους στην
εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως από τους καθηγητές.
Τέλος, στην Πολωνία ήδη από τις πρώτες τρεις τάξεις της εξάχρονης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης οι μαθητές εισάγονται στις βασικές αρχές των τεχνολογιών πληροφορικής.
Σε κάθε περίπτωση δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στο μάθημα της Πληροφορικής, καθώς
σχετίζεται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αποτελεί προτεραιότητα στο πολωνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Στην αντίστοιχη «λυκειακή» εκπαίδευση, οι μαθητές
διδάσκονται πληροφορική και στις τρεις τάξεις σε κάθε τύπο σχολείου (επαγγελματικό,
τεχνικό, γενικό), αλλά στις απολυτήριες εξετάσεις εξετάζονται προαιρετικά στο
αντίστοιχο μάθημα, εάν το έχουν επιλέξει ως μάθημα επιλογής. Ειδικά στα τεχνικά
λύκεια, απόφοιτοι με ειδίκευση στην Πληροφορική εξετάζονται υποχρεωτικά στο
αντίστοιχο μάθημα.
Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κατέχουν τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη των
28 σε ψηφιακή σύγκλιση στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Ωστόσο, έχει γίνει απόλυτα
κατανοητό στις περισσότερες από αυτές τις χώρες ότι, προκειμένου να καταπολεμήσουν
την ανεργία και να ενταχθούν οι πολίτες τους στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να
καλλιεργήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Πολλές
χώρες εκπόνησαν εγκαίρως εκτενή προγράμματα εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης
των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Είναι καθολικά αποδεκτή η άποψη ότι μια από τις
βασικότερες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν στα εκπαιδευτικά συστήματα
είναι ο ψηφιακός γραμματισμός. Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι, όπου εφαρμόστηκαν
εκτενή προγράμματα, τα αποτελέσματα ήταν μετρήσιμα και αξιολογήσιμα. Οι
διαδικασίες αξιολόγησης παράλληλα συνέβαλαν στην επιτυχία των αρχικών
στοχεύσεων. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ο σημαντικός ρόλος της διαρκούς
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της δια βίου μάθησης. Επενδύσεις σε εξοπλισμό
και λογισμικά θα είναι «κενό γράμμα», αν δε συνδυαστούν με πραγματική και συνεχή
εφαρμογή στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Τέλος, απαιτείται στρατηγικό σχέδιο,
σχεδιασμός, συνεχής αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση με
στοχοπροσήλωση.
Λέξεις Κλειδιά: Πλατφόρμα e-lios, σχέδια μαθήματος, διερευνητική μάθηση,
εκπαιδευτικό σενάριο, οδηγίες σύνταξης διδακτικού σεναρίου
Βιβλιογραφία
Arastaman, G. (2009). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Bağlılık (School Engagement) Durumlarına
ilişkin Öğrenci,Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26.
Avrupa Komisyonu (2013). Reducing early school leaving: Key messages and policy support
(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf , Access Date:
14.05.2016)
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Θεματικός Άξονας: Εκπαιδευτική Τηλεόραση και άλλα μέσα εκτός
Διαδικτύου στην εξΑΕ

Η αξιοποίηση του ιστολογίου στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο για τη διατήρηση της
εκπαιδευτικής ρουτίνας.
Βλάχου Μαρία
marvlachou@hotmail.com
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην έκτακτη συνθήκη της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω
πανδημίας, οι μαθητές/τριες των νηπιαγωγείων χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης,
κυριότατα επαφής και επικοινωνίας με τους/τις νηπιαγωγούς, τους/τις
συμμαθητές/τριές τους και με την εκπαιδευτική διαδικασία. Κρίνεται σημαντικό να
διατηρήσουν μια καθημερινή ρουτίνα μέσα από την ευκαιρία πρόσβασης στην
πληροφορία, την επικοινωνία και τη γνώση, καθώς και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας σ` ένα περιβάλλον συνάντησης και ανταλλαγής, ώστε να
εξασφαλίζονται αισθήματα ασφάλειας, σταθερότητας και ισορροπίας.
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η πρόταση της παιδαγωγικής αξιοποίησης
του ιστολογίου (blog) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) ως αποδοτικού και
ασφαλούς εκπαιδευτικού εργαλείου στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(εξΑΕ), για τη διατήρηση εκπαιδευτικής ρουτίνας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, με
ισοτιμία συμμετοχής. Απώτεροι στόχοι είναι η κινητοποίηση των παιδιών ως προς τη
μάθηση και η παροχή ευχάριστων και δημιουργικών εμπειριών όξυνσης της κριτικής
σκέψης, μέσα από ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον υποστηριζόμενο από τον/την
νηπιαγωγό.
Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας τέτοιας πρακτικής είναι: α) ο
εκπαιδευτικός σχεδιασμός της διαδικασίας από τον/τη νηπιαγωγό (δομή, περιεχόμενο,
ροή, χρονική διάρκεια, τακτικότητα ενημέρωσης), β) η ανάρτηση ενδεδειγμένου και
ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού, γ) η καθοδήγηση και ο συντονισμός των
εμπλεκομένων με απλές, σύντομες και σαφείς οδηγίες, δ) η εμπλοκή των γονέωνκηδεμόνων και ε) η δυνατότητα αλληλεπίδρασης, διαδράσης και αναστοχασμού των
μαθητών/τριών επί του περιεχομένου.
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Μέσω του ιστολογίου, οι νηπιαγωγοί έχουν τη δυνατότητα:
● Να αναρτούν ενημερωτικό υλικό και ανακοινώσεις απευθυνόμενοι/ες στους
μαθητές/τριες και στους γονείς-κηδεμόνες τους.
● Να προτείνουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό για δημιουργική απασχόληση
και διασκεδαστικά παιχνίδια δίνοντας, πρωτίστως, σαφείς πληροφορίες και οδηγίες
στους γονείς-κηδεμόνες1 για τον τρόπο εμπλοκής τους.
● Να δημιουργήσουν μια ψηφιακή παιδική βιβλιοθήκη με επιλεγμένα βιβλία για
την προσχολική ηλικία.
● Να συγκεντρώνουν και να οργανώνουν χρήσιμες πηγές από το διαδίκτυο 2 για
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, παρέχοντας συνδέσεις με τις κατάλληλες σελίδες.
● Να αναρτούν επαναληπτικές παιγνιώδεις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν
στην τάξη με δυνατότητες προέκτασης.
● Να προσφέρουν ευκαιρίες μουσειακής αγωγής και εκπαίδευσης με εικονική
ξενάγηση.
● Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μηνύματα.
● Να ενσωματώσουν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων padlet με κοινή χρήση
αναρτήσεων και δημοσιεύσεων πολυμεσικού υλικού προωθώντας τη συνεργατική και
αθροιστική εκμάθηση3.
Η προοδευτική αύξηση δημιουργίας ιστολογίων από εκπαιδευτικούς προσχολικής
εκπαίδευσης4 επιβεβαιώνει εμπράκτως τις δυνατότητες που προσφέρουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία (Vitoulis, 2017), αποτιμώντας θετικά την πρακτική, η οποία
συμπεριλήφθηκε ως πρόταση στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των νηπιαγωγών
Κεφαλληνίας-Ιθάκης και Ζακύνθου. Η ενημέρωση των ιστολογίων με δημιουργικές
προτάσεις και παιγνιώδεις δραστηριότητες συνοδεύεται από υψηλή επισκεψιμότητα και
από ανάλογο βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών/τριών. Η ανταπόκριση αυτή συμβάλλει
στην ενίσχυση της ήδη οικοδομημένης σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας
νηπιαγωγείου-οικογένειας.

1

Ο ρόλος των γονέων μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι να «διδάξουν» γνώσεις στα παιδιά αλλά να
αποκτήσουν στρατηγικές ενθάρρυνσης της αναζήτησης της γνώσης (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 2014) και να καλλιεργήσουν ένα δημιουργικό περιβάλλον.
2
Ενδεικτικές αναφορές στο https://blogs.sch.gr/marvlachou/author/marvlachou/
3
Η συνεργατική διασύνδεση πολλών νηπιαγωγείων ενισχύει την προοπτική διαμοίρασης της γνώσης.
4
Τα στατιστικά δεδομένα των Νομών Κεφαλληνίας-Ιθάκης και Ζακύνθου καταδεικνύουν ένα υψηλό ποσοστό
ενεργών ιστολογίων κατόπιν προσκλήσεως σε επιμορφωτικό σεμινάριο για δημιουργία και διαχείριση
ιστολογίου από την Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών και ενθάρρυνσης/υποστήριξης για την αξιοποίησή του στην εξΑΕ.
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Λέξεις - κλειδιά: ιστολόγιο, ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτική
ρουτίνα, προσχολική εκπαίδευση

Βιβλιογραφία
Vitoulis, M. (2017). The Creative Exploitation of pedagogy`s Added Value in the Blogosphere to the
Field of Early Childhood Education. Archives of Current Research International, 9(2), 1-11.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (2014). «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο
Πρόγραμμα Σπουδών». Αθήνα: ΙΕΠ.
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Η αξιοποίηση του βίντεο για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο.
Λάζαρη Θεοφανία
fanlazar@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 5ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, Διεύθυνση ΠΕ Λακωνίας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει νέες
προοπτικές στην ευρύτερη μαθησιακή διεργασία, αφού από ένα απλό εργαλείο
παρουσίασης μετατρέπεται σε έναν πυρήνα επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, δίνοντας
τη δυνατότητα να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον τους και να ακολουθήσουν τον
προσωπικό ρυθμό μάθησης.
Σύμφωνα με το Riebel (1990), η αξιοποίηση του βίντεο συνιστάται να συνοδεύεται από
αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, για να αποφεύγεται η παθητική παρακολούθηση.
Επιπρόσθετα, η Παιδαγωγική Freinet υποστηρίζει ότι με την αξιοποίηση του βίντεο οι
μαθητές/τριες καλλιεργούν τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό, εκφράζουν τις ιδέες τους
μέσα από την τέχνη, αναπτύσσουν τη φαντασία τους και δημιουργούν. (Μπαδικιάν, 2017).
Οι πρακτικές αξιοποίησης του βίντεο που ακολουθούν προτείνεται να δώσουν έμφαση:
●

Στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής.

●

Στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

●

Στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης.

●
Στο σχεδιασμό και την οργάνωση ευκαιριών για πλούσιες εμπειρίες μάθησης που
ενισχύουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.
●
Στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών/τριών
και στη σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις.
Ειδικότερα, το βίντεο ως μέσο μάθησης στην πολυμορφική εξ αποστάσεως
προσχολική εκπαίδευση αξιοποιήθηκε με δύο τρόπους καλών πρακτικών:
α) Ο Βιολιστής στη Στέγη του Μαρκ Σαγκάλ δραπετεύει από τον πίνακα και περιηγείται
στο χάρτη για να γνωρίσει νέες χώρες, να συναντηθεί με γνωστούς παραμυθάδες και να
ακούσει παραμύθια.
https://drive.google.com/file/d/1X4gfh_utaxCwmcmOyTU9lcsSSo0TsV_/view?usp=sharing
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Πρόκειται για ένα εργαλείο ενεργητικής μάθησης, ελκυστικό και διαδραστικό, που
δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους στόχους και στάλθηκε ηλεκτρονικά στα
παιδιά, συνοδευόμενο με οδηγίες προς τους γονείς και ενδεικτικά υποστηρικτικά φύλλα
εργασίας. Τα αποτελέσματα ήταν ευφάνταστες και δημιουργικές ατομικές εργασίες, όμως το
τελικό προϊόν ήταν μια ομαδική εργασία, και συγκεκριμένα η εικονογράφηση ενός
παραμυθιού από τη Βουλγαρία που μεταφράστηκε και εικονογραφήθηκε από τα παιδιά.
β) Η βιντεοσκόπηση μιας δραστηριότητας ως μέθοδος επικοινωνίας, παρουσίασης,
καθοδήγησης και ανατροφοδότησης.
https://drive.google.com/open?id=13Nwb4Z6dH8PVltipysAoRpUARUsm61QI
https://drive.google.com/open?id=15Eozyy-S17VcVm8Sg9iDmcjr43L1zGTk
Δύο ολιγόλεπτα βίντεο δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν πρωτίστως την
ανάγκη επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου και κατόπιν για να
ενεργοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως και, να
συμβάλλουν στην εξοικείωση της αυτόνομης και δημιουργικής μάθησης. Οι εργασίες
στάλθηκαν ηλεκτρονικά, επιβραβεύτηκαν, και το παραγόμενο προϊόν στην πρώτη περίπτωση
ήταν ένα συμμετοχικό βίντεο που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική μας τάξη. Στη δεύτερη,
προέκυψαν ατομικές εργασίες αλλά κι άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.
Εν κατακλείδι, τα διδακτικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν απέδειξαν ότι το βίντεο
στην προσχολική ηλικία είναι μια δυνατή πηγή επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Είναι αισθητικά ελκυστικό στις μικρές ηλικίες και είναι εξαιρετικά σημαντικό ο
δημιουργός να είναι κι ο πρωταγωνιστής γιατί τότε και η διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα
έχει άλλη αξία και άλλη σημασία. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός ενήλικα
εξοικειωμένου με την τεχνολογία που θα μπορεί να υποστηρίξει τους μικρούς μας μαθητές
καθώς και η χρήση ευέλικτων εκπαιδευτικών σεναρίων που να προσεγγίζουν μορφές
"ανοικτής μάθησης".

Λέξεις - κλειδιά: Καλές πρακτικές, βίντεο, ενεργητική μάθηση, οπτικοακουστικός
εγγραμματισμός.

Βιβλιογραφία
Μπαδικιάν Στέλλα, (2017). Συνεργατικά Σχολεία με την Παιδαγωγική Freinet. "Διαδικασίες Εφαρμογής"
Αθήνα: Παιδαγωγική Ομάδα "Σκασιαρχείο".
Reibel, L.R. (1990) Using computer animated graphics in science instruction with children. Journal of
Educational Psychology, 82.135-140.
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Τηλε-διδασκαλίες μέσω καναλιού στο YouTube.
Τζιγκούρα Ιωάννα
iontzigk@gmail.com
Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ70, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Τον τελευταίο καιρό, λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης στην οποία έχει
περιέλθει και η Ελλάδα, παρατηρείται έντονος διάλογος σχετικά με τον τρόπο και τις
πρακτικές εφαρμογές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, παρόλο που
υφίσταται εδώ και τουλάχιστον εκατό χρόνια. H εξΑΕ είναι μια μέθοδος (Ματραλής,
1998), με κύριο διαφοροποιητικό στοιχείο από τις υπόλοιπες, την απόσταση ανάμεσα
στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο, αφού ο τελευταίος μαθαίνει χωρίς την παρουσία
του πρώτου, μακριά από κάποια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Ο ιδιαίτερος ρόλος
του διδάσκοντα ως συμβούλου και εμψυχωτή, σε συνδυασμό με το ειδικά σχεδιασμένο
εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή μη, την καθιστά ως την εκπαίδευση που διδάσκει και
ενεργοποιεί τον μαθητή σχετικά με το πώς να μαθαίνει μόνος του και να λειτουργεί
αυτόνομα (Λιοναράκης, 2001).
Υπάρχουν πολλά μοντέλα οργάνωσης της εξΑΕ. Το παρόν εγχείρημα υπηρετεί αυτό
της διαδικτυακά βασισμένης εξΑΕ, που αποτελεί μέρος του ήδη διαδικτυομένου τρόπου
ζωής. Οι μαθητές/-τριες εργάζονται συνήθως σε ασύγχρονα ή σύγχρονα ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα, έχοντας από απόσταση πρόσβαση σε περιεχόμενα πολυμεσικής μορφής.
Καλούνται, έτσι, να αναπτύξουν νέες μορφές μάθησης με την αναζήτηση, εύρεση,
απόκτηση, αξιολόγηση, αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση πληροφοριών (Peters,
2009).
Εξαιτίας, λοιπόν, των ιδιότυπων εκπαιδευτικών συνθηκών λόγω της αιφνίδιας
απομάκρυνσης του εκπαιδευτικού και των μαθητών/-τριών από την τάξη, προέκυψε η
ανάγκη δημιουργίας ενός καναλιού επικοινωνίας στο YouTube, όπου αναρτώνται τηλεδιδασκαλίες επανάληψης για τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου. Σκοπός ήταν η όσο
το δυνατόν αμεσότερη, ιδίως από άποψη χρόνου και λόγω μη ανταπόκρισης των
προτεινόμενων από το Υπουργείο ηλεκτρονικών πλατφορμών, και ευκολότερη
επικοινωνία με τα παιδιά, λόγω εξοικείωσης με το μέσο, καθώς και η διάχυση της
μάθησης σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν
στην ασύγχρονη επικοινωνία, εκτός από παιδιά, με γονείς, συναδέλφους κι άλλους
ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση, στην επανάληψη βασικών αντικειμένων της
διδαχθείσας ύλης, ξεκινώντας από την Αλφαβήτα για την Α’ τάξη (στην οποία αφορά και
το επισυναπτόμενο βίντεο με τους ειδικούς στόχους), στον σχεδιασμό διδασκαλιών με
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κάθετο τρόπο, ώστε να αφορούν ταυτόχρονα μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού
και να αποτελούν πρότυπα διδασκαλιών για ολιγοθέσια σχολεία, καθώς και στη
δυνατότητα επαφής των παιδιών με σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες στο τέλος κάθε
διδασκαλίας.
Τα μέσα που έχουν αξιοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων είναι ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής, οι παρουσιάσεις (power points) σχετικών με το υπό μελέτη αντικείμενο, η
τηλεόραση ως μέσο προβολής των διαφανειών σε μεγαλύτερη επιφάνεια, το κινητό για
τη λήψη των βίντεο, ένας μαυροπίνακας με κιμωλίες με σκοπό να συνδυαστεί, κατά το
δυνατόν, η παραδοσιακή διδασκαλία με τη σύγχρονη τεχνολογία κι ένας «ήρωαςβοηθός» των επαναλήψεων.
Κάθε διδασκαλία έχει καθορισμένους στόχους, οι οποίοι ανακοινώνονται αρχικά,
και στοχευμένες δραστηριότητες για την υλοποίησή τους. Γίνεται πάντα προσπάθεια οι
τηλε-διδασκαλίες να είναι ζωντανές και διαδραστικές, παρακινώντας τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν απαντώντας σε ερωτήσεις και σημειώνοντας όσα υπενθυμίζονται.
Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους δέκτες μέσω σχολίων στο κανάλι ή
μηνυμάτων στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δοθεί. Έχουν ήδη
παραληφθεί φωτογραφίες με εργασίες παιδιών βασισμένες στα τηλε-μαθήματα, οι
οποίες θα αξιοποιηθούν σε επόμενα βίντεο. Η αποδοχή και ανταπόκριση είναι θερμή,
ενώ παρατηρείται άμεσο ενδιαφέρον για κάθε νέα διδασκαλία, για την οποία γράφονται
επαινετικά σχόλια και από διαδικτυακές ομάδες όπου έχει γνωστοποιηθεί το εν λόγω
έργο.
Λέξεις Κλειδιά: κανάλι, YouTube, τηλε-διδασκαλίες, δημοτικό σχολείο
Βιβλιογραφία
Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση. Προβληματισμοί για
μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.). Απόψεις και
Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, (σελ. 34-52). Αθήνα: Προπομπός.
Ματραλής, Χ., (1998). Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης & Χ. Ματραλής
(Επιµ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσµοί και λειτουργίες. Τόµος Α΄ (σελ. 41-46). Πάτρα:
ΕΑΠ.
Peters, O. (Herg.). (2009). Distance Education in Transition. New Trends and Challenges. Distance
Education in Transition: new trends and challenges (4th edition). Oldenburg, Germany: Carl von Ossietzky
Universität.
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Θεματικός Άξονας: Εκπαιδευτικό υλικό και Μαθησιακές
δραστηριότητες στην εξΑΕ

Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας διαδραστικών
και παιγνιωδών μαθησιακών δραστηριοτήτων:
παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή.
Διαμαντή Παναγιώτα
giotadiam@hotmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Έρευνες των τελευταίων ετών καταλήγουν στο συμπέρασμα πως, προκειμένου οι
εκπαιδευτικοί να προσελκύσουν την προσοχή των μαθητών και να κάνουν τη διαδικασία
της μάθησης περισσότερο ζωντανή και προσιτή σε όλους, χρειάζεται να αξιοποιούν και
τις υπόλοιπες αισθήσεις τους κατά τη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική τεχνολογία θεωρείται,
πλέον, απαραίτητος βοηθός, αφού μπορεί να κάνει τη μάθηση περισσότερο παιγνιώδη
και άρα πιο δελεαστική (Ραλλιάς & Αναστασιάδης, 2015).
Στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει η χώρα μας, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν
το έργο τους με ό,τι μέσα έχουν στη διάθεσή τους. Η επιμόρφωση όμως αυτών
αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
υπολείπεται. Έτσι, η σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει δυσκολία τόσο
στην ανάθεση όσο και στην αξιολόγηση εργασιών, γεγονός που είναι πολύ σοβαρό
αφού, εάν δεν υπάρχει ανατροφοδότηση, οι κατ’ οίκον εργασίες δεν ολοκληρώνουν την
αποστολή τους και δεν επιτυγχάνουν τον στόχο τους. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί
μόνο με τη δημιουργία και αξιοποίηση διαδραστικών ασκήσεων.
Στόχος λοιπόν της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει διαδικτυακά
εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να
σχεδιάσουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά ελεύθερα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να
δομήσουμε διαδραστικές ασκήσεις. Ορισμένα από αυτά είναι το quizlet, το Wordwall, το
PurposeGames και το Quizizz. Τα δύο πρώτα έχουν περιορισμούς, αφού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν δωρεάν για ένα μήνα ή για περιορισμένο αριθμό ασκήσεων
αντίστοιχα. Αντίθετα, τα δύο επόμενα απαιτούν μία δωρεάν εγγραφή και επιτρέπουν να
τα χρησιμοποιούμε ελεύθερα.
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Πιο συγκεκριμένα, το PurposeGames είναι ένα εύχρηστο εργαλείο στο οποίο δεν
απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες για τη δημιουργία των ασκήσεων. Ο εκπαιδευτικός
μπορεί είτε να βάλει μια εικόνα και να θέσει πάνω σε αυτή σημεία τα οποία αντιστοιχούν
σε ερωτήσεις, είτε να δημιουργήσει ασκήσεις κειμένου ή πολλαπλής επιλογής. Το
συγκεκριμένο εργαλείο ενδείκνυται για μαθήματα Γεωγραφίας και επιστήμης
γενικότερα. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται οι εφαρμογές που έχουμε τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουμε και εδώ βρίσκεται ένα παράδειγμα εφαρμογής στο μάθημα της
Γεωγραφία από τον κ. Ηλία Ηλιάδη.

Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας Quizizz μπορούμε να δημιουργήσουμε
ελκυστικές και πολυτροπικές διαδραστικές ασκήσεις με πολύ εύκολο τρόπο. Αρκεί απλά
να κάνουμε μια δωρεάν εγγραφή και έπειτα μας δίνεται η δυνατότητα να φτιάχνουμε
την άσκησή μας όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιας
άσκησης που ετοίμασα μπορείτε να βρείτε εδώ.
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Τέλος, το εργαλείο που μας παρέχει τις περισσότερες επιλογές αναφορικά με τη
δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού διαδραστικού υλικού είναι το e-content της e-me,
της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που προτείνει το Υπουργείο. Εκεί
υποστηρίζεται η ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων
και εκπαιδευτικών πόρων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, διαδραστικά βίντεο, σύνθετες
παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια κ.ά.). Πατώντας πάνω
στον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε λεπτομερειακή περιγραφή για όλα τα εργαλεία του
e-content, ενδεικτικά βίντεο με ασκήσεις για τις περισσότερες τάξεις του Δημοτικού που
δημιούργησα, με αναλυτικές οδηγίες και βήματα δημιουργίας, καθώς και όλη την
εισήγησή μου.
Λέξεις - κλειδιά
Διαδραστικές ασκήσεις, online, εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλιογραφία
Ραλλιάς, Δ. & Αναστασιάδης, Π. (2015). Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με την
μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ
Αποστάσεων Εκπαίδευση, 3(1), 1-15.
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#Ταξίδι με τον Αίσωπο… #
Ζαφειριάδου Παρθένα (Νέλλη)
nelzafeir@gmail.com , nelzafeir.sites.sch.gr
Εκπαιδευτικός ΠΕ06, MA, MEd, Διδάκτωρ στο ΔΠΘ, τ. Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Θράκης,
Συντονιστικό Γραφείο Γιοχάνεσμπουργκ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά την εκμάθηση της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας για μαθητές της Τετάρτης και Πέμπτης τάξης Δημοτικού στη
Σχολή SAHETI στο Γιοχάνεσμπουργκ, Ν. Αφρική. Σχεδιάστηκε για το επίπεδο
γλωσσομάθειας Α2, με δυνατότητα αξιοποίησης και σε υψηλότερα επίπεδα. Ο
πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του Saheti εστιάζει στην ελληνική ανθρωπιστική παιδεία
και τη φιλοσοφία του «γνώθι σαυτόν» μέσω της διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και
του πολιτισμού.
Αφετηρία της αποτελεί η παραδοχή πως ο πολιτισμός συνδέεται εννοιολογικά με
τη γλώσσα, καθώς αλληλοσχετίζεται και αλληλοεξαρτάται με και από αυτήν και η θέση
του M.A.K. Halliday (1989) ότι κείμενο είναι η γλώσσα που επιτελεί συγκεκριμένο έργο
σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Ο γενικότερος σκοπός της είναι η διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης μέσα από την προσέγγιση της μάθησης
περιεχομένου (content based learning) εδώ, μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό στην
αρχαιότητα, μέρος του οποίου αποτελούν και οι μύθοι του Αισώπου. Διερευνώντας
πολυτροπικά, ψηφιακά και πολυμεσικά κειμενικά είδη για τον Αίσωπο και τους
αλληγορικούς μύθους του και μέσα από τις αρχές της γλωσσοπαιδαγωγικής για μικρούς
μαθητές επιδιώκεται τα παιδιά να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες στην
ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα και επιπλέον να αναπτυχθούν συναισθηματικά και
κοινωνικά μέσα από τα ηθικά μηνύματα των μύθων. Επιπλέον, επιδιώκεται η καθιέρωση
μιας ενεργής και δια βίου μαθησιακής κουλτούρας στη σχολική τάξη.
Η πρόταση αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου διδακτικού σεναρίου με θεματική τον
Αίσωπο και υλοποιείται ακολουθώντας τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (Λιοναράκης,2001). Αξιοποιεί το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Bishop
& Verleger, 2013) και τις παιδαγωγικές αρχές του μοντέλου των τεσσάρων πόρων
(Freebody, and Luke, 1999). Στο ασύγχρονο μέρος της διαρκεί μια εβδομάδα ενώ στο
σύγχρονο, διαρκεί 60 λεπτά. Αναπτύσσεται σε τρείς επιμέρους δραστηριότητες και μια
επέκτασης. Για τους σκοπούς και τους στόχους της αξιοποιούνται η εκπαιδευτική
πλατφόρμα Microsoft Teams. Επίσης, ιστοσελίδες και ιστολόγια, συνεργατικά
διαδικτυακά εργαλεία όπως τα Google Docs, Google Slides και Google Forms, το YouTube
και τα Web 2.0 εργαλεία Coggle.it, WordArt, Canva και MindMeister. Τα παραπάνω
χρησιμοποιούνται δημιουργικά, διερευνητικά και συνεργατικά για την παραγωγή
κειμενικών ειδών για διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Η αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων από τους μαθητές πραγματοποιείται με φόρμα αξιολόγησης που
δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Google Forms.
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Η
ολοκληρωμένη
διδακτική
https://nelzafeir.sites.sch.gr/senario

πρόταση

είναι

αναρτημένη

στο

Λέξεις Κλειδιά: ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, Αισώπου Μύθοι, Σχολή SAHETI.
Βιβλιογραφία
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Keegan, D. - μεταφ. Μελίστα, Α. (2000), Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης,
Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

·

Luke, A. & P. Freebody 1999. A map of possible practices: further notes on the four resources model.
Practically Primary 4 (2), 5-8.
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Λιοναράκης, Α. (2001), Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια
ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Απόψεις και
Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 33-52, Αθήνα: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ.

·
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·

Ζαφειριάδου, Ν. (2011). Η αγγλική γλώσσα με μικρούς μειονοτικούς μαθητές Ανιχνεύοντας το πεδίο μέσα
από την παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Athens Express Publishing
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Μετατρέποντας το μειονέκτημα της απομόνωσης
(λόγω Covid-19) σε ευκαιρία για να γνωριστούμε
καλύτερα.
Κιουτσούκη Παγώνα
kioutsouki.p@gmail.com
Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στη διδασκαλία και τη μάθηση ξένων γλωσσών
περιλαμβάνει την ανάγκη ενεργoύς εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προτάσεις και τρόποι με τους οποίους μπορεί
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στην εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία. Επίσης, ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειράς δράσεων που παρουσιάζονται είναι η ελάχιστη έως
καθόλου χρήση έτοιμων εφαρμογών των ΤΠΕ.
Η σημερινή σχολική πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει να
αντιμετωπίσει μία επιπλέον δυσκολία ως προς την ενδυνάμωση και την αύξηση
του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη ξενόγλωσση μάθηση. Όσο εντυπωσιακές και
διαδραστικές εφαρμογές ΤΠΕ και να χρησιμοποιήσουμε στο μάθημά μας (σταυρόλεξα,
εφαρμογές λεξιλογίου, διαδραστικές αφίσες κ.λπ.) αυτές έχουν να ανταγωνιστούν και
υστερούν κατά πολύ από τα σύγχρονα ελκυστικά και εθιστικά παιχνίδια (video games)
με τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές. Εδώ, αξίζει να λάβουμε υπόψη ότι ελάχιστα
είναι σήμερα τα παιδιά που δεν έχουν περάσει ώρες επί ωρών μπροστά στην οθόνη του
Η/Υ. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πολλές ώρες που αθροίζονται μπροστά στον
υπολογιστή, αφού ακόμη και τα μαθήματα γυμναστικής παρουσιάζονται μέσω
πλατφόρμας, η επικοινωνία με συγγενείς και φίλους, πλήθος εξωσχολικών
δραστηριοτήτων. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες κουράζουν τους μαθητές και
κάνουν δύσκολη τη συγκέντρωσή τους στη διδακτέα ύλη.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες
στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να ενεργοποιήσουν, να δραστηριοποιήσουν και
να εμπλέξουν τους μαθητές τους στη μαθησιακή διαδικασία. Έπειτα από την αρχική χαρά
και τον ενθουσιασμό των πρώτων τηλεμαθημάτων, προβληματίζονται για μεθόδους,
τρόπους και δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
παιδαγωγικές συνθήκες, που θα συμβάλουν στην επίτευξη διατήρησης του
ενδιαφέροντος των μαθητών.
Επομένως, μια από τις βασικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών οφείλει να
είναι η ενεργοποίηση ή η διαμόρφωση εσωτερικών κινήτρων στους μαθητές για να
εμπλακούν στη μάθηση. Για να επιτευχθεί αυτό, μπορούν οι εκπαιδευτικοί να
δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους μαθητές τους, οι οποίες να
ικανοποιούν τη φυσική τους ανάγκη να προβληθούν και να μιλήσουν για τον εαυτό τους.
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Μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε σαν εργαλείο το προσωπικό
τους περιβάλλον. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να μας
παρουσιάσουν στη γλώσσα-στόχο ένα αγαπημένο τους αντικείμενο, το οποίο έχει
ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για αυτούς ή ένα ρούχο, να αναφέρουν σε ποιες
περιστάσεις το φοράνε, να διαβάσουν τρεις προτάσεις που τους άγγιξαν ιδιαίτερα από
το αγαπημένο τους βιβλίο και εμείς να μαντέψουμε τίτλο και συγγραφέα, να
τραγουδήσουμε και να χορέψουμε το αγαπημένο τους τραγούδι, να γεμίσουμε τον χώρο
με στίχους σπουδαίων ποιητών, να μας δείξουν ένα αγαπημένο τους παιχνίδι κ.λπ. Έτσι,
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μπορούμε να αναπτύξουμε γύρω από αυτά ένα
διδακτικό σενάριο, απλό και εύκολο στην υλοποίησή του ακόμη και από καθηγητές που
δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις εφαρμογών ΤΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν παραδείγματα χρήσης και εξοικείωσης των
μαθητών με το διαδικτυακό λεξικό, απλές, ελκυστικές βιωματικές δραστηριότητες (δίχως
τη χρήση ή την απλή παρουσίαση κάποιων εφαρμογών ΤΠΕ, οι οποίες είναι άλλωστε
γνωστές στους συναδέλφους), που λαμβάνουν υπόψη την καθημερινή ζωή των
μαθητών, το οικείο τους περιβάλλον, τη δυνατότητα να μας φιλοξενήσουν στον χώρο
τους, όπου σίγουρα θα ήθελαν να μας παρουσιάσουν κάτι από αυτόν, προτρέποντάς
τους να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο. Η παρουσίαση καλύπτει μια σειρά διδακτικών
βιωματικών πρακτικών για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, που επιτρέπει
στους καθηγητές να επιλέξουν και να εφαρμόσουν την πιο κατάλληλη για αυτούς.
Απευθύνεται σε καθηγητές όλων των ξενόγλωσσων ειδικοτήτων και θα δοθούν ιδέες για
όλες τις βαθμίδες. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί μία διαφορετική προσέγγιση της
σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Λέξεις κλειδιά: σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βιωματικές ασκήσεις
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Grunwald, A. (2012). Alphaplus Bild und Wortkarten. Cornelsen.
Wicke, R. (2012). Zwischen mal... Spiele. Hueber.
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Η χρήση της τηλεδιάσκεψης και του διδακτικού
εργαλείου PhET Interactive simulations για τη
διδαχή της Φυσικής στο Δημοτικό: Ένα ενδεικτικό
παράδειγμα διδασκαλίας για το ηλεκτρικό
κύκλωμα.
Χαρίκλεια Μαγαλιού
charoulamagaliou@gmail.com
Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ70.ΕΑΕ, 2ο ΔΣ Ορχομενού Βοιωτίας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Το μοντέλο της τεχνολογικά εκτεταμένης τάξης, σύμφωνα με τον Desmond Keegan
(1995), έχει ως πλεονέκτημα, λόγω της μορφής τηλεδιάσκεψης, να πραγματοποιείται η
διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο από απόσταση επιφέροντας τη διάδραση μεταξύ των
εμπλεκομένων. Ο Holmberg (2002) προσθέτει τον ρόλο της επικοινωνίας των μετεχόντων
και τονίζει τις διαφορές με τη δια ζώσης διδασκαλία, οι οποίες είναι η απόσταση
διδάσκοντος-διδασκομένου και στο πώς δομείται το διδακτικό υλικό (Σοφός, 2015:38).
Μεταγενέστεροι ορισμοί, όπως αυτοί των Garisson & Shale (1987) και Barker (1989)
(όπως αναφέρονται στους Keegan, 2001; Moore, 1993) τονίζουν τις δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνολογία σε επίπεδο αλληλεπίδρασης και διαδραστικότητας (Σοφός,
2015:38).
Με βάση τις παραπάνω θεωρίες, στηρίχθηκε η συγκεκριμένη εξ αποστάσεως
διδακτική πρακτική στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, όπου η επιλογή της χρήσης
της τηλεδιάσκεψης, μέσω της εφαρμογής Cisco (Zoom, Skype, Ovoo, κ.λπ.), θα επιτρέψει
την ταυτόχρονη θέαση και εμπλοκή διδασκόντων και μαθητών/τριών, δημιουργώντας
μια σύγχρονη ψηφιακή τάξη και διδασκαλία.
Από την άλλη, η χρήση του διαδραστικού προσομοιωτή εργαστηρίου Φυσικής
PhET Interactive Simulations του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, παρέχει μεγαλύτερη
διαδραστικότητα στην εκμάθηση της Φυσικής Επιστήμης, διότι παρέχει, βάσει της
έρευνας Exploring the Effect of PhET Interactive Simulation-Based Activities on Students’
Performance and Learning Experiences in Electromagnetism (Batuyong & Antonio, 2018),
τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν τα εργαλεία μέτρησης και
των υλικών προκύπτοντας θετικά αποτελέσματα.
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Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Bozkurta & Ilik (2010) με τίτλο The effect of
computer simulations over students’ beliefs on physics and physics success τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα πιστεύω των μαθητών για τη Φυσική άλλαξαν
και έδωσαν στους μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ορθά τις φυσικές έννοιες.
Επομένως, η ενδεικτική διδασκαλία για τη δημιουργία και εκμάθηση της
σύστασης ενός κλειστού και ανοιχτού ηλεκτρικού κυκλώματος σε μαθητές/τριες της Ε΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου σκοπεύει να αναδείξει τι είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα,
ενώ ως μέθοδος διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το μαθησιακό μοντέλο της
εποικοδομητικής προσέγγισης των 5E του Bybee (1997; 2006). Η έρευνα με τίτλο Effects
of the 5E Teaching Model Using Interactive Simulation on Achievement and Attitude in
Physics Education των Saria et al. (2017) έδειξε πως τα πέντε βήματα που
χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία μέσω της εφαρμογής PhET διαμόρφωσαν τις
αντιλήψεις των μαθητών προς τα φαινόμενα που εξερεύνησαν με θετικά αποτελέσματα.
Αναλυτικά, οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης διδασκαλίας για την εκμάθηση
του ηλεκτρικού κυκλώματος σε μαθητές Ε΄τάξης μέσω της τηλεδιάσκεψης και της
εφαρμογής PhET είναι να κατανοήσουν τη λειτουργία και τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού
κυκλώματος, να αναδυθούν οι αντιλήψεις των μαθητών μέσω της ενεργοποίησης της
βιωματικής γνώσης για το ηλεκτρικό κύκλωμα (μονοπολικό- διπολικό μοντέλο), να
συγκρουστούν οι αντιλήψεις με τις έννοιες της Φυσικής, να εξερευνήσουν και να
εφαρμόσουν οι μαθητές/τριες, μέσω πειραματικών ενεργειών, τα ορθά ηλεκτρικά
κυκλώματα χρησιμοποιώντας τις μπαταρίες, λάμπες, καλώδια, μετρητές, καλούς και
κακούς αγωγούς της εφαρμογής PhET.
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα αξιολογήσουν τις αρχικές με τις αποκτηθείσες
γνώσεις. Η ατομική αξιολόγηση της γνώσης θα πραγματοποιηθεί με φύλλα αξιολόγησης
χρησιμοποιώντας το διαδραστικό μολύβι.
Επιπλέον, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για
τους μαθητές της Ε΄ τάξης είναι η κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτρικού
κυκλώματος, η εξερεύνηση του φαινομένου του ηλεκτρικού κυκλώματος και η
αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους.
Λέξεις-κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Φυσική,
Simulations

Phet Interactive
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Διδακτική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας
SAFE WATER SPORTS μέσα από την ψηφιακή
πλατφόρμα e-me στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής.
Μάγκου Αναστασία1, Ζέτου Ελένη2
(1) maggounat@gmail.com, (2) elzet@phyed.duth.gr
(1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
(2) Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Οι εκπαιδευτικές βαλίτσες της SAFE WATER SPORTS ταξιδεύουν από σχολείο σε
σχολείο με βασικό σκοπό τη δημιουργία μιας συνειδητοποιημένης και ασφαλούς σχέσης
των μαθητών με τη θάλασσα και την πισίνα μέσω της θεωρητικής και βιωματικής
εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και των πνιγμών. Οι πρακτικές
που έχουν υιοθετήσει άλλες χώρες της Ευρώπης αναδεικνύουν τη χρησιμότητα μια σειράς
δεξιοτήτων, όπως της ασφαλούς χρήσης των κολυμβητηρίων, του σεβασμού των κανόνων
ασφαλείας σε πισίνες και παραλίες, του σεβασμού στους άλλους, της υπομονής κ.ά.
(Nikodelis et al., 2014).
Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα συνδέθηκε άμεσα με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στη διδακτική διαδικασία λόγω κλεισίματος των σχολείων την περίοδο του
COVID-19. Το γεγονός αυτό διαμόρφωσε την ανάγκη αξιοποίησης ενός πολυεπίπεδα
διευρυμένου πλαισίου εργαλείων ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο διευρυμένο
περιβάλλον μάθησης αποτέλεσε η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Ε-me του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Tα εύχρηστα και έξυπνα εργαλεία της πλατφόρμας Ε-me
(Quiz, Memory Game, Fill in the blanks, Multiple choises, Collage, Flashcards, Find The
Words) αξιοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, ώστε να προσαρμοστεί το πλούσιο υλικό της
βαλίτσας της SAFE WATER SPORTS στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Σύμφωνα με τους Τζιμογιάννη και Κόμη (2004), οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, διότι
επιφέρουν καθοριστικές αλλαγές τόσο στις διδακτικές πρακτικές όσο και,
κατ’ επέκταση, στις μαθησιακές συνήθειες. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα μιας
συμμετοχικής διαδικασίας, όπου η μάθηση πραγματοποιείται μέσα σε ένα πολιτισμικό
περιβάλλον (Vygotsky, 1997). Τα προαναφερθέντα εργαλεία της πλατφόρμας Ε-me
παρείχαν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των μαθητών, για να επιτύχουν στόχους
γνωστικούς αλλά και κοινωνικούς, να εμπλακούν σε πολύπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις
και να ενταχτούν ομαλά στην ψηφιακή «ομάδα».
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Το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό της βαλίτσας SAFE WATER SPORTS αξιοποιήθηκε με
τα ψηφιακά εργαλεία της Ε-me, για να διδαχθεί η ενότητα των κανόνων ασφάλειας στην
πισίνα, στη θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και να ελεγχθεί η κατανόησή τους από την
πλευρά των μαθητών. Από το υλικό της βαλίτσας χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή μορφή των
πλαστικοποιημένων καρτών με κανόνες για την ασφάλεια στην πισίνα, στη θάλασσα, τα
θαλάσσια σπορ, με σήματα κώδικα θαλάσσιας συμπεριφοράς, με απεικόνιση λανθασμένων
συμπεριφορών στη θάλασσα, με απεικόνιση λανθασμένων συμπεριφορών στα θαλάσσια
σπορ, με Μemory games κώδικα θαλάσσιας συμπεριφοράς, με την πάνινη αφίσα: Βρείτε τα
λάθη στην παραλία και στη θάλασσα και την πάνινη αφίσα: Βρείτε τα λάθη στην παραλία,
στη θάλασσα και στα θαλάσσια σπορ. Αξιοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία της
εφαρμογής «e-me content» της πλατφόρμας Ε-me: Collage / Κολάζ, Dialog Cards / Κάρτες
Διαλόγου, Memory Game / Παιχνίδι Μνήμης, Multiple Choice / Πολλαπλές Επιλογής, TrueFalse Question / Ερώτηση Σωστού-Λάθους, Flashcards /Περιστρεφόμενες κάρτες Fill in the
Blanks /Συμπλήρωση Κενών, Find The Words / Bρες τις Λέξεις.
Επίσης αξιοποιήθηκε η εφαρμογή e-me blogs, για να δημοσιευτούν άρθρα με τίτλο:
α) «Η αξία της κοινωνικής υπευθυνότητας και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής», β) «Η
τέχνη ως μέσο ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας: Θέατρο, ανοιχτά σενάρια και
αυτοσχεδιασμός σε προγράμματα άσκησης για παιδιά και εφήβους» (https://blogs.eme.edu.gr/anasmag/).
Οι εφαρμογές της πλατφόρμας Ε-me: Collage, Dialog Cards, Memory Game, Multiple
Choice, True-False, Flashcards, Fill in the Blanks, Find The Words, e-me blogs,
προσφέρουν έξυπνα εργαλεία σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, ώστε να διδαχτεί η
κάθε διδακτική ενότητα, να κατανοηθεί από τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης
των μαθητών και να αναπτυχθούν πολύπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις για την ομαλή
ένταξη στην ψηφιακή κοινότητα.
Λέξεις κλειδιά: Φυσική Αγωγή, SAFE WATER SPORTS, πλατφόρμα Ε-me, Νέες Τεχνολογίες
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Ένα τρυφερό γαλλικό τραγούδι για την αγάπη και
την ειρήνη.
Μαλατέστα Αγγελική-Αθηνά
angemalat4@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ 05 - Γαλλικών, Δ΄ Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Αθήνας (7ο ΔΣ Γλυφάδας)

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην προσπάθεια αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία των
ξένων γλωσσών στο σχολείο και συγκεκριμένα των Γαλλικών στο Δημοτικό, προτείνεται
η επεξεργασία του βίντεο-κλιπ ενός γαλλικού τραγουδιού (που τραγουδούν τα μέλη
παιδικού συγκροτήματος). Μέσα από την ψηφιακή τάξη (e class), οι μαθητές της Στ΄
τάξης έρχονται σε επαφή με ένα πολυτροπικό εποπτικό μέσο (το βίντεο-κλιπ) και
αξιοποιούν λογισμικά (Edpuzzle, Proprofs, ThingLink) προκειμένου να κατανοήσουν
προφορικό λόγο, να καταγράψουν τις σκέψεις τους, να διατυπώσουν υποθέσεις και να
συναγάγουν συμπεράσματα.
Σκοπός
Ο γενικός σκοπός αυτής της διδακτικής πρακτικής είναι οι μαθητές να έρθουν σε
επαφή με πολιτιστικά στοιχεία της γλώσσας-στόχου μέσα από δραστηριότητες που
αναπτύσσουν τον οπτικό, τον ψηφιακό, τον πληροφοριακό και τον κριτικό
γραμματισμό τους.
Επιμέρους στόχοι
Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν :
Να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες με απλό λεξιλόγιο. Με αφορμή
γραπτές οδηγίες στα Ελληνικά, να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα. Να
μπορούν να επεξεργαστούν τροποποιημένο οπτικοακουστικό υλικό προκειμένου να
αντλήσουν πληροφορίες για πρόσωπα, αντικείμενα και τοποθεσίες. Να παρατηρούν
κριτικά οπτικοακουστικό υλικό με στόχο την κατανόηση των μη λεκτικών στοιχείων του.
Δραστηριότητες - στάδια
Στο πρώτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να παρακολουθήσουν το
βίντεο-κλιπ του τραγουδιού “L’oiseau et l’enfant” (“Το πτηνό και το παιδί”) του παιδικού
συγκροτήματος KIDS UNITED (2016). Έχει επισυνάψει τον σχετικό υπερσύνδεσμο στην
ψηφιακή τάξη, μέσα από το εργαλείο safeyoutube. Οι μαθητές απαντούν σε τρεις
ερωτήσεις σφαιρικής κατανόησης πάνω στο βίντεο. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους
μαθητές τους στίχους του τραγουδιού στα Γαλλικά και τη μετάφρασή τους στα Ελληνικά.
Στο δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να παρακολουθήσουν το
βίντεο-κλιπ του ίδιου τραγουδιού επεξεργασμένο με το εργαλείο Edpuzzle. Μέσα στο
επεξεργασμένο βίντεο-κλιπ, ο εκπαιδευτικός δίνει φωνητικές και γραπτές οδηγίες στους
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μαθητές που τους οδηγούν σε τριών διαφορετικών τύπων ερωτήματα (σφαιρική
κατανόηση, κατανόηση επιμέρους πληροφορίας και κατανόηση μη λεκτικών στοιχείων).
Στο τρίτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός οδηγεί τους μαθητές σε μια διαδραστική
διαδικτυακή άσκηση, την οποία έχει επεξεργαστεί με το εργαλείο αξιολόγησης ProProfs.
Οι 12 ερωτήσεις του κουίζ αφορούν τους στίχους του τραγουδιού. Οι μαθητές αυτοαξιολογούνται άμεσα και μπορούν να επεξεργαστούν ένα “δίπλωμα” που αναφέρει το
όνομα και το σκορ τους.
Στο τέταρτο στάδιο, οι μαθητές καλούνται να παράγουν γραπτό λόγο (μαθησιακό
αντικείμενο “παρουσιάζω τον εαυτό μου [όνομα, ηλικία, εθνικότητα])”. Ο εκπαιδευτικός
δίνει στους μαθητές τον υπερσύνδεσμο που τους οδηγεί σε ένα διαδραστικό
στιγμιότυπο που έφτιαξε με το εργαλείο Thinglink, όπου έχει προσθέσει ετικέτες πάνω
σε κάθε μέλος του συγκροτήματος. Με αυτές οι μικροί τραγουδιστές παρουσιάζουν τον
εαυτό τους. Οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν αυτά τα κείμενα αυτο-παρουσίασης
στα Γαλλικά μέσα σε ένα έγγραφο Word και να το στείλουν στην ψηφιακή τάξη.
Τρόπος αποτίμησης της διδακτικής πρακτικής
Αυτή η διδακτική πρακτική κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών, κάτι που
αποδεικνύεται από την ενεργό συμμετοχή τους και τα θετικά μηνύματα
ανατροφοδότησης που στέλνουν στην ψηφιακή τάξη.
Λέξεις Κλειδιά: Γαλλικά, Δημοτικό, Στ΄ τάξη, τραγούδι, ψηφιακή τάξη
Βιβλιογραφία
EΠΣ - ΞΓ (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών). Πράξη “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, Οριζόντια Πράξη”. ΕΣΠΑ 20072013. Αναλυτικοί Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας, 28-31. Ανακτήθηκε από : Ενιαίο Τεύχος Υλικού
Αναφοράς Β2 ΞΓ.
Μητσικοπούλου, Β. (2020). Πολλαπλοί και νέοι γραμματισμοί στο Νέα κειμενική πραγματικότητα
και η ανάπτυξη γλωσσικού και ψηφιακού γραμματισμού. Ανακτήθηκε από: Ενιαίο Τεύχος Υλικού
Αναφοράς Β2 ΞΓ.
Οικονομίδου, Β. (2020). Κατηγοριοποίηση λογισμικών και Λογισμικά Εξάσκησης και Πρακτικής στο
Κριτική Ανάγνωση του CALL. Ανακτήθηκε από : Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς Β2 ΞΓ.
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Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό – Από τη
θεωρία στην πράξη.
Νικολάου Αλεξάνδρα
alenikola@yahoo.gr

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην παρούσα εργασία αναδεικνύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και οι απαιτήσεις που αυτό καλείται να
ικανοποιεί, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά στην εξ αποστάσεως μαθησιακή
διαδικασία.
Η φυσική απουσία του διδάσκοντα στην από απόσταση εκπαίδευση
αναπληρώνεται από το εκπαιδευτικό υλικό, για το οποίο o Rowntree αναφέρει ότι
«περιέχει έναν δάσκαλο σε ετοιμότητα, ο οποίος ενεργοποιείται μόλις αυτό ανοιχτεί και
είναι έτοιμος να βοηθήσει τον διδασκόμενο να μάθει» (Λιοναράκης, 2008, σ. 25).
Πρόκειται για μια «προκατασκευασμένη» και «αποθηκευμένη» διδασκαλία η οποία έχει
σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει ειδικό σκοπό και στόχους και απευθύνεται σε
συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευόμενων (Γκιόσος & Κουτσούμπα, 2005). Το εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό τείνει να είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή μάθησης
και ο σχεδιασμός του αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, απαιτώντας μια υψηλού
βαθμού αυτονομία από τον εκπαιδευόμενο, σύμφωνα με τους Dekkers και Kemp (1995).
Στις μέρες μας, εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, λόγω της
πανδημίας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προτείνεται ως λύση για τη συνέχιση της
μαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της ασύγχρονης σχολικής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και στη δημιουργία εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικού υλικού απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά εκείνα
που αυτό οφείλει να ενσωματώνει, ώστε να το καθιστούν ελκυστικό, καθοδηγητικό,
επεξηγηματικό και αποτελεσματικό ως προς την ικανοποίηση των μαθησιακών στόχων
που επιδιώκει να ικανοποιήσει.
Συνεπώς, το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο, ψηφιακό ή συνδυασμός
των δύο, χρειάζεται να εμπεριέχει τα κατάλληλα στοιχεία που θα εξασφαλίζουν και θα
ενεργοποιούν σε μεγάλο βαθμό διδακτικές διαδικασίες όπως η καθοδήγηση του
εκπαιδευόμενου στη μελέτη του, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασής του με το υλικό, η
ανατροφοδότηση, οι επεξηγήσεις δύσκολων σημείων, η εκτίμηση της προόδου του, η
ενίσχυση και η ενθάρρυνσή του (Μανούσου, 2007, Ματραλής, 1998).
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Στα τρία παραδείγματα σχολικού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού που
παρουσιάζονται στο βίντεο που συνοδεύει την παρούσα εργασία, δίνεται έμφαση στο
οικείο και επεξηγηματικό ύφος, στον καθορισμό και στην παρουσίαση των μαθησιακών
στόχων, στη χρήση παραδειγμάτων και απεικονίσεων, στις δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης και στην ανατροφοδότηση του μαθητή. Είναι σημαντικό ο μαθητής: να
γνωρίζει τι αναμένεται να έχει μάθει αφού θα έχει μελετήσει τη συγκεκριμένη ενότητα,
να μελετά παραδείγματα που θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση νέων εννοιών και να
έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί μόνος του την πρόοδό του, εντοπίζοντας παράλληλα τις
πιθανές αδυναμίες - δυσκολίες του μέσα από δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, οι
οποίες θα του παρέχουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Είναι φανερό ότι στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση του
μαθητή με το εκπαιδευτικό υλικό. Η επιβράβευση, η ενίσχυση και η ενθάρρυνση που
συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της ανατροφοδότησης, υποστηρίζουν τον μαθητή, τον
εμπνέουν και τον κινητοποιούν προς την κατεύθυνση της διατήρησης και της βελτίωσης
του επιδιωκόμενου μαθησιακού αποτελέσματος. Αξίζει να επισημανθεί ότι στις
παρούσες συνθήκες υλοποίησης της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η
ανατροφοδότηση μπορεί να παρέχεται συμπληρωματικά και μέσα από τη διαδικασία
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την οποία οι μαθητές επικοινωνούν σε
προκαθορισμένο χρόνο με τους διδάσκοντες και με την ομάδα των συμμαθητών τους.
Λέξεις Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα
Βιβλιογραφία
Γκιόσος, Ι., Κουτσούμπα, Μ. (2005). Θεωρητικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού στην ΑεξΑΕ. Στο Α. Λιοναράκης, (Επιμ.) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές (σελ.39-52). Πάτρα: ΕΑΠ.
Dekkers, J., & Kemp, N. (1995). Contemporary developments in the typographical design of
instructional texts for open and distance learning. Στο F. Lockwood, (Επιμ.) Open and Distance Learning
Today. Routledge.
Λιοναράκης, Α. (2008). Η εκπόνηση Μεθοδολογικής Προσέγγισης των Προγραμμάτων δια βίου
εκπαίδευσης
από
απόσταση.
Ανακτήθηκε
στις
5-10-09
από
http://esp.inf.teilam.gr/documents/Paradoteo_Lionarakis_Didaktikh_Programm_eae_Aug2008_PE4.pdf
Μανούσου, Ε. (2007). Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής,
συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές πρωτοβάθμιας,
ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας (Διδακτορική διατριβή). Διαθέσιμη στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης στο http://thesis.ekt.gr/15961
Ματραλής, Χ. (1999). Απαιτήσεις από τους διδάσκοντες. Στο: Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α.,
Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ., Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και
λειτουργίες. Τόμος Α'. Πάτρα: ΕΑΠ. (σελ. 57-58).
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«Wassily_Kandinsky: Όταν η μουσική συνάντησε τη
ζωγραφική»
Παντελάκη Νεκταρία
npantelaki@gmail.com
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων M.Ed , 2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, με τίτλο “ Wassily Kandinsky: Όταν η μουσική συνάντησε τη ζωγραφική ”,
που απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού. Η πρόταση αυτή είναι μια
εναλλακτική μορφή διδασκαλίας, με διαθεματικό περιεχόμενο, ενταγμένη στο Α.Π.Σ. και
Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Δημοτικού Σχολείου, που εμπλέκει αρμονικά τα γνωστικά αντικείμενα
Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, με την αξιοποίηση της Τέχνης (πίνακες ζωγραφικής,
συνθέσεις μεγάλων συνθετών, μουσική) στην εκπαιδευτική διαδικασία,
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση των ΤΠΕ στη
μάθηση. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πληροφορίες, εικόνες, ήχους, πολυμεσικές
εφαρμογές, βίντεο, προσομοιώσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και ενισχύουν τη
διάθεση για ανακάλυψη και μάθηση, και ταυτόχρονα διεγείρουν τη φαντασία τους, για
την επίτευξη του κύριου στόχου μας, που είναι η διαθεματική, διεπιστημονική
προσέγγιση της γνώσης.
Σύμφωνα με το ΔΕΕΠΣ, γενικός σκοπός της διδασκαλίας της μουσικής και των
εικαστικών είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση,
αποβλέποντας στη γενικότερη καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, της φαντασίας και της
προσωπικότητας των µαθητών. Ειδικότερα, επιδιώκεται η βιωματική αισθητική εμπειρία
και έκφραση συναισθημάτων των μαθητών, μέσα από την ακρόαση μουσικών
συνθέσεων και θέαση πινάκων ζωγραφικής, η ανακάλυψη της σχέσης της μουσικής με
τη ζωγραφική μέσα από τη ζωή και το έργο του Wassily Kandinsky, η περιγραφή ενός
πίνακα ζωγραφικής και, τελικά, το πέρασμα από το παιδί θεατή-ακροατή στο παιδί
κριτικό και δημιουργό.
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με τις εξής δραστηριότητες:
Ενεργοποίηση των μαθητών με την ακρόαση μιας μουσικής σύνθεσης, (Ο χορός
των λουλουδιών, Eugen Doga) και αποτύπωση των συναισθημάτων τους σε ένα padlet.
Παρακολούθηση διαδραστικού βίντεο με το ζωγράφο Δημήτρη Μυταρά, ο οποίος
περιγράφει τη σχέση της ζωγραφικής με τη μουσική και πώς αυτή επηρέασε το έργο του.
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Επεξεργασία κειμένου γλώσσας «Η μουσική και οι άλλες τέχνες»
Διαδραστική παρουσίαση του ζωγράφου Wassily Kandinsky, με τη βιογραφία του,
έργα του αλλά και της αντίληψης των χρωμάτων ως ήχων. Επίσκεψη στο Φωτόδεντρο
(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6163), όπου εντοπίζουν τη σχέση ήχου και
χρώματος μέσα από το παιχνίδι.
Παρουσίαση πίνακα του Καντίσκυ και -μέσα από ερωτήσεις- καθοδήγηση των
μαθητών στην παραγωγή γραπτού κειμένου, όπου περιγράφουν τον πίνακα, αλλά και
δημιουργούν ένα μικρό αφήγημα με πρωταγωνιστές τους ίδιους ως φιγούρα μέσα στον
πίνακα.
Τελικά, καλούνται να δημιουργήσουν έναν δικό τους πίνακα, αποτυπώνοντας τις
εικόνες και τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται μέσα από την ακρόαση της
μουσικής σύνθεσης του Dmitri Shostakovich, Waltz No. 2.
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, Τέχνη, Γλώσσα, Μουσική, Ζωγραφική, Wassily Kandinsky,
δημιουργική γραφή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γρόσδος, Σ. (2017). Εικόνα και δημιουργική γραφή, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γρόσδος, Σ. & Ντάγιου, Ε. (2003). Γλώσσα και Τέχνη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
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«Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Padlet και
Kahoot στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση»
Φυτοπούλου Αλεξάνδρα
afytopoulou@outlook.com
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), 2 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
ου

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η πρόταση για την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Padlet και Kahοot στην
ασύγχρονη εκπαίδευση συμπεριλήφθηκε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπαίδευσης Ζακύνθου, η οποία υλοποιήθηκε ανά τάξεις, μέσω της πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων του πανελλήνιου σχολικού δικτύου, BigBlueButton.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη πολλαπλών
αλληλοσυνδεόμενων ψηφιακών πινάκων Padlet, προκειμένου να επιτευχθεί αφενός η
άμεση και αποτελεσματική ασύγχρονη επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τα μέλη της
σχολικής κοινότητας και, αφετέρου ο διαμοιρασμός ιδεών σε θέματα που αφορούν
αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία. Επιμέρους στόχος είναι να
γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί, μέσω του συνεργατικού πίνακα, εκπαιδευτικά εργαλεία και
να δημιουργήσουν για (και με) τους μαθητές τους ψηφιακά παιχνίδια αξιολόγησης για
όλα τα γνωστικά αντικείμενα με το διαδικτυακό εργαλείο kahoot.
Εστιάζοντας στα κοινά πλεονεκτήματα των δύο ψηφιακών εργαλείων,
επισημαίνεται ότι παρέχονται δωρεάν (με περιορισμούς) και δίνουν τη δυνατότητα
ανάρτησης εγγράφων, βίντεο, επικόλλησης συνδέσμων και εικόνων. Επιπλέον, το
ιδιαίτερα ελκυστικό και φιλικό περιβάλλον χρήσης τους καθιστά τα δύο εργαλεία
ιδιαίτερα δημοφιλή. Είναι συμβατά με όλες τις κινητές συσκευές και δεν απαιτούν
εγκατάσταση λογισμικού (web-based).
Με στόχο το διαμοιρασμό ιδεών, δημιουργήθηκαν πέντε αλληλοσυνδεόμενοι
ψηφιακοί πίνακες, με τις συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις: α) αρχικός πίνακας στον
οποίο αναρτάται υλικό σχετικό με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, β) πίνακας με
καλές πρακτικές χρήσης ανάθεσης εργασιών, στον οποίο εμπεριέχονται οι σύνδεσμοι
Padlet των δημιουργών, με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών, ώστε να
αποκομίσουν οφέλη όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γ) πίνακας με αναφορά
στη δημιουργία παιγνιωδών δραστηριοτήτων kahoot από τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, με σκοπό την ενεργή εμπλοκή των μαθητών
στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από το παιχνίδι (gamification), δ) πίνακας με σουίτες
εξελληνισμένου δωρεάν εκπαιδευτικού λογισμικού με πληθώρα δραστηριοτήτων για
παιδιά δημοτικού και ε) πίνακας με ευχάριστες δραστηριότητες με σκοπό τη
δημιουργική ενασχόληση των μαθητών (κατασκευές, πειράματα, φιλαναγνωσία,
δημιουργική γραφή). Σε όλους τους πίνακες οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να
προσθέτουν τις δικές τους προτάσεις.
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Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ο συνεργατικός πίνακας εμπλουτίζεται διαρκώς
με καλές πρακτικές χρήσης padlet και δημιουργίες παιχνιδιών Kahoot.
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακός πίνακας padlet, παιχνιδοποίηση, διαδικτυακό εργαλείο
Kahoot, συνεργασία, διαμοιρασμός ιδεών
Σχετικός σύνδεσμος: https://el.padlet.com/afytopoulou/5jyvli08ldx0 (Εν αναμονή της
συγκατάθεσης των εκπαιδευτικών για δημόσια κοινοποίηση των προσωπικών τους padlet,
ορισμένοι εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι ανενεργοί).

Βιβλιογραφία
Αυγέρης, Γ. & Μπούσιος, Θ. (2019). Αξιοποίηση κινητών συσκευών (Tablets και κινητά τηλέφωνα)
στη διδασκαλία μαθημάτων. Επιμορφωτικά διαδικτυακά εξ αποστάσεως σεμινάρια eTwinning,
Συντονιστής Τζιμόπουλος Ν.
Σοφός, Α. , Κώστας, Α., & Παράσχου, Β. (2015). Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Από τη Θεωρία
στην Πράξη. Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου του 2020 από https://repository.kallipos.gr/handle/11419/182
Φωκίδης Π., Ατσικπάση Π., Καϊμάρα Π., & Δεληγιάννης Ι. (2018). Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια:
Μία κριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών παρεμβάσεων της πρωτοβουλίας ETiE. Στα
πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου (σσ 105-112), «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»,
Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018
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Συγκερασμός η-Ταξη & e-me
Χανιάς Κωνσταντίνος
kchanias@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Α/θμια Εκπ/ση Ν. Κορινθίας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η εργασία που θα παρουσιάσω εντάσσεται στο Α.Π. Δημοτικού όπως
διατυπώνεται στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Α.Π Φ.20/130336/Δ1, με τίτλο “Οδηγίες για τη
διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο”. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τη Β΄, Γ΄ τάξη και την ενότητα
“Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ” και ειδικότερα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Στόχοι της εργασίας είναι ο μαθητής:
•

να αναγνωρίζει τις διαφορές ηλεκτρονικού – φυσικού ταχυδρομείου,

•

να εξοικειωθεί με το περιβάλλον διεπαφής μιας εφαρμογής ηλ.
ταχυδρομείου,

•

να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού μηνύματος,

•

να συνθέτει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα

Σε κάθε έναν από τους παραπάνω στόχους αντιστοιχεί και μια επιμέρους
δραστηριότητα.
Η πρωτοτυπία των τριών δραστηριοτήτων που ανέφερα είναι ότι
δημιουργήθηκαν αξιοποιώντας εργαλεία και από τις δύο πλατφόρμες ασύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης eclass και e-me. Όταν μελέτησα την e-me για τις ανάγκες
υποστήριξης των συναδέλφων στην εξΑΕ, βρήκα πολύ ενδιαφέρον το εργαλείο econtent. Προσωπικά χρησιμοποιώ την eclass πολύ πριν την έναρξη της εξΑΕ και η χρήση
της ήταν μονόδρομος. Παρατήρησα όμως ότι το περιεχόμενο που κατασκευάζει κάποιος
στο e-content μπορεί να ενσωματωθεί – ως iframe – σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτό ακριβώς
υλοποιώ στο παράδειγμα που παρουσιάζω.
Για παράδειγμα, στη δραστηριότητα που έχει ως στόχο την εξοικείωση
του μαθητή με το περιβάλλον διεπαφής μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
δημιούργησα 9 επιμέρους αντικείμενα στο e-content της e-me. Στο πρώτο ο μαθητής
καλείται να περιηγηθεί στο περιβάλλον διεπαφής ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του
Π.Σ.Δ. και να διερευνήσει τα σημεία ενδιαφέροντος που αναλύουν όλα τα επιμέρους
χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Στα επόμενα αντικείμενα, ο μαθητής καλείται να
εντοπίσει πώς θα πρέπει να αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή για να διεκπεραιώσει μια
σχετική ενέργεια, π χ. να απαντήσει σε ένα μήνυμα. Το επόμενο βήμα ήταν η ένταξη
αυτής της δραστηριότητας στο eclass. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 9 διαφορετικά
αντικείμενα του e-content. Η αντιστοίχισή τους σε 9 διαφορετικά έγγραφα ή εργασίες
θα έκανε τη διαχείρισή τους από το μαθητή δύσκολη. Αξιοποίησα λοιπόν το εργαλείο
ηλεκτρονικό βιβλίο του eclass, το οποίο δίνει μια συνοχή και ακολουθία – σειριακή
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μορφή στην παρουσίαση των αντικειμένων. Ο μαθητής καλείται να περιηγηθεί στις
διαδραστικές σελίδες του ηλεκτρονικού βιβλίου.
Ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στο υλικό που μεταφέρουμε από το econtent στο eclass είναι ότι δεν καταγράφεται η δραστηριότητα του μαθητή. Το
πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προσθήκη δραστηριοτήτων αξιολόγησης με
χρήση εργαλείων της eclass (ασκήσεις, εργασίες). Για παράδειγμα, η τελευταία
δραστηριότητα που ανατίθεται στο μαθητή και έχει ως στόχο να συνθέσει ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα ζητάει από το μαθητή να χρησιμοποιήσει το ενσωματωμένο
εργαλείο μηνύματα της eclass, το οποίο έχει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Λόγω του περιορισμού που ανέφερα, η χρήση περιεχομένου από το e-content στο
eclass ενδείκνυται κυρίως για παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού με διαδραστικό τρόπο,
όπου οι δυνατότητες που προσφέρει είναι πραγματικά εντυπωσιακές, και λιγότερο για
δραστηριότητες αξιολόγησης.
Λέξεις Κλειδιά: η-Τάξη, e-class, e-me, Ασύγχρονη εξΑΕ
Βιβλιογραφία
«Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο», Φ.20/130336/Δ1/22-8-2019 ΥΠΑΙΘ
«Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού, Open Eclass», https://docs.openeclass.org/el/teacher
«Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς», https://e-me.edu.gr/ .
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Θεματικός Άξονας: Η αξιοποίηση της εξΑΕ μέσω καινοτόμων
προγραμμάτων εκπαίδευσης (π.χ τέχνες, φιλαναγνωσία, διατροφή,
βιωματική εκπ/ση) στο Δημοτικό Σχολείο

Το μάθημα του Θεάτρου με εξ αποστάσεως
διδασκαλία σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και
Γενικά Λύκεια.
Συντελεστές θεατρικής παράστασης:

Βαλαώρα Βασιλική1, Βόγια Αγγελική2, Κοψιά Παρασκευή3,
Τσακιρίδου Ιωάννα4 , Αρβανιτάκη Νικολέττα5, Μπαρούνη
Φωτούλα6
(1) Vickyvalaora4@gmail.com , (2) vogiaangeliki@gmail.com , (3) vivikopsia@gmail.com ,
(4) giannena.09@gmail.com , (5) nicoledimakea@gmail.com , (6) fayebarouni@gmail.com
(1) Εκπαιδευτικός ΠΕ 91.01, Α΄Δ/νση .Δ.Ε. Αθήνας, (2) Εκπαιδευτικός ΠΕ 91.01, Δ/νση .Δ.Ε. Λάρισας
(3) Εκπαιδευτικός ΠΕ 91.01, Α΄Δ/νση .Δ.Ε. Αθήνας, (4) Εκπαιδευτικός ΠΕ 91.01, Δ/νση .Δ.Ε. Δράμας
(5) Εκπαιδευτικός ΠΕ 91.01, Α΄Δ/νση .Δ.Ε. Πειραιά, (6) Εκπαιδευτικός ΠΕ 91.01, Α΄Δ/νση .Δ.Ε. Αθήνας

Περίληψη [Αποθετήριο]
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων με
σύγχρονη και ασύχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/ τριες Μουσικών και
Καλλιτεχνικών Σχολείων και Γενικών Λυκείων. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση των
θεματικών ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων που σχετίζονται με τους συντελεστές
μιας θεατρικής παράστασης. Συγκεκριμένα, η γνωριμία ή/και εξοικείωση με την
επιστημονική καθώς και την πρακτική πλευρά του Θεάτρου ως καλλιτεχνικού
δημιουργήματος, με τους ανθρώπους μέσα και γύρω από μια θεατρική παράσταση και
παράλληλα η ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων, όπως η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης και της
συνεργασίας.
Η εισήγηση έχει ως κύριο σκοπό της τη γνωριμία των μαθητών με τους συντελεστές
της θεατρικής παράστασης και τον ρόλο που διαδραματίζουν στη δημιουργία ενός
ενιαίου καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης διδακτικής
πρότασης βασίστηκε στο ψηφιακό σενάριο της εκπαιδευτικού Αγγελικής Βόγια με τίτλο
“Συντελεστές θεατρικής παράστασης” και προέκυψε μέσα από τη συνεργασία και την
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ανταλλαγή εμπειριών και εφαρμογών εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής που εργάζονται
σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μαθησιακοί γνωστικοί στόχοι
● Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης
● Να αντιληφθούν το ρόλο του δραματουργού/συγγραφέα και την επίδραση των
κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών που βιώνει στο έργο του
● Να κατανοήσουν την έννοια του ρόλου και τη σκηνική συμπεριφορά
● Να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του θεάτρου σε σχέση με άλλες μορφές
θεάματος και παραστατικών τεχνών
● Να κατανοήσουν τους κώδικες του θεάτρου και να μπορούν να τους αξιοποιούν
ως καλλιτέχνες δημιουργοί και ως θεατές
● Να είναι ικανοί να συνδυάσουν σκηνικά το θέατρο με άλλες σύγχρονες μορφές
θεάματος και άλλες τέχνες και να δημιουργούν σύνθετα και πολύμορφα θεάματα με την
αξιοποίηση των στοιχείων της σκηνογραφίας, της μουσικής/ήχου, της κίνησης και του
φωτισμού.
Επιμέρους στόχοι
● Ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων των μαθητών και ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ τους
● Κινητοποίηση της φαντασίας και της κριτικής τους σκέψης
● Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές εφαρμογές ΤΠΕ –
Ψηφιακά εργαλεία Web-2.0
● Πειραματισμός με τη φωνή, τη μουσική και τους ήχους
● Αναζήτηση στο Google Search
● Εξοικείωση με το περιβάλλον Google Docs (word, slide, forms)
● Υποκριτική και σκηνοθετική προσέγγιση ενός κειμένου
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Πρότερη γνώση της κωμωδίας “Όρνιθες” του Αριστοφάνη - Παρακολούθηση
προτεινόμενης παράστασης από το Θέατρο Τέχνης 1975 σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν.
"Όρνιθες"_Θέατρο Τέχνης)_1975
Χρήση ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται
Θεματικές Ενότητες
Συγγραφέας – Δημιουργική γραφή
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Μουσικός – Χορογράφος
Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος
Ηθοποιός – Φωνή
Σκηνοθέτης
Δραστηριότητες με χρήση: sway, Tagul, padlet, ψηφιακή πλατφόρμα Αίσωπος,
Power Point, Φύλλα εργασίας, Freesound, Google slide, Audacity, Anchor.Fm, Google
Forms Φύλλα αξιολόγησης

Λέξεις – κλειδιά
Συντελεστές, θεατρική παράσταση, Όρνιθες, Αριστοφάνης

Βιβλιογραφία - Πηγές
1. Στοιχεία Θεατρολογίας,
pdf.php?course=DSGL-A115

Α΄

Λυκείου,

Κεφάλαιο

http://ebooks.edu.gr/new/books-

2. Οι επαγγελματίες του θεάτρου, Ψηφιακά διδακτικά σενάρια, Πλατφόρμα Αίσωπος,
http://aesop.iep.edu.gr/node/8834
3.
Δραματική
Ποίηση:
Όρνιθες
του
Αριστοφάνη,
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C116/678/4501,20263

γ΄

γυμνασίου,

4. «Ο Αριστοφάνης στο Θέατρο Τέχνης», από το Αρχείο της ΕΡΤ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 5. Βιντεοσκοπημένη
θεατρική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, Ορνιθες"_Θέατρο Τέχνης)_1975
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Ηλεκτρονική Κινηματογραφική Λέσχη. Γεωργαντά
Μαριλένα1, Νικολακάκη Άννα2
(1) georgantamarilena@gmail.com, (1) 2annanikolakakid@gmail.com
(1) Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας (ΠΕ70), Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Κρήτης
(2) Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας (ΠΕ70), Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Κρήτης

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Θεωρητικό πλαίσιο
Η Κινηματογραφική Λέσχη στο σχολείο μας δημιουργήθηκε με γνώμονα την αγάπη
και το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο, καθώς και την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση
οφείλει να εντάξει τις τέχνες στην καθημερινότητά της με έναν τρόπο που δε θα
θυμίζει… μάθημα.
Ένας θεωρητικός του Κινηματογράφου, ο Christian Metz, έθεσε το ζήτημα αν ο
κινηματογράφος είναι γλωσσικό σύστημα ή καλλιτεχνική γλώσσα. Η κινηματογραφική
ταινία, λοιπόν, δηλώνει ή προτείνει ένα νόημα; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν
παιδαγωγικά ταινίες στη σχολική πραγματικότητα, ώστε να υπάρξει επιρροή τόσο στα
τεκταινόμενα της σχολικής ζωής, όσο και στον ψυχικό κόσμο των παιδιών;
Σκοπός - Στόχοι
Τα παιδιά, μέσα από την θέαση ταινιών ποικίλης θεματολογίας, εμπνέονται,
σκέφτονται και καλλιεργούν τις δεξιότητες τους, εξελίσσοντας την κριτική τους σκέψη
και την ικανότητα τους να επιλύουν προβλήματα. Στοχάζονται, ενώ διασκεδάζουν,
ενεργοποιώντας συνειδητούς και ασυνείδητους μηχανισμούς.
Με αυτό τον τρόπο, παρέχονται ευκαιρίες μάθησης, διεύρυνσης των πνευματικών
τους οριζόντων, τέρψης ταυτόχρονα, καλλιέργειας του νοητικού, ψυχικού και
συναισθηματικού τους δυναμικού, κατασκευής νοήματος και αποκωδικοποίησης
συμβόλων.
Δραστηριότητες Αποτελέσματα
Η ηλεκτρονική κινηματογραφική λέσχη δημιουργήθηκε ως ψηφιακή τάξη στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo, με τη σκέψη να αποτελεί έρεισμα συναισθηματικό
και ψυχολογικό για παιδιά και ενήλικες, μέσα από προτάσεις ταινιών διαφορετικής
διάρκειας και θέματος.
Κάθε ταινία μπορεί να συνοδεύεται από δραστηριότητες που «ανοίγουν» την
όρεξη και δραστηριότητες κινηματογραφικού εγγραμματισμού, δημιουργικής γραφής,
για παράδειγμα, μετά τη θέαση.
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Αναρτάται λοιπόν μια ταινία και επισυνάπτονται δραστηριότητες πριν τη θέαση.
Οι δραστηριότητες αυτές έχουν στόχο τη δημιουργία υποθέσεων, για παράδειγμα, για
το περιεχόμενο της ταινίας, την καλλιέργεια της αίσθησης και του κλίματος που
δημιουργεί, την προετοιμασία του μαθητή σε θεατή.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ζωντανή τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές κάθε
τμήματος, ώστε να μπορέσουν αρχικά να έχουν επαφή με τη δασκάλα του τμήματος και
με τους συμμαθητές τους. Είναι σημαντική η αλληλεπίδραση και επικοινωνία που
επιτυγχάνεται μέσω αυτού του εργαλείου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην
ψηφιακή αίθουσα που δημιουργείται, η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση, η φαντασία
κυριαρχούν μέσα από τις σκέψεις και τη φωνή του κάθε παιδιού. Αναλυτικότερα,
μπαίνουν στη θέση των δημιουργών της ταινίας, όπως και των ηρώων, μέσα από
δραστηριότητες κινηματογραφικού εγγραμματισμού και
δημιουργικής γραφής.
Παράγουν λοιπόν διαλόγους, ζωγραφιές, προτάσεις για μικρές δραματοποιήσεις, και
φυσικά εκφράζονται ελεύθερα.
Αποτίμηση
H αποτίμηση του προγράμματος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, εμπλέκοντας
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στον ίδιο βαθμό.
Πρώτον, θα μπορούσαν οι μαθητές να γράψουν ένα γράμμα με τις εντυπώσεις
τους απευθυνόμενοι στην ίδια τη Λέσχη ή στους δημιουργούς των ταινιών που
παρακολούθησαν.
Δεύτερον, θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν κάποια κλείδα
παρατήρησης για τη στάση, τη συμπεριφορά, τη συμμετοχή και την εμπλοκή των
μαθητών στη διαδικασία θέασης και δημιουργίας.

Λέξεις - κλειδιά: (κινηματογράφος, δημιουργικότητα, συναισθήματα, εξ αποστάσεως
δημιουργική εκπαίδευση).

Βιβλιογραφία
Γρόσδος, Σταύρος.2018 Κινηματογράφος και δημιουργική γραφή, Μαθήματα Κινηματογραφικού
Γραμματισμού. Χανιά: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης – Πυξίδα της πόλης
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Ιστορίες με τον Μανόλη.
Δραγάτσης Μανόλης1, Κουλιανού Μαρία2
(1) mxdragatsis@gmail.com
(2) mkoulianou@paneion.gr
(1) Παιδαγωγός, δάσκαλος θεάτρου, ηθοποιός, επιμορφούμενος ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς
(2) Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Γνωσιακής Επιστήμης, Μεταδιδάκτωρ Ι.Κ.Υ., ΕΝΕΕΓΥΛ Ευβοίας
& ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν σε καιρούς πανδημίας και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης οι μαθητές δημοτικού με τη βοήθεια του αναστοχαστικού δασκάλου
θεατρικής αγωγής να επικοινωνήσουν, παίξουν, συζητήσουν, προβληματιστούν και
αναστοχαστούν για το ξένο και το ανοίκειο. Η εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της
παιδαγωγικής θεωρίας του Εκπαιδευτικού Δράματος και της αφήγησης παραμυθιού, της
αναστοχαστικής πρότασης του Dewey και τις πρακτικές εφαρμογές της στις Τέχνες. Στο
εισαγωγικό αυτό βίντεο, οι μαθητές θα πάρουν βασικές πληροφορίες ώστε να δώσουν
μορφή μέσω της ζωγραφικής σε έναν μυστηριώδη άγνωστο, ο οποίος, όπως εκ
προοιμίου θα αποκαλύψει ο δάσκαλος, μέλλεται να γίνει ο «κολλητός τους φίλος.
O δάσκαλος θα επιλέξει να αφηγηθεί ψηφιακά μια ιστορία βασισμένη στο
κινηματογραφικό έργο του Σπίλμπεργκ, «Ε.Τ ο εξωγήινος», με θέμα τη φιλία ανάμεσα σε
δύο δεκάχρονα πλάσματα υπό συνθήκες απολύτως ειδικές και υπό πρωτόγνωρους
περιορισμούς. Οι δύο αυτές υπάρξεις πέρα από την κοινή ηλικία, φαινομενικά δεν
συνδέονται από τίποτα. Μιλούν διαφορετική γλώσσα, έχουν ανόμοια μορφή και
κουλτούρα, δεν ανήκουν καν στο ίδιο είδος.
Η διδακτική τεχνική που αξιοποιήθηκε στο πρώτο μιας υπό υλοποίηση σειράς
βίντεο, με κεντρικό άξονα τη στάση και αντίληψη που διατηρούμε απέναντι στο ξένο και
το ανοίκειο, δανείζεται πρακτικές του Εκπαιδευτικού Δράματος, μιας μορφής θεατρικής
τέχνης αναγνωρισμένης διεθνώς ως αποτελεσματικό παιδαγωγικό μέσο μάθησης. Το
Εκπαιδευτικό Δράμα με αφόρμηση μια ιστορία, δίνει τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να δουλεύουν σε ομάδες και να δημιουργούν έναν κόσμο φανταστικό,
να αντιμετωπίζουν προβλήματα, αποφασίζουν, δρουν και αναστοχάζονται τις πράξεις
τους.
Τα παιδιά ως ενεργητικοί θεατές αλλά και συνδιαμορφωτές της ιστορίας, θα
διερευνήσουν βιωματικά τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν αυτά τα πλάσματα σε
τέτοιο βάθος σχέσης, ώστε να ταυτιστούν στα όρια του απόλυτου. Οι μαθητές, υπό την
ασφαλή κάλυψη του παιχνιδιού και της σύμβασης ότι υποδύονται έναν ρόλο, θα
συνδιαλλαγούν με σύνθετες έννοιες όπως η μοναξιά και η ποιοτική επικοινωνία. Ο
αναστοχασμός διαπνέει όλες τις δράσεις τους καθώς στόχος είναι να υιοθετηθεί ως
στάση ζωής σε θέματα νέα, είτε δύσκολα είτε σύνθετα, έχοντας ανοιχτό μυαλό και
υπευθυνότητα.
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Προκειμένου να διασφαλιστεί εξ αποστάσεως, σε κάποιο βαθμό, το ενδιαφέρον
και η δραματική ένταση, ο δάσκαλος προέβη σε μια υποτυπώδη σκηνοθεσία,
χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις τεχνικές μοντάζ και προσαρμόζοντας την αφήγηση
σύμφωνα με το μέσο. Στο εισαγωγικό αυτό βίντεο, οι μαθητές θα πάρουν απαραίτητες
πληροφορίες ώστε να δώσουν μορφή μέσω της ζωγραφικής σε έναν μυστηριώδη
άγνωστο, που, μέλλει να γίνει ο «κολλητός τους φίλος». Από τα έργα των μαθητών, που
θα σταλούν στον διδάσκοντα ηλεκτρονικά, θα προκύψουν δράσεις βασισμένες στην
προσωπική εκδοχή του εξωγήινου του κάθε παιδιού.
Στα επόμενα «επεισόδια» οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επικοινωνήσουν στα
«αλαμπουρνέζικα», θα «μπουν ενσυναισθητικά στα «παπούτσια του ξένου»
υποδυόμενοι τον μικρό εξωγήινο στη διάρκεια της πρώτης νύχτας στο δάσος ή θα
επινοήσουν ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητα που βίωνε στον πλανήτη του. Στο
τέλος, θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για το εάν θα δώσουν μια νέα συνέχεια στη
σχέση των δύο φίλων ή θα παραμείνουν πιστοί στο φινάλε του κινηματογραφικού
σεναρίου.
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό Δράμα, αφήγηση παραμυθιού, φιλία, αναστοχασμός, ανοίκειο
Βιβλιογραφία
1. Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2007). Η Τέχνη του δράματος στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις
Μεταίχμιο.
2. Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2018). Όταν ο δάσκαλος μπαίνει σε ρόλο: 50 προτάσεις για θεατρικά
εργαστήρια με Δάσκαλο σε Ρόλο, Αθήνα, Μεταίχμιο.
3. Hentschke, L. and Del Ben, L. Teaching Arts as Reflective Practice. (2006). At P., Burnard, & S., Hennessy.
(Eds.). (2006). Reflective practices in arts education (Vol. 5). Springer Science & Business Media.
4. Rodgers, C. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers
college record, 104(4), 842-866.
5. Zeichner, K.M. & Liston, D,P. (2014). Reflective Teaching and the Social Conditions of Schooling Series.
2nd edition. New York, Routledge.
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Αφιέρωμα στο παιδικό βιβλίο. Πέντε παραμύθια
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Δρακάκης Ιωάννης
chaniajon@yahoo.gr
Δάσκαλος ΠΕ70 Υ.ΠΑΙ.Θ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Τα παραμύθια πάντα ήταν και είναι γοητευτικά για τα παιδιά και για όσους
νιώθουν παιδιά. Η αξία του παραμυθιού ιδίως στην προσχολική και πρώτη σχολική
ηλικία είναι μεγάλη. Με το παραμύθι το παιδί επικοινωνεί, ονειρεύεται, φαντάζεται,
δημιουργεί, εξελίσσεται. «Το παραμύθι είναι εν μέρει ψυχαγωγία, εν μέρει παιδαγωγία,
στην ολότητά του όμως είναι ο καθρέπτης της ανθρώπινης ύπαρξης και των
δυνατοτήτων του ανθρώπου» όπως υποστηρίζει ο Ελβετός μελετητής Max Lüthi. Σκοπός
της επαφής των μαθητών της εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνση τους να αναπτύξουν
δημιουργικά τη φαντασία τους. Στόχοι της εξ αποστάσεως διδασκαλίας αυτών των πέντε
παραμυθιών είναι οι ακόλουθοι: 1.Να εξασκηθεί ο μαθητής στην ανάγνωση με
ελκυστικό κείμενο. 2.Να καλλιεργήσει την ενσυναίσθησή του μπαίνοντας στη θέση του
ήρωα. 3.Να αναπτύξει τη δημιουργική και συναισθηματική του σκέψη και φαντασία.
4.Να αγαπήσει τη Λογοτεχνία. 5.Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα κοινωνικού
αποκλεισμού και ρατσισμού κι έτσι να θεωρεί τη διαφορετικότητα φυσιολογική
κατανοώντας τον κόσμο. 6.Να απασχοληθεί δημιουργικά. Ζητήθηκε από τους μαθητές
να ζωγραφίσουν ένα παραμύθι και στο τέλος βάζοντας μια κόλλα Α4 μπροστά για
εξώφυλλο να γράψουν : ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ. Ακόμη μετά την
αποστολή των πέντε παραμυθιών, ένα κάθε μέρα και την ανάγνωση τους στάλθηκε ένα
ερωτηματολόγιο σε κάθε παιδί με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για συμπλήρωση. Η
αποτίμηση αυτής της δραστηριότητας ήταν ότι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση και
μαθησιακές δυσκολίες ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και ικανοποιήθηκαν από τα
παραμύθια. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε σχεδόν από όλους τους μαθητές και
στάλθηκε με e-mail, δείχνοντας ότι τα παραμύθια διαβάστηκαν. Σύνδεσμοι του υλικού.
Κάθε διεύθυνση είναι ένα παραμύθι και η τελευταία το ερωτηματολόγιο:
https://souini.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html
https://souini.blogspot.com/2020/03/2_29.html
https://souini.blogspot.com/2020/03/3.html
https://souini.blogspot.com/2020/03/4.html
https://souini.blogspot.com/2020/04/5.html
https://docs.google.com/forms/d/1iTN3i4uhDLV0hbBuIj8v6G_60JiHysgwSpQ2fc4
SsRA/edit
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Λέξεις Κλειδιά: Παραμύθι, ενσυναίσθηση
Βιβλιογραφία
Καππάτου Α. (2020) Πού βοηθά το παραμύθι; Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος
παιδοψυχολόγος, 21 Απριλίου 2020 Ανακτήθηκε από: https://www.akappatou.gr/index.php/2016-12-2121-07-04/sxeseis/136-drastiriotites-tou-mina/8971-poy-voitha-to-paramythi-2
Καρδαρά Α. (2017) Το παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο , postmodern, 27
Ιουνίου 2017, Ανακτήθηκε από: https://www.postmodern.gr/to-paramythi-os-meso-didaskalias-stoelliniko-scholio/
Μαλαφάντης Κ. Δ. (2014) Παραμύθι και η δημιουργικότητα του παιδιού, Κείμενα, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας,
04
Μαρτίου
2014
Ανακτήθηκε
από:
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=298:t18malafantis&catid=62:tefxos18&Itemid=98
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«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ…»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Καψάλη Δέσποινα
despkaps@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Θεωρητικό πλαίσιο
Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στη θεωρητική προσέγγιση του
κοινωνικού εποικοδομισμού, βάσει του οποίου η γνώση οικοδομείται μέσω της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης και μέσω βασικών κοινωνικών διαδικασιών. Στο computersupported collaborative learning οι μαθητές υποστηρίζονται στο να συνεργαστούν με
κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία / περιβάλλοντα (Δημητριάδης, σ. 8). Βασίζεται,
επίσης, και στην παιδαγωγική Freinet, η οποία υποστηρίζει το άνοιγμα της σχολικής
τάξης στην κοινωνία και την παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές, με σκοπό την
ανάγνωση των παραγόμενων κειμένων από πραγματικούς αναγνώστες (Λάχλου).
Σκοποί και στόχοι
•

Δημιουργία αυθεντικών πλαισίων παραγωγής γραπτού λόγου και δημιουργία
εσωτερικών κινήτρων στους μαθητές για αυτή τη διαδικασία.

•

Καλλιέργεια πολυγραμματισμών (γλωσσικός, κειμενικός, ψηφιακός,
πληροφοριακός, κριτικός).

•

Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία (Λάχλου).

•

Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων των μαθητών και καλλιέργεια των
ιδιαίτερων κλίσεων του καθενός.

•

Συνεργασία των μαθητών και εκτός σχολικής τάξης αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήματα της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-συνεργασίας.

•

Εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς αυτή γίνεται πιο
ουσιαστική και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές.

•

Δημιουργική ένταξη και παιδαγωγική αξιοποίησή των Νέων Τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

•

Δικτύωση/άνοιγμα του σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
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Δραστηριότητες
Αρχικά, δημιουργήθηκε ένας φάκελος στο google drive ο οποίος διαμοιράστηκε
με τους μαθητές. Μέσα στο φάκελο δημιουργήθηκε ένα έγγραφο, στο οποίο
καθορίζονταν οι υποομάδες εργασίας και ο ρόλος του κάθε μαθητή σε αυτές (συντάκτης,
δημοσιογράφος κτλ)- οι ρόλοι των μαθητών και οι ομάδες άλλαζαν ανά τεύχος. Μέσα
στο φάκελο δημιουργήθηκαν τόσα αρχεία (εγγράφων ή παρουσιάσεων) όσα και τα
θέματα που θα καλυπτόταν στο συγκεκριμένο τεύχος της εφημερίδας/ του περιοδικού.
Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά (οπότε το συγκεκριμένο αρχείο το διαμοιράστηκε η
δασκάλα μόνο με συγκεκριμένο μαθητή) ή εργάστηκαν ομαδικά (οπότε το συγκεκριμένο
αρχείο ο δάσκαλος το διαμοιράστηκε με μία ομάδα μαθητών). Στην αρχή του εγγράφου,
η εκπαιδευτικός έγραψε οδηγίες προς τους μαθητές σχετικά με τον τρόπο εργασίας τους
και το είδος του πολυτροπικού κειμένου που θα δημιουργούσαν, καθώς και τους
κατάλληλους υπερσυνδέσμους για την άντληση των πληροφοριών. Καθόλη τη διάρκεια
της εργασίας, παρεχόταν ανατροφοδότηση στους μαθητές σχετικά με τα άρθρα που
δημιουργούσαν είτε με διορθώσεις/ σχόλια πάνω στο έγγραφο τους, είτε μέσω
βιντεοκλήσεων skype, είτε μέσω video που ο/η εκπαιδευτικός ανεβάζει στο φάκελο
του google drive και το διαμοιράζεται μαζί τους. Το υλικό που παράχθηκε
συγκεντρώθηκε από τους εκάστοτε «συντάκτες» σε ένα έγγραφο παρουσιάσεων ή
κειμενογράφου και έγινε η επιμέλεια του εξωφύλλου του τεύχους καθώς και του πίνακα
περιεχομένων. Τέλος, όταν ολοκληρώθηκε το κάθε τεύχος, αναρτήθηκε/δημοσιεύθηκε
στο
σχολικό
ιστολόγιο.
(Ενδεικτικά
προτείνονται
τα
εργαλεία web 2.0 https://en.calameo.com/ ή https://issuu.com/)
Αποτελέσματα
Παρήχθησαν τρία τεύχη του σχολικού περιοδικού, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο
ιστολόγιο του σχολείου στον υπερσύνδεσμο https://dimnkar.blogspot.com/p/blogpage_48.html.
Τρόποι αποτίμησης της διδακτικής πρακτικής
Οι διδακτική πρακτική αξιολογήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από
τους μαθητές. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε και στην αρχή και στο τέλος της πρακτικής,
ώστε να γίνει η αποτίμησή της με την καταγραφή των διαφορών που σημειώθηκαν.
Λέξεις Κλειδιά: ομαδοσυνεργατική, ασύγχρονη, διαδικτυακά εργαλεία, δημοτικό
Βιβλιογραφία
Δημητριάδης, Σ. (n.d.) Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Ανάκτηση Απρίλιος 19, 2020, από
https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS416/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%C
F%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/13-LTHEORIES-SocialConstructivism.pdf
Λάχλου, Σ. (n.d.). Σχολική Εφημερίδα. Ένα Σχέδιο Εργασίας. Ανάκτηση Απρίλιος 19, 2020, από
https://skasiarxeio.wordpress.com/%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/%CF%83
%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%85/%CF%83%CE%BF%
CF%86%CE%AF%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%BF%CE
%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Θεατρο-Αποστολές
Μάρω Λιάτσου
maro.theatro@gmail.com
Θεατρολόγος - Θεατροπαιδαγωγός

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Οι “Θεατρο-Aποστολές” https://theatroapostoles.blogspot.com/ είναι ένα
ιστολόγιο που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της ασύγχρονης και
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του θεάτρου στο Δημοτικό,
από την Α΄ έως τη Δ΄ τάξη. Σχεδιάστηκε για να απευθύνεται, ταυτόχρονα, σε μεγάλο
αριθμό μαθητών και τμημάτων και συνδυάζεται με την πλατφόρμα E-class. Στόχος των
“Θεατρο-Αποστολών” είναι να προσελκύσει τους μαθητές σε ένα φανταστικό, ψηφιακό
περιβάλλον, όπου αναλαμβάνουν δράση μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και
μαθαίνουν για το Θέατρο ΜΕΣΑ από το Θέατρο.
Ο σχεδιασμός του ιστολογίου βασίστηκε στην τεχνική “Mantle of the expert”
(Μανδύας του Ειδικού), την οποία εισήγαγε στο Εκπαιδευτικό Δράμα η Dorothy
Heathcote (1994). Στo πλαίσιο του “Μανδύα του Ειδικού”, οι μαθητές συνδημιουργούν
μία «επιχείρηση» (έναν οργανισμό, μία κοινότητα με κοινή ταυτότητα) με παρελθόν και
μέλλον και μπαίνουν σε ρόλο ‘ειδικών’. Οι ‘ειδικοί’ αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας
μία σειρά δραστηριοτήτων με βάση τα φανταστικά τους καθήκοντα. Οι μαθητές
αναπτύσσουν, σταδιακά, μία αίσθηση επαγγελματικής ευθύνης μέσα από το ρόλο τους,
που τους δημιουργεί κίνητρο για συμμετοχή και οικειοποιεί την φανταστική επιχείρηση.
Νοιάζονται για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους σε ρόλο, γιατί γνωρίζουν ότι
κάθε δράση έχει και επιπτώσεις.
Με τον ίδιο τρόπο, οι “Θεατρο-Αποστολές” καλούν τους μαθητές να γίνουν
Μυστικοί Πράκτορες. Πρόκειται για ένα ρόλο οικείο στις μικρές ηλικίες μέσα από τις
πολιτισμικές προσλαμβάνουσες (παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, ταινίες, κ.λπ.). Για να
επιτευχθεί η εισαγωγή στο ρόλο, οι μαθητές κλήθηκαν να συλλέξουν και να
φωτογραφίσουν διάφορα αντικείμενα που θεωρούσαν απαραίτητο εξοπλισμό ενός
Μυστικού Πράκτορα. Στη συνέχεια, με ερέθισμα ένα φανταστικό αντίπαλο, τον Κακό
Γάτο Νόου, ένα άβαταρ που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή voki.com, ζητήθηκε από
τους μαθητές να ανασυνθέσουν τα αρχεία της οργάνωσης, που ‘κατέστρεψε’ ο
αντίπαλός τους. Έτσι, συνέγραψαν μία σειρά σύντομων φανταστικών ιστοριών, η οποία
αναρτήθηκε στο blog και αποτέλεσε τη ιστορία των “Θεατρο-Αποστολών”.
Οι μαθητές επικοινωνούν με την εκπαιδευτικό και μεταξύ τους μέσω της E-class,
όπου έχουν διαχωριστεί ανά τάξη. Εκεί ανεβάζουν τα παράγωγα των αποστολών τους
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που είναι συνήθως φωτογραφίες ή κείμενα και συνομιλούν μεταξύ τους ή/και με την
εκπαιδευτικό. Σε κάθε νέα ‘αποστολή’, οι μαθητές οδηγούνται από την E-class στις
“Θεατρο-Αποστολές”, όπου παίρνουν οδηγίες βήμα-βήμα. Στις “Θεατρο-Αποστολές”,
επίσης, αναρτώνται κείμενα και φωτογραφίες των μαθητών με την ενδεικτική ετικέτα
ΑΡΧΕΙΟ, προκειμένου να γίνεται ο διαμοιρασμός των ιδεών μεταξύ τους και να
ενισχύεται η ιδέα του ρόλου και της ‘κοινής επιχείρησης’. Το blog τροφοδοτείται διαρκώς
από εργασίες των μαθητών, καθιστώντας τις “Θεατρο-Αποστολές” ένα συλλογικό
θεατρικό έργο εν εξελίξει.
Οι δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν οι Μυστικοί Πράκτορες διακρίνονται
σε θεατρικές και μη θεατρικές. Στην πρώτη κατηγορία, θα εντάσσαμε την επιλογή
κοστουμιού και σκηνικών αντικειμένων, τον αυτοσχεδιασμό, τη συγγραφή φανταστικών
ιστοριών και διαλόγων, τη συζήτηση-forum σε ρόλο, κ.λπ., ενώ στη δεύτερη κατηγορία
εντάσσονται η έρευνα σε ιστοσελίδες, η παρακολούθηση βίντεο και ακουστικών πηγών,
επίσκεψη σε θέατρα με εικονικές περιηγήσεις, λήψη φωτογραφιών από ζωγραφιές ή
αντικείμενα, διαδραστικά παιχνίδια με μορφή δοκιμασιών και γρίφων, οι οποίες όμως
και πάλι γίνονται μέσα σε ρόλο. Οι μη θεατρικές δραστηριότητες προσφέρονται για την
ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ οι θεατρικές δραστηριότητες (αυτοσχεδιασμοί,
συνελεύσεις σε ρόλο, κ.λπ.) που συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές έχουν σχεδιαστεί
για να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύγχρονης ΕξΑΕ, καθώς η σύγχρονη
προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για διάδραση.
Καθώς οι θεματικές των “Θεατρο-Αποστολών” επεκτείνονται διαρκώς προς τους
Διδακτικούς Άξονες της Θεατρικής Αγωγής-Θέατρο Σκιών, Εργαστήρι Δημιουργικής
Γραφής, Εισαγωγή στη Θεατρική Παραγωγή, κ.λπ., το ιστολόγιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως βάση για τη δημιουργία ενός project με την μορφή του “Μανδύα
του Ειδικού” και μέσα στην τάξη. Οι διαδραστικές δραστηριότητες, οι στοχευμένες πηγές
ανά θεματική ενότητα, αλλά και η απτή μορφή του ψηφιακού σκηνικού μιας μυστικής
οργάνωσης μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτικό, η οποία θέλει
να εφαρμόσει ψηφιακή τεχνολογία στη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής μέσα στην
τάξη.
Λέξεις Κλειδιά: Μανδύας του Ειδικού, Σύγχρονη, Ασύγχρονη, Θεατρική Αγωγή
Βιβλιογραφία
Heathcote, Dorothy & Bolton, Gavin (1994). Drama for Learning: Dorothy Heathcote’s Mantle of the
Expert Approach to Education. Portsmouth, NH: Heinemann.
Φανουράκη, Κλειώ (2016). Το θέατρο στην Εκπαίδευση με τη Χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών,
Αθήνα: Παπαζήσης.
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Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-me για
την ανάπτυξη των κοινωνικών, γνωστικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Μάγκου Αναστασία1, Ζέτου Ελένη2
(1) maggounat@gmail.com, (2) elzet@phyed.duth.gr

(1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. ,
(2) Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Το φάσμα των κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων είναι
γνωστό με την ορολογία Δεξιότητες Ζωής (Danish, 1997; Unicef, 2003), οι οποίες μπορεί
να είναι σωματικές, όπως η σωστή στάση του σώματος, συμπεριφορικές, όπως η
αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνομηλίκους και γνωστικές, όπως η
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής προϋποθέτει
συνεργασίες, ανάληψη ρόλων, υπευθυνότητα, συμμετοχή σε ομάδες και παρόμοιες
στάσεις (Gregoriadis et al., 2013). Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τη ραγδαία διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών της Επικοινωνίας
και των Πληροφοριών στη διδακτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει την
ανάγκη αξιοποίησης ενός πολυεπίπεδα διευρυμένου πλαισίου εργαλείων, τα οποία
συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας μάθησης (Φύκαρης
και Μήτση, 2013). Παράλληλα, όμως, πρόκειται και για μια συμμετοχική διαδικασία,
όπου η μάθηση πραγματοποιείται μέσα σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον (Vygotsky,
1997).
Ένα τέτοιο διευρυμένο περιβάλλον μάθησης αποτελεί η πλατφόρμα του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου e-me. Tα εύχρηστα και έξυπνα εργαλεία της πλατφόρμας
e-me (quiz, memory game, fill in the blanks, multiple choises, collage, flashcards, find the
words) αξιοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, ώστε να μετατραπεί, με ευέλικτο τρόπο,
η δια ζώσης διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Σύμφωνα με τους
Τζιμογιάννη και Κόμη (2004), οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, διότι επιφέρουν
καθοριστικές αλλαγές τόσο στις διδακτικές πρακτικές όσο και, κατ’ επέκταση, στις
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μαθησιακές συνήθειες. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί,
εναλλακτικά, χρήσιμο εποπτικό μέσο διδασκαλίας, εργαλείο επικοινωνίας, αναζήτησης
της γνώσης και μετουσίωσης του Αναλυτικού Προγράμματος (Ιωαννίδου,
Γεωργόπουλος, Κουράκης, Τσιτουρίδου, Ψυχίδου και Κυρίδης, 2006). Σύμφωνα με τον
Papert (1993), τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αποτελούν πολύτιμα γνωστικά εργαλεία
για τον μαθητή και μεταβάλλουν τη μάθηση από αντικείμενο πειθαρχίας και
ταλαιπωρίας σε διαδικασία ανακάλυψης και ενθουσιασμού.
Mε τη γνώση των απόψεων όλων των παραπάνω θεωρητικών, οργανώθηκαν και
προετοιμάστηκαν συγκεκριμένες δραστηριότητες για την ενότητα της Καλαθοσφαίρισης
με την ενσωμάτωση των εργαλείων της εφαρμογής «e-me content». Στη σύντομη
διάρκεια της μέχρι τώρα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διδάχτηκαν τα διαφορετικά είδη
πάσας στην Καλαθοσφαίριση με τα παρακάτω εργαλεία: Collage / Κολάζ, Dialog Cards /
Κάρτες Διαλόγου, Memory Games/ Παιχνίδι Μνήμης, Flashcards /Περιστρεφόμενες
κάρτες. Για την ενότητα του βιβλίου Φυσικής Αγωγής του μαθητή Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων:
Στοιχειώδεις κανονισμοί της Καλαθοσφαίρισης, Έναρξη του παιχνιδιού και διάρκεια
αγώνα Καλαθοσφαίρισης, Παραβάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αξιοποιήθηκαν
τα εργαλεία της πλατφόρμας e-me Fill in the Blanks και Find the words. Παράλληλα,
αξιοποιήθηκε η εφαρμογή «E-ME BLOGS» για να δημοσιευτούν άρθρα σχετικά με το
μάθημα της Φυσικής Αγωγής: https://blogs.e-me.edu.gr/anasmag/
Τέλος, αξιοποιήθηκε η εφαρμογή «E-PORTFOLIO» της πλατφόρμας e-me για να
αναρτηθεί η σχολική εφημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιάδας σε μορφή PDF και
τίτλο «Life Skills», ώστε να διαβάσουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Η πλατφόρμα
e-me ενισχύει τις διαδικασίες της μάθησης συστηματοποιώντας τις γνώσεις,
προωθώντας την τεχνογνωσία, προκαλώντας το ενδιαφέρον και δίνοντας την ευκαιρία
αλληλεπίδρασης των μαθητών με γνωστικούς και κοινωνικούς στόχους. Ταυτόχρονα,
με τη θετική στάση, την ομαλή ένταξη των μαθητών στην ψηφιακή ομάδα και την
εκπόνηση των συγκεκριμένων εργασιών στην πλατφόρμα e-me καλλιεργήθηκαν οι
κοινωνικές δεξιότητες της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας, πολύτιμες δεξιότητες
για την ενήλικη ζωή τους, που σύμφωνα με τον Goleman (2000), αποτελούν την
κοινωνική ικανότητα ενός άτομου να µπορεί «να µαθαίνει συνεχώς πώς να µαθαίνει».

Λέξεις κλειδιά: Φυσική Αγωγή, Δεξιότητες Ζωής, πλατφόρμα e-me, Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιογραφία
Danish, S.J. (1997). Going for the goal: A life skills program for adolescents. In G. Albee. & T. Gullota
(Eds.), Primary Prevention Works (pp. 291-312). London: Sage.
Goleman, D. (2000). Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο Χώρο της Εργασίας. ζ΄ Έκδοση. Ελληνικά
Γράµµατα: Αθήνα.
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Πρακτικά στο 4ο
Συνέδριο ΕΤΠΕ με θέμα: «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 29/9-3/10/2004, Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η σημερινή κατάσταση που βιώνουμε παγκοσμίως είναι για όλους μας κάτι
πρωτόγνωρο. Σε όλους τους τομείς της ζωής μας καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε μία
καινούργια πραγματικότητα λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού covid-19. Η
εκπαιδευτική κοινότητα μέσα σε αυτή την πανδημία κλήθηκε να χρησιμοποιήσει νέα
μέσα έτσι ώστε να συνεχίσει το έργο της.
Είναι γεγονός ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν εισβάλει σε όλους τομείς της ζωής μας.
Στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται δυναμικά σε όλους τους τομείς
μάθησης. Ως ψηφιακά μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά, να προσελκύσουν
το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να στηρίξουν διερευνητικές διεργασίες. Με την
υλοποίηση των διδακτικών σεναρίων, τα παιδιά εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία
μάθησης και στο τέλος προκύπτουν πολλά συμπεράσματα σχετικά με την χρησιμότητα,
την αξία και την πρακτικότητα τους, παρέχοντας έτσι καινούργια εργαλεία πρότασης
μάθησης προς τους εκπαιδευτικούς, μέσα από καλές πρακτικές (Γούτας, 2018). Οι
καθηγητές έχουν στα χέρια τους καινούργια μέσα για το μάθημά τους. Οι ΤΠΕ
(Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) βοηθούν τους καθηγητές να
υποστηρίξουν τα μαθήματά τους δίνοντας σε αυτά μία νέα ώθηση (Sosa, Salinas & De
Benito, 2019).
Η Φυσική Αγωγή είναι ένα μάθημα που βασίζεται στην πράξη, αλλά μπορεί άνετα
να χρησιμοποιήσει και αυτά τα μέσα για την προαγωγή της γνώσης. Η χρήση εφαρμογών
του Διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής να διοχετεύσει
πληροφορίες στους μαθητές/τριες και πέρα από τα στενά όρια του σχολείου να πάρει τη
μορφή μιας συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έρευνες έδειξαν ότι
αξιοποίηση των ΤΠΕ θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντικά το μάθημα της ΦΑ (Αντωνίου,
2018).
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Φαίνεται από διάφορες έρευνες, ότι ο χορός έχει θετική επίδραση εκτός από τους
ενήλικες και στα παιδιά. Ο χορός είναι γεγονός ότι καταπολεμάει γενικά το άγχος και το
στρες που παρατηρείται στα παιδιά από τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους
(Filippou, Bebetsos, Vernadakis, Zetou, & Derri, 2014). Ιδιαίτερα αυτή τη χρονική
περίοδο, τα παιδιά λόγω της κατάστασης βιώνουν έντονα συναισθηματικό στρες. Ο
χορός επομένως μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους. Ο ελληνικός
παραδοσιακός χορός συγκεκριμένα είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
γνωστό άκουσμα για την ελληνική οικογένεια.
Εξαιτίας λοιπόν αυτής της παρούσας κατάστασης δημιουργήθηκαν διδακτικά
ασύγχρονα σενάρια, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές φόρμες google που είχαν σκοπό να
ψυχαγωγήσουν τα παιδιά και με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο να τους
μεταδώσουν γνώσεις σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Επίσης
παρουσιάσεις όπου ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά μαθήματα-σεμινάρια (webinars) με
τη χρήση βίντεο βοηθάνε τα παιδιά στην εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών. Η
διδακτική αυτή πρακτική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των
παιδιών μέσα από την απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στις
απαντήσεις τους, καθώς και την εκμάθηση και αποστολή βίντεο ενός χορού. Ο
εκπαιδευτικός επίσης παίρνει ανατροφοδότηση βάσει των απαντήσεων των
μαθητών/τριών. Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να δίνουμε στα παιδιά διεξόδους και
δίαυλους επικοινωνίας με την ενεργητική μάθηση.
Λέξεις Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, εκπαίδευση, Φυσική Αγωγή, ελληνικοί
παραδοσιακοί χοροί
Βιβλιογραφία
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Φυσική Αγωγή. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 10(2-3), 49-54.
Γούτας, Γ. (2018). Διδακτικές προτάσεις για το γνωστικό αντικείμενο" Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
των Επικοινωνιών", στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, διδακτική
αξία, συμπεράσματα.
Filippou, F., Bebetsos, E., Vernadakis, N., Zetou, E., & Derri, V. (2014). The effect of an interdisciplinary Greek
traditional dance, music, and sociology program on male and female students’ anxiety. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 152, 1237-1241.
Sosa, E., Salinas, J., & De Benito, B. (2019). Emerging technologies (ETs) in education: A systematic review
of the literature published between 2006 and 2016. International Journal of Emerging Technologies
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Four4square – Ένα νέο παιχνίδι αυλής.
Μονόχειρ Χρήστος
monocheir@gmail.com
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η παρούσα εργασία αξιοποιεί τις αρχές της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ
αποστάσεως μάθησης, μέσω της μαθητοκεντρικής διδακτικής πρακτικής της
αντεστραμμένης τάξης (flipped classroom), που είναι βασισμένη στη θεωρία μάθησης
του εποικοδομισμού. Η αντεστραμμένη τάξη είναι ένα παιδαγωγικό μοντέλο σύμφωνα
με το οποίο ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας (μάθημα στο σχολείο – εργασίες στο
σπίτι) αντιστρέφεται (μάθημα στο σπίτι – εργασίες στο σχολείο). Στην ασύγχρονη φάση
η παράδοση του μαθήματος γίνεται από τον εκπαιδευτικό μέσω βίντεο ή podcast που
έχει ετοιμάσει και το οποίο έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο. Ο μαθητής παρακολουθεί την
παράδοση του νέου μαθήματος στον υπολογιστή ή το τάμπλετ στο σπίτι και κρατά
σημειώσεις για απορίες και παρατηρήσεις. Στη σύγχρονη φάση ελέγχεται η κατανόηση
του μαθήματος, απαντώνται οι ερωτήσεις - απορίες και γίνονται ομαδοσυνεργατικά οι
αντίστοιχες εργασίες και ασκήσεις.
Σκοπός της παρούσας διδακτικής παρέμβασης είναι να μάθουν οι
μαθητές ένα νέο παιχνίδι αυλής με μπάλα, το Four4square, που παίζεται κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος. Όλα τα παιδιά μιας τάξης μπορούν να παίξουν και δεν
χρειάζονται παρά μια μπάλα και έναν χώρο, όπου είναι σχεδιασμένο ή μπορεί εύκολα
να σχεδιαστεί ένα γήπεδο 4 τετραγώνων διαστάσεων 4 Χ 4 μέτρα, με τους αριθμούς 1,
2, 3 και 4, πάνω σε κάθε τετράγωνο. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι ποιος θα παραμείνει
πιο πολύ στο τετράγωνο με τον αριθμό 4, που είναι και ο αριθμός που σερβίρει. Όποιος
χάνει, βγαίνει και πάει στο τέλος της αναμονής των παιδιών που περιμένουν για να
ξαναμπούν. Για κάθε παιδί που βγαίνει, μπαίνει κάποιο άλλο.
Στόχοι της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι να κερδηθεί χρόνος από το
μάθημα στην αυλή και να γίνει το παιχνίδι κατανοητό εκτός σχολείου, πριν την
εφαρμογή του. Ακόμα, σημαντικό στόχο αποτελεί η συμμετοχή των μαθητών χωρίς
αποκλεισμούς, εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις διασκέδασης και συμμετοχής, με
ταυτόχρονη μείωση των περιπτώσεων τραυματισμού και αντιαθλητικής συμπεριφοράς.
Η υλοποίηση της παρέμβασης έγινε σε μαθητές Δ΄ - Ε΄ τάξεων, με υλικό
που δημιουργήθηκε με PowerPoint εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο και
αφήγηση με το Screencast-O-Μatic. Κατόπιν αναρτήθηκε στην η-τάξη και δόθηκε η
οδηγία οι μαθητές να το παρακολουθήσουν από το σπίτι. Παροτρύνθηκαν να παίξουν το

148

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

παιχνίδι στο σπίτι ή στην αυλή και να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους στην τάξη. Στη
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται εμπέδωση με ένα κουΐζ με το λογισμικό
Kahoot για αξιολόγηση της παρακολούθησης και της μάθησης. Επίσης απαντώνται
απορίες και δίνονται διευκρινίσεις.
Από το αποτέλεσμα της όλης παρέμβασης γίνεται φανερό ότι οι μαθητές,
με τον δικό τους ρυθμό, αποφασίζουν πότε και πού θα παρακολουθήσουν το μάθημα
που απαιτεί αυξημένη ενεργητική συμμετοχή. Μπορούν ακόμη, να επαναλάβουν το
μάθημα ή κάποια σημεία του, ενώ η διαδικασία τούς βοηθά να γίνονται πιο υπεύθυνοι.
Για τη διεξαγωγή του μαθήματος απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο και σχετικός
εξοπλισμός από όλους, κάτι που σήμερα με τα «έξυπνα κινητά» γίνεται πιο εύκολα.
Βέβαια από την άλλη πλευρά είναι πιο εύκολη και η απόσπαση της προσοχής. Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού αποδεικνύεται καταλυτικός, γιατί τώρα πρέπει να διαχειριστεί
περιεχόμενο και μαθητές από μακριά και σε διαφορετικές συνθήκες.

Λέξεις Κλειδιά: Παιχνίδι αυλής, Foursquare, αντεστραμμένη τάξη, εξ αποστάσεως
εκπαίδευση

Βιβλιογραφία – Πηγές
1. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day.
International society for technology in education.
2.https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
3. http://edtech.gr/flippedclassroom/ Τζώρτζογλου Φίλιππος(2016)
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Θεατρική αγωγή και διδασκαλία από απόσταση:
σημεία σύγκλισης και απόκλισης.
Μποέμη Νάγια
nayaboemi@yahoo.gr
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η συμβολή της θεατρικής αγωγής σε αυτό το μεταβαλλόμενο πλαίσιο, κοινωνικό
και εκπαιδευτικό, είναι ψυχοκοινωνική και συναισθηματική, είναι το μάθημα που
επιδιώκει τη μείωση της επικοινωνιακής, ψυχικής, συναισθηματικής απόστασης.
Απέναντι στη σχέση και τη διάδραση μεταξύ της τεχνολογίας και των βασικών
χαρακτηριστικών του μαθήματος, όπως ο διάλογος, η ενσώματη σχέση και το βίωμα, η
ομάδα και η αλληλεπίδραση, οι εκπαιδευτικοί θεατρικής αγωγής είναι σημαντικό να
σταθούν με δημιουργικότητα, αλλά και κριτική θεώρηση και στάση. Κομβικής σημασίας
στο μάθημα, στον φυσικό του χώρο στο σχολείο και στην επαναπλαισίωση του στη
διδασκαλία από απόσταση κατέχουν ο αυτοσχεδιασμός και τα παιχνίδια ρόλων, οι
μεταμορφώσεις και η δημιουργική γραφή, σύμφωνα με τις αρχές της αυτενέργειας, της
βιωματικότητας, της ενίσχυσης και του ενδιαφέροντος. Μέσω του ρόλου, το παιδί
συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες από την εμπειρία του και τα προσαρμόζει σε
μία παρούσα κατάσταση, προβάλλει σε φανταστικούς ή μη χαρακτήρες τις σκέψεις και
τα συναισθήματα του. Αυτή η διαδρομή επιτρέπει το παιδί να κατανοήσει τον εαυτό του/
της και τον κόσμο που το περιβάλλει. Αν το μεταφέρουμε στις παρούσες δύσκολες
συνθήκες, η θεατρική αγωγή μέσω τεχνικών, ασκήσεων και παιχνιδιών δίνει τον
χωροχρόνο, ώστε το παιδί να εκφράσει αυτό που βιώνει, να χρησιμοποιήσει τον χώρο
της κατοικίας και τον υλικό πολιτισμό, να τον μεταμορφώσει και να τον νοηματοδοτήσει.
Πρόκειται για μία διαδικασία κατασκευής και ανα-κατασκευής της
πραγματικότητας. Το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον της Θεατρικής Αγωγής
χρησιμοποιεί μία ποικιλία περιεχομένου, όπως κείμενα (παραμύθια, ποιήματα), ήχοι
(τραγούδια), εικόνες (πίνακες, φωτογραφίες), αναπαραστάσεις (θεατρικές παραστάσεις,
θέατρο σκιών) που συνοδεύεται και συνδέεται σε μία ενοποιημένη ενότητα από οδηγίες
για δραστηριότητες. έτσι, δημιουργήθηκαν από τους/ τις εκπαιδευτικούς Θεατρικής
Αγωγής αυτόνομα σχέδια μαθήματος με τη χρήση εφαρμογών του διαδικτύου,
κοινόχρηστα έγγραφα (google doc), pptx, sway, storyboard, scratch, padlet, προκειμένου
να προωθηθεί η συμμετοχικότητα των παιδιών και η αλληλεπίδραση, να ενισχυθεί η
δημιουργική φαντασία, να αναπτυχθούν δεξιότητες και να καλλιεργηθεί η αυτενέργειά
τους. Στις άμεσες προοπτικές είναι, παράλληλα με τα αυτόνομα σχέδια μαθήματος, η
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διαμόρφωση διαθεματικών σχεδίων και η συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων
ειδικοτήτων, ώστε, αντίθετα με την αποσπασματικότητα και το ασυνεχές μεταξύ των
διδακτικών αντικειμένων, να υπάρξει η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνοχής και
συλλογικότητας. Ο ρόλος της τεχνολογίας στη Θεατρική Αγωγή είναι να υποστηρίξει τις
αληθινές εμπειρίες των παιδιών και να εμπλουτίσει την αισθητική παιδεία στη σχολική
πραγματικότητα.

Λέξεις Κλειδιά: θεατρική, δημιουργικότητα, βίωμα, αυτενέργεια, αλληλεπίδραση

Βιβλιογραφία:
Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β., 2015, Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Απο τη Θεωρία στην
Πράξη. Σύνδεσμος / Πηγή : Αποθετήριο Κάλλιπος (https://repository.kallipos.gr) ΣΕΑΒ, 2015, ημερομηνία
ανάρτησης 26/03/20.
Σπυροπούλου,
Μ.
Φωτόδεντρο,
Θεματική
Περιοχή:
Θεατρική
Αγωγή,
http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all/field_cl_discipline/6386?query=&ext=All&ugc=All.
Χρυσοστόμου, Σ. «Η Αισθητική Αγωγή στο Ψηφιακό Σχολείο: Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο» στο 11 Ο
Πανελλήνιο
και
Διεθνές
Συνέδριο
Οι
ΤΠΕ
στην
Εκπαίδευση,
http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf, ημερομηνία ανάρτησης 17/04/20.
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Θεατρική Αγωγή Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού,
Βιβλίο Δασκάλου, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, ebooks.edu.gr
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Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μάθημα εκμάθησης
μουσικών οργάνων συμφωνικής ορχήστρας μέσα
από αινίγματα με τη χρήση της πλατφόρμας
moodle.
Δρ. Φώτη Παρασκευή
vivifoti@gmail.com
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ60 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στη συμβολή της
μουσικής στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στη συμβολή του ηλεκτρονικού
υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα
ψηφιακό μάθημα μουσικής μέσα από την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle,
στο οποίο συμμετείχαν 19 μαθητές και μαθήτριες από το 4 Νηπιαγωγείο Αγίας
Βαρβάρας, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, με τη συμβολή και τη βοήθεια των γονιών
τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι του ψηφιακού μαθήματος μουσικής προηγήθηκε το
δια ζώσης μάθημα μέσα στην τάξη, κατά το οποίο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τα μουσικά όργανα της συμφωνικής ορχήστρας μέσα από εικόνες και ήχους
από το κάθε μουσικό όργανο, ενώ υπήρχε κάθε φορά και το αίνιγμα το οποίο ουσιαστικά
προετοίμαζε τα παιδιά για αυτό που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του
Moodle, μετά από την εκμάθηση των βασικών εργαλείων, έδωσε την ευκαιρία στο να
δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό μάθημα μουσικής, κατά το οποίο, μέσα από
εκπαιδευτικά παιχνίδια, ερωτήσεις αξιολόγησης και κουίζ προσαρμοσμένα στις ηλικίες
του νηπιαγωγείου αλλά και των μικρών τάξεων του δημοτικού, τα παιδιά μπόρεσαν να
γνωρίσουν τα βασικά όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας με τη βοήθεια
όμως αινιγμάτων από το περιβάλλον των ζώων.
ο

Στο ψηφιακό μάθημα μουσικής αρχικά είχε δημιουργηθεί ένα γλωσσάρι με 10
λήμματα τα οποία ήταν αινίγματα μαζί με τις λύσεις τους σχετικά με το αντικείμενο του
μαθήματος της μουσικής. Οι ορισμοί των εννοιών ήταν σύντομοι, χωρίς επισυνάψεις
αρχείων, και αποτέλεσαν το αρχικό υλικό στο οποίο στηρίχθηκαν τα κουίζ, τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι ερωτήσεις αξιολόγησης που απαντήθηκαν από τα παιδιά
με τη συμβολή των γονιών τους. Το μάθημα περιλάμβανε 10 εβδομάδες, ενώ κάθε
εβδομάδα αναρτάτο υλικό για «δράση και συμμετοχή» από τα παιδιά και τους γονείς
τους βασισμένο στις αρχές της συμπεριφοριστικής μάθησης, με την ενθάρρυνση, την
επιβράβευση, την ανατροφοδότηση, την εξατομίκευση, αλλά και στις αρχές της
ανακαλυπτικής μάθησης του Bruner.
Link του ψηφιακού μαθήματος μουσικής το οποίο επισκέπτονταν γονείς και μαθητές:
http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=7156
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Μετά το πέρας του ψηφιακού μαθήματος μουσικής 10 εβδομάδων μέσα από την
πλατφόρμα moodle, ακολούθησε μια αξιολόγηση από τους γονείς με ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο κατασκευής της φόρμας Google forms της Google drive και σύμφωνα
με το οποίο συμπερασματικά αναφέρουμε ότι, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που
συλλέχθηκαν σχετικά με το μάθημα ψηφιακής μουσικής και τα κουίζ, το 68% των γονέων
απάντησαν θετικά ως προς τη συμμετοχή με τα παιδιά τους στο ψηφιακό μάθημα
μουσικής, ως προς τη συνεργασία των παιδιών τους για την κοινή εμπειρία στη λύση
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών απάντησε θετικά το 88%, ως προς την εμπειρία, το 100%
απάντησε ότι ήταν πάρα πολύ και πολύ διασκεδαστική, ενώ, τέλος, το 84,2% των
ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν ένα τέτοιο ψηφιακό μάθημα με τη
συμμετοχή γονέων και παιδιών και σε άλλα γνωστικά θέματα.
Link ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg1XkkYGQcMR1ovsdGY8MD0BnK
Zy2apzm1ciFfqC1gOQ7Lwg/viewform?usp=sf_link
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακό μάθημα μουσικής, νηπιαγωγείο, συμβολή γονέων, αξιολόγηση
Βιβλιογραφία
D. T. & Colker R. 1988. The Creative Curriculum fir early childhood, Teaching Strategies Inc.
Washington D.C.
Ζαράνης, Ν. & Οικονομίδης Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην
προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη.
Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και
των επικοινωνιών. Αθήνα: Νέων Τεχνολογιών
Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: Ολική
προσέγγιση Τόμοι Α & Β Αθήνα Εκδόσεις: Ράπτη
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Θεματικός Άξονας: Ο συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης &
ασύγχρονης εκπ/σης στο Δημοτικό Σχολείο

«Οι Ονειροκουβαλητές»
Βλαστάρης Κωνσταντίνος1, Πλασάτης Χρήστος2, Ουζούνης
Χρήστος3, Πέτρου Στέφανος4
(1) kostasvb@yahoo.gr, (2) chplasatis@hotmail.com,
(3) chrisouzou@yahoo.gr, (4)spetrou@me.com

(1) Διευθυντής, (ΠΕ 70) , 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, (2) Εκπαιδευτικός, (ΠΕ 70) 2ο Δημοτικό
Σχολείο Καβάλας, (3) Εκπαιδευτικός (ΠΕ 06) 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, (4) Εκπαιδευτικός (ΠΕ 86) 2ο
Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Περίληψη
[Αποθετήριο]
H εργασία αφορά μια διδακτική πρακτική που αξιοποιεί την ΕξΑΕ μέσω ενός
καινοτόμου προγράμματος Φιλαναγνωσίας που ξεκίνησε την 1η εβδομάδα διακοπής
της διά ζώσης λειτουργίας του Σχολείου (Μάρτιος, 2020). Η προτεινόμενη διάρκεια
είναι έξι (6) εβδομάδες, για τη Δ΄ τάξη ή και για μικτή ομάδα μαθητών/ριών. Αξιοποιείται
κυρίως, η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e – class, μολονότι ενδείκνυται και η eme και συμπληρωματικά η σύγχρονη ΕξΑΕ, αρχικά με το πρόγραμμα «Zoom» και στη
συνέχεια με το «Webex», ζωντανεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Βασικός άξονας
του σχεδιασμού είναι η διαθεματική προσέγγιση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αξιοποιώντας
συγκεκριμένα πλεονεκτήματά της.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις έχουν σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με
λογοτεχνικά βιβλία, την ανάγνωση και την ακρόαση και επιμέρους στόχους, την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της φαντασίας, της δημιουργικότητας μέσα από την
εικαστική έκφραση, την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με την αξιοποίηση
της εφαρμογής “E-stories” και την χρήση εννοιολογικών χαρτών (Φωτόδεντρο).
Η κινητοποίηση των μαθητών και, κατά συνέπεια, η επίτευξη των
προαναφερόμενων στόχων - θα ενισχυθεί με τον επιπρόσθετο στόχο της δημιουργίας
ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, ως παραδοτέου, που θα εμπεριέχει το υλικό που θα
δημιουργήσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Στην πλατφόρμα
αναρτώνται ηλεκτρονικά βιβλία, σύνδεσμοι ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, ταινίες μικρού
μήκους, ηλεκτρονικά λεξικά και οι ασκήσεις με παιγνιώδη χαρακτήρα, «Quizizz». Το
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«Βιβλίο ύλης» καθορίζει τον χάρτη υλοποίησης των δραστηριοτήτων και αξιοποιείται η
δυνατότητα αναστοχασμού και επανάληψης των δράσεων που προσφέρει η ασύγχρονη
εκπαίδευση. Μέσω των τηλεδιασκέψεων, οι μαθητές εφαρμόζοντας τα «ακουστικά
πεντάλεπτα», διαβάζουν αγαπημένες παραγράφους από λογοτεχνικά βιβλία και
παρουσιάζουν την «ταυτότητα» τους με τη χρήση νοητικού διαγράμματος ή
εννοιολογικού χάρτη για την οργάνωση της σκέψης και της παραγωγής προφορικού
λόγου. Η εφαρμογή “Flipbook” θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
του
εικονογραφημένου ηλεκτρονικού βιβλίου (ebook) των μαθητών ως συλλογικού έργου.
Το e-book θα παρουσιαστεί στη σχολική κοινότητα με τηλεδιάσκεψη, θα δημοσιευτεί
στο ιστολόγιο του Σχολείου και θα διαμοιραστεί στο ευρύτερο κοινό σε συνεργασία με
το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι διαρκής: αρχική,
διαγνωστική και τελική με την παρατήρηση κ αξιοποίηση εύχρηστων ερωτηματολογίων
(Google docs). Όσον αφορά τις εργασίες των μαθητών θα αξιολογούνται με την
αξιοποίηση των μηνυμάτων της ασύγχρονης εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα για
αναλυτική αξιολόγηση και υποστήριξη – ενθάρρυνση των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια
θα αποτυπώνουν τις γνώσεις αλλά και τη συμμετοχή των μαθητών και θα αντανακλούν
τυχόν προβλήματα στη διαδικασία. Η αξιολόγηση λειτουργεί ανατροφοδοτικά και
διορθωτικά ώστε να βελτιώνεται διαρκώς η εκπαιδευτική διαδικασία και να
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ή οι αδυναμίες που διαπιστώνονται κατά την εξέλιξη.
Συνοψίζοντας, ξεκινάμε αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις για τα βιβλία, τους συγγραφείς
και τους εικονογράφους και απογειωνόμαστε με το «μαγικό χαλί» των εφαρμογών και
εργαλείων των ΤΠΕ, στον κόσμο των βιβλίων και της δημιουργίας. Η διδακτική πρόταση
σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας τις
γνώσεις τους στον τομέα της Παιδαγωγικής και στην χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά: φιλαναγνωσία, σύγχρονη, ασύγχρονη, εξ αποστάσεως καινοτομία
Βιβλιογραφία
Hoban, G., & Nielsen, W. (2013). Learning Science through Creating a ‘Slowmation’: A case study of
preservice primary teachers. International Journal of Science Education, 35(1), 119–146.
https://doi.org/10.1080/09500693.2012.670286
Press. Retrieved April 21, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctv3t5qn1
Peat, A., Peat, J., & Storey, C. (2010). 50 ways to retell a story: Cinderella. Biddulph: Creative
Education Press.
Ποσλανιέκ, Κ. (1990). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα.Εμψυχώσεις για να
ανακαλύψουν τα παιδιά την απόλαυση του διαβάσματος. Μτφρ. Στέση Αθήνη, Αθήνα: Καστανιώτης.
Ροντάρι, Τ. (1985). Γραμματική της φαντασίας. Αθήνα: Τεκμήριο.
Woodward, H. (Ed.). (2014). Ebooks in Education: Realising the Vision. London: Ubiquity
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΞΗ: Μια επίκαιρη και ανοιχτού
τύπου μέθοδος ως μοντέλο μικτής μάθησης στα
νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Από τη θεωρία στην
πράξη.
Ζαρωνάκη Μαρία-Άννα
mzaronaki@gmail.com
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, Π.Ε.Ν.Ηρακλείου, Υ.ΠΑΙ.Θ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η αντεστραμμένη διδασκαλία είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση η οποία
επανασχεδιάζει τα σχολεία μέσα από την αντιστροφή της ισχύουσας δομής που
διαθέτουν. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές παρακολουθούν την παράδοση του
μαθήματος στο σπίτι τους αντί της τάξης και στη συνέχεια πραγματοποιούν τις εργασίες
πάνω στο διδακτικό υλικό στο σχολείο, αντί να τις πραγματοποιούν στο σπίτι
(Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). Γενικότερα θα πρέπει να επισημανθεί ότι ως νέα
διδακτική προσέγγιση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αρχές της συνεργατικής
διδασκαλίας και αυτόνομης μάθησης, στις οποίες στηρίζεται και η εφαρμογή της
μεθόδου, που περιλαμβάνει σαφώς και την αναγκαιότητα αλληλεπίδρασης του μαθητή
με το διδακτικό περιβάλλον (Johnson & Renner, 2012). Στο σημείο αυτό εισέρχεται η
τεχνολογία και τα μέσα της, τα οποία πλέον οι μαθητές θέλουν να χρησιμοποιούν σε
όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους και ταυτόχρονα φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για το μάθημα όταν χρησιμοποιούνται παράλληλα.
Το 2000 ο Baker θεμελίωσε τη μέθοδο της αντεστραμμένης διδασκαλίας και
ειδικότερα σχεδίασε ένα μοντέλο το οποίο αντέστρεφε τη μέχρι τότε διδακτική
διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, στην αντεστραμμένη τάξη η διάλεξη παρακολουθείται
από τους μαθητές στο σπίτι τους, μέσα από μαγνητοσκοπημένα βίντεο και αναρτημένο
υλικό, ενώ στη συνέχεια πηγαίνουν στις σχολικές αίθουσες για να διενεργήσουν
συνεργατικές δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης (Baker, 2000). Η συνεργασία
αυτή σαφώς δεν περιορίζεται μέσα στα όρια της σχολικής μονάδας αλλά επεκτείνεται
και εκτός, εφόσον οι συμμαθητές είναι αναγκαίο να επικοινωνούν μεταξύ τους
προκειμένου να μπορούν να δημιουργούν σχέσεις συνεργασίας, που τελικά συντελούν
στην αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της μάθησης.
Είναι γεγονός ότι η αντίστροφη τάξη αποτελεί μια επίκαιρη μέθοδο διδασκαλίας
σε σχέση με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα και κατόπιν των τελευταίων
αλλαγών στην εκπαίδευση, που επιτάσσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία πιο πολύ
παρά ποτέ. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η αντίστροφη τάξη βασίζει την πιθανή της
αποτελεσματικότητα στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών όχι μόνο έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μάθηση όταν αυτή
συντελείται μέσα από τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης ακολουθεί τον προσωπικό ρυθμό
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μάθησης του κάθε παιδιού, καθώς το υλικό βρίσκεται εκεί (πλούσιο και εστιασμένο) και
μπορεί να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα στον
εκπαιδευτικό να εμβαθύνει εμπλουτίζοντας το διαδικτυακό υλικό και να ασχοληθεί με
τα μαθησιακά εργαλεία που θα εφαρμόσει, γενικεύοντας ή εξατομικεύοντας τη
διδασκαλία του.
Στον αντίποδα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την απομόνωση του μαθητή
καθώς και το γεγονός ότι η μάθηση γίνεται πλέον δική του υπόθεση και απαιτείται μια
πιο υπεύθυνη στάση. Έτσι όμως προωθείται η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητα,
τόσο από μέρος του μαθητή όσο και του εκπαιδευτικού. Ενός εκπαιδευτικού που πρέπει
να είναι γνώστης των τεχνολογιών και αναγκάζεται να ενημερώνεται συνεχώς. Τέλος δεν
μπορεί να μην αναφερθεί η όποια δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Είναι γεγονός ότι η δια βίου και η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση
απευθυνόταν σε άτομα που συνήθως ήθελαν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε
κάποιο αντικείμενο. Οι νέες τεχνολογίες έφεραν ισχυρές μεταβολές στην εκπαίδευση. Η
αντίστροφη τάξη είναι μια απόδειξη της εξελικτικής μάθησης, της συνεργατικής μεθόδου
εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ενισχύει την αυτόνομη μάθηση μέσα σε ένα καλά
οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Λέξεις Κλειδιά: αντίστροφη τάξη, μικτή μάθηση, επίκαιρη εφαρμογή
Βιβλιογραφικές αναφορές
Κανδρούδη, Μ., & Μπράτιτσης, Θ. (2013). Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία ως συνεργατική
προσέγγιση μάθησης: Βιβλιογραφική επισκόπηση. Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
«Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), (σσ. 1-8). Πειραιάς: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Baker, J. W. (2000). The 'Classroom Flip': Using Web Course Management Tools to Become the Guide
by the Side. In J. A. Chambers (Ed.), Selected Papers from the 11th International Conference on College
Teaching and Learning (pp. 9-17). Jacksonville, FL: Florida Community College at Jacksonville.
Johnson, L., & Renner, J. (2012). Effect of the flipped classroom model on a secondary computer
applications course: student and teacher perceptions, questions and student achievement. University of
Louisville, Kentucky: Doctoral dissertation Department of Leadership Foundations & Human Resource
Education.
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Εξ αποστάσεως διδασκαλία Μαθηματικών ΣΤ'
Τάξης - Κεφάλαιο 41: Βρίσκω το ποσοστό.
Καργάκη Μαρίνα
marinakarg@hotmail.gr
Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 70

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η διδασκαλία του κεφαλαίου 41 «Βρίσκω το ποσοστό» των Μαθηματικών της Στ΄
τάξης του Δημοτικού έχει ως γενικό σκοπό, οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του
μαθήματος, να γνωρίζουν την έννοια του ποσοστού και να υπολογίζουν το ποσοστό ενός
συγκεκριμένου αριθμού, δηλαδή το κλασματικό μέρος ενός ποσού, συνήθως στα 100 ή
στα 1.000.
Οι επιμέρους στόχοι αυτού του κεφαλαίου για το μαθητή είναι να διατυπώνει
γραπτά ή προφορικά διάφορες εκφράσεις που σχετίζονται με ποσοστά, μέσα από
παραδείγματα της καθημερινής ζωής. Ακόμη, στόχος είναι ο μαθητής να συνδέει την
έννοια του ποσοστού με την έννοια των ομώνυμων κλασμάτων, με παρονομαστή το 100
ή το 1.000. Επιπροσθέτως, η διδασκαλία του παρόντος κεφαλαίου στοχεύει στο να
κατανοήσει ο μαθητής τη σχέση μεταξύ κλάσματος, ποσοστού και δεκαδικού αριθμού
και να μάθει να εκφράζει ποσοστό στα εκατό (%) με κλάσμα και δεκαδικό αριθμό. Τέλος,
ο μαθητής θα πρέπει να λύνει προβλήματα με ποσοστά που αντιστοιχούν σε διάφορες
καταστάσεις της καθημερινής ζωής, με τη χρήση διαφόρων μεθόδων.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν απαιτούν χρήση Νέων Τεχνολογιών και
ψηφιακών εργαλείων. Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών είναι τα κλάσματα και οι
δεκαδικοί αριθμοί.
Η οργάνωση του μαθήματος και η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, έχει ως
απώτερο σκοπό να προσεγγίσει τα βιώματα των μαθητών, να είναι κατανοητές από την
πλειοψηφία τους, οι εργασίες να προκαλούν το ενδιαφέρον τους και να επιτρέπουν την
κατασκευή της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές.
Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ανάκληση των προηγούμενων γνώσεων μέσα από
τη μελέτη διαφόρων εκφράσεων που συνδέονται με ποσοστά μέσα από παραδείγματα
της καθημερινής ζωής, μέσω της χρήσης διαφανειών:
● https://drive.google.com/file/d/1ni13pmQQO2RlZktMeBjx0WNUYxB7szRD/v
iew?usp=sharing

158

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

Ακολούθως, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα βιντεομάθημα με τη θεωρία
του κεφαλαίου (έννοιες, ορισμοί, μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων):
● https://www.youtube.com/watch?v=_k3H0bn0SPw&t=198s
Έπειτα, με στόχο τη μετατροπή δεκαδικού αριθμού ή κλάσματος σε ποσοστό και
αντίστροφα και τον υπολογισμό του ποσοστού ενός αριθμού, οι μαθητές θα
συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα, δίνοντας σύντομες απαντήσεις:
● https://docs.google.com/forms/d/19hEMgoGH2QxADYwet4VaHzEO3wxHn4t
VxqrI4w_ao8c/edit
Τέλος, η αξιολόγηση είναι απαραίτητη προκειμένου να διαγνωσθεί το μαθησιακό
αποτέλεσμα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ακόλουθης δραστηριότητας (μη
βαθμολογούμενης), η οποία ζητάει από τους μαθητές στο τέλος του κεφαλαίου να
διατυπώσουν ένα πρόβλημα με δεδομένα από την καθημερινή ζωή και να το λύσουν
στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων της τάξης μας (padlet). Κάθε μαθητής μπορεί να
ελέγξει και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις για ένα συμμαθητή του.
● https://padlet.com/marinakarg/sb14bmwncfw5uce9
Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να βοηθήσει με ενδεικτικά προβλήματα:
α. Σε ένα αγώνα μπάσκετ ο Κώστας πέτυχε 10 καλάθια στις 25 προσπάθειες και ο Νίκος
7 καλάθια στις 20 προσπάθειες. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο περισσότερο εύστοχος παίκτης
από τους δύο;
β. Ένα μπουκάλι κρασί 750 ml γράφει στην ετικέτα ότι περιέχει 12% αλκοόλ. Πόσα ml
είναι το αλκοόλ;
γ. Ένα λάπτοπ κοστίζει 400 ευρώ μετά από έκπτωση 25%. Ποια είναι η αρχική τιμή του
λάπτοπ;

Λέξεις – κλειδιά: ποσοστό, κλάσματα, δεκαδικός, πολλαπλασιασμό, αναλογία.

Βιβλιογραφία
Κασσώτη, Ο., Κλιάπης, Π., & Οικονόμου, Θ. Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού, Βιβλίο εκπαιδευτικού, Αθήνα,
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».
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Το ταξίδι προς τη Νίκη.
Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ1, ΣαρηβασιλείουΧαράλαμπος2
(1) leptokar@gmail.com, (2) sarivasil@sch.gr
(1) Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών
(2) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11, 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η παρούσα πρόταση διδακτικής πρακτικής αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση
ενός εκτεταμένου διδακτικού σεναρίου στο μάθημα «Φυσική Αγωγή» της Δ’ Δημοτικού
και, συγκεκριμένα, στη διδασκαλία της ενότητας «Ο αθλητισμός και οι αγώνες στην
Ελλάδα». Υλοποιείται με συνδυαστική χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Webex
Meetings και της ψηφιακής πλατφόρμας e-τάξη του ΠΣΔ.
Στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι η κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης του
αθλητισμού και του πολιτισμού στον Ελλαδικό χώρο. Βασισμένο στη θεωρία του
κονστρουκτιβισμού αξιοποιεί δυναμικά διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία, ώστε να
εμπλουτίσει το μαθησιακό περιβάλλον και να υποστηρίξει τη νέα γνώση, επεκτείνοντας
τη διαδικασία σκέψης και την κριτική ικανότητα (Tyler-Wood et al., 2018). Υποστηρίζει
διαδικασίες ανακαλυπτικής μάθησης, διατηρώντας για τον εκπαιδευτικό το ρόλο του
εμψυχωτή και καθοδηγητή. Μέσω δραστηριοτήτων κατευθυνόμενης διερεύνησης οι
μαθητές/τριες αναλύουν και συσχετίζουν τις νέες πληροφορίες. Οι ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες του σεναρίου εδράζονται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης,
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλληλεπίδραση, στη συνεργατική δημιουργία και
στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία (Κόμης, 2004). Το
σενάριο διακρίνεται για τον αφηγηματικό-μυθιστορηματικό του χαρακτήρα,
δημιουργώντας μια αίσθηση του χρόνου που ενσωματώνει παρελθόν και μέλλον (Prins,
Avraamidou & Goedhart, 2017), καθιστώντας το, με τον τρόπο αυτό, περισσότερο
ελκυστικό.
Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται σε τρεις διακριτές φάσεις. Στην πρώτη φάση
(σύγχρονη τηλεκπαίδευση) οι μαθητές/τριες λαμβάνουν ένα γράμμα από τον Σίρρη, έναν
νεαρό αθλητή με καταγωγή από την Αρχαία Αμφίπολη, ο οποίος εκδηλώνει την επιθυμία
να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μη γνωρίζοντας πώς να μεταβεί στον χώρο
διεξαγωγής τους. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές καλούνται να βοηθήσουν τον Σίρρη
εντοπίζοντας, με τη βοήθεια της εφαρμογής διαδραστικών χαρτών Google Maps, τη θέση
της Αρχαίας Ολυμπίας και τις πιθανές διαδρομές που οδηγούν σε αυτήν. Στόχος των
δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης φάσης του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι
μαθητές τη θέση της Αρχαίας Ολυμπίας τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε σχέση με
τον τόπο καταγωγής τους. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας οι μαθητές/τριες απαντούν
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σε ερωτήσεις μέσω φόρμας Google. Η φόρμα υποβάλλεται στο τέλος της διδακτικής
ώρας και αποτελεί την αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων. Στη δεύτερη
φάση (ασύγχρονη διδασκαλία), κι ενώ ο Σίρρης έχει φτάσει με την βοήθεια των
μαθητών/τριών στον προορισμό του, τους ξεναγεί στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Σε
αυτό το σημείο οι μαθητές/τριες μέσω ενός διαδραστικού τοπογραφικού χάρτη αντλούν
πληροφορίες για τα κτίρια (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού), παρακολουθούν video με
τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου (YouTube) και δημιουργούν χάρτες με αφετηρία
αρχαίες ελληνικές πόλεις εκτός ελλαδικού χώρου (Google Maps), τους οποίους αναρτούν
σε έναν ομαδικό πίνακα ανακοινώσεων (Padlet). Τέλος, στην τρίτη φάση (ασύγχρονη
διδασκαλία), δίνονται στους μαθητές/τριες δύο ηλεκτρονικές πηγές: η αφήγηση ενός
ολυμπιονίκη από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και ένα κείμενο
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συνδυάζοντας στοιχεία
από τις δύο πηγές, οι μαθητές/τριες αντλούν πληροφορίες για τα αγωνίσματα και τον
τρόπο διεξαγωγής των αγώνων. Η αξιολόγηση των μαθητών, για κάθε φάση,
πραγματοποιείται μέσα από διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων.
Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης του σεναρίου, οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν
ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο οποίο αποτυπώνεται η εμπειρία τους από το
μάθημα, γεγονός που αποτελεί την ανατροφοδότηση για περαιτέρω βελτίωση του
σεναρίου.
Λέξεις Κλειδιά: Δημοτικό Σχολείο, Φυσική Αγωγή, Διδακτικό σενάριο, Σύγχρονη
τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη Διδασκαλία
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Ανακαλύπτω το αρχαίο θέατρο, ένα σενάριο
διδασκαλίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Θεάτρου.
Μαμασούκα Μαγδαληνή
magdalenenm@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 – προπτυχιακή φοιτήτρια ΕΑΠ, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, πρόγραμμα
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η έκτακτη συνθήκη της πανδημίας και της αιφνίδιας διακοπής των μαθημάτων
οδήγησε στην ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών προκειμένου να συνεχιστεί η
μαθησιακή διαδικασία. Η άμεση αξιοποίηση των εργαλείων της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης έθεσε ως στόχο τη διατήρηση του ενδιαφέροντος για μάθηση και την
ενίσχυση της κοινωνικοσυναισθηματικής διάστασης της εκπαίδευσης, με απώτερο
σκοπό τη ψυχολογική ενδυνάμωση των παιδιών (Χατζηχρήστου, 2020). Με γνώμονα τα
παραπάνω και με το σκεπτικό ότι η γνωριμία με τις τέχνες βοηθάει στη συνειδητοποίηση
των διαφορετικών οπτικών αντίληψης μίας κατάστασης (βλ. σχετικά Οδηγό
εκπαιδευτικού για το θέατρο), σχεδιάστηκε το σενάριο διδασκαλίας Ανακαλύπτω το
αρχαίο θέατρο ως η πρώτη απόπειρα εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Δ1 τμήματος (10
Δημοτικό σχολείο Χαλκίδας). Το θέμα συνδέεται άμεσα με το κεφάλαιο 24 της Ιστορίας,
την ενότητα 9 της Νεοελληνικής Γλώσσας και την ενότητα 2.3.3.3 του Προγράμματος
σπουδών Θεατρικής Αγωγής. Επιπλέον, τα παιδιά της συγκεκριμένης τάξης είχαν
συμμετάσχει την προηγούμενη χρονιά σε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων σχετικά
με το αρχαίο θέατρο και είχαν εκφράσει την επιθυμία να μάθουν περισσότερα για αυτό,
οπότε η συγκυρία της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, έδωσε το έναυσμα για την έναρξη
των εξ αποστάσεως διδασκαλιών.
ο

Στόχος του σεναρίου υπήρξε ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών/τριών
σχετικά με το αρχαίο δράμα και η διαπίστωση ότι η μάθηση είναι μία διαδικασία, η
οποία μπορεί να πραγματωθεί και εκτός σχολικής αίθουσας. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά
κλήθηκαν να ανακαλύψουν τον κόσμο του αρχαίου θεάτρου, τις ιδιαιτερότητές, τους
συγγραφείς, τα κοστούμια και τον χώρο των παραστάσεων. Επιπλέον, εξασκήθηκαν στην
οργάνωση σημειώσεων, καθώς και στην αυτοδιόρθωση. Στο τέλος έκαναν συγκρίσεις
ανάμεσα στον τρόπο που «μάθαιναν» οι αρχαίοι Έλληνες και την σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Για την αυτοαξιολόγηση δόθηκαν κουίζ και σταυρόλεξα με άμεση
ανατροφοδότηση, ενώ ως τελικό προϊόν οι μαθητές/τριες παρήγαγαν πρωτότυπα
γραπτά κείμενα και δικές τους αφίσες. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έγινε με
άξονα τη συναισθηματική αποφόρτιση των παιδιών και τη δημιουργία ευχάριστων
συναισθημάτων μέσω δημιουργικού και ψυχαγωγικού τρόπου.
Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι σύγχρονης και
ασύγχρονης διδασκαλίας. Οι μαθητές/τριες είχαν αρχίσει να εξοικειώνονται με τη
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διαδικτυακή επαφή, καθώς είχε ήδη δημιουργηθεί, κατόπιν συναινέσεως κηδεμόνων,
ομάδα της τάξης στο Skype, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε
να επικοινωνούμε και να αλληλοϋποστηριζόμαστε (Χατζηχρήστου, 2020). Κατά τη
διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας παρουσιάστηκαν στα παιδιά οι ιστοσελίδες
αναφοράς, δόθηκαν οδηγίες και διατυπώθηκαν υποθέσεις και προβληματισμοί σχετικά
με τη φύση του αρχαίου θεάτρου. Με σύγχρονη διδασκαλία έγινε και αξιολόγηση του
σεναρίου από τους μαθητές και επιλύθηκαν τυχόν απορίες. Κατά την ασύγχρονη έγινε η
αυτοαξιολόγηση των παιδιών μέσω κουίζ και σταυρόλεξων και η αποστολή φύλλων
εργασίας. Γενικά η εμπειρία αξιολογήθηκε θετικά από τους μαθητές. Όπως είπαν ήταν
ένας δημιουργικός τρόπος να περάσουν την μέρα τους, ενώ δήλωσαν ότι θέλουν να
«ξανακάνουν ιστορία» με αυτόν τον τρόπο. Από πλευράς εκπαιδευτικού η απόπειρα
θεωρείται επιτυχημένη, καθώς παρά τις τεχνικές δυσκολίες που υπήρξαν, δόθηκε η
ευκαιρία στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν και να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό τρόπο
μάθησης, μέσω ενός εργαλείου (Η/Υ) που έως εκείνη τη στιγμή ήταν απλά μια
«παιχνιδομηχανή».
Λέξεις Κλειδιά: θεατρική αγωγή, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημοτικό, δημιουργική
απασχόληση, αρχαίο θέατρο

Βιβλιογραφία
Παιδαγωγικό Ινστιντούτο. (2011). Οδηγός εκπαιδευτικού για το θέατρο. Ανακτήθηκε από
http://www.iep.edu.gr/el/arts-yliko/programmata-spoudon-gia-ti-ti-theatriki-agogi,
στις
12/10/2018.
Παιδαγωγικό Ινστιντούτο. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τη θεατρική Παιδεία, 2.3.3 και 3.3.3.
Ανακτήθηκε από http://www.iep.edu.gr/el/arts-yliko/programmata-spoudon-gia-ti-ti-theatrikiagogi, στις 12/10/2018.
Χατζηχρήστου, Σ. (2020). ΕπαναΣυνδεόμαστε στο σχολείο, οι e-ιστορίες στην τάξη. Ανακτήθηκε από
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58. στις 30/3/2020.
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Υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα για το
Δημοτικό Σχολείο, στη σύγχρονη και ασύγχρονη
ΕξΑΕ εκπαίδευση.
Μαρτίνου Σωτηρία
smartikan@gmail.com
Σ.Ε.Ε. 10 Ενότητας Σχολικών Μονάδων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης
ης

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 έχει
δημιουργήσει νέα δεδομένα στον ρόλο των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών και στον τρόπο της επικοινωνίας μεταξύ τους και με τους μαθητές.
Η πλατφόρμα βιντεοδιασκέψεων Webex Meetings προτάθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων να αξιοποιηθεί στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία
ενώ στην ασύγχρονη η e-class (η-τάξη) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η πλατφόρμα
e-me.
Στην εισήγησή μας, θα αναφερθούμε στα επίσημα μαθησιακά υποστηρικτικά
περιβάλλοντα που συστήνονται για διδακτική αξιοποίηση στο Δημοτικό Σχολείο:
Φωτόδεντρο, Αίσωπο, Πύλη για την ελληνική γλώσσα, κ.ά. και θα παρουσιάσουμε
ενδεικτικά παραδείγματα αξιοποίησης και αναζήτησης του υλικού στα συγκεκριμένα
αποθετήρια. Από το “Φωτόδεντρο Λογισμικά” θα παρουσιαστεί ενδεικτική αξιοποίηση
λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας. Ακόμα, θα παρουσιαστούν χρήσιμα διδακτικά
περιβάλλοντα από το Κέντρο για την Ελληνική Γλώσσα. Επίσης θα γίνει αναφορά σε
μαθήματα στο περιβάλλον e-class του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου που έχουμε
προετοιμάσει για εκπαιδευτικούς και Δ/ντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας,
προκειμένου να τους στηρίξουμε στη δύσκολη αρχή του ψηφιακού άλματος που
χρειάστηκε να γίνει.
Λέξεις κλειδιά: σύγχρονη ΕξΑΕ, ασύγχρονη ΕξΑΕ, υποστηρικτικά περιβάλλοντα
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Μελισσοπούλου Αναστασία
tmelissopoulou@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, για να
υποστηρίξει μαθητές/τριες Ε΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου με επίπεδο γλωσσομάθειας Α1στo πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική τάξη (eclass) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Με βάση το Μοντέλο των Τεσσάρων Πόρων
(Luke & Freebody, 1999), στο οποίο στηρίχτηκε, ο/η μαθητής/τρια καλείται να
λειτουργήσει ως αποκωδικοποιητής και συμμέτοχος στη γαλλική γλώσσα που
διδάσκεται ως 2 ξένη γλώσσα. Συγκεκριμένα, καλείται να κατανοήσει το μήνυμα και τις
πληροφορίες του κειμένου, αξιοποιώντας λεξιλογικές και γραμματικο-συντακτικές
γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες.
η

Για να εξυπηρετηθεί ο βασικός στόχος, δηλαδή η επαφή με τις Καλές Τέχνες,
επιλέχθηκε ο πίνακας του ζωγράφου Jan Bruegel le Vieux, με τίτλο «Paysage du paradis
peuplé d'animaux et d'oiseaux dans une clairière, près d’un étang», ο οποίος είναι
διαθέσιμος στην εκπαιδευτική σελίδα του Μουσείου Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ. Οι
μαθητές/τριες ανακαλούν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους ειδικούς
επικοινωνιακούς στόχους: 1. δίνω πληροφορίες για ένα άτομο, 2. περιγράφω ένα τοπίο.
Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες αναμένεται:
⮚ να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σύντομα κείμενα με
περιορισμένο λεξιλόγιο και απλές γραμματικές δομές και να απαντούν στα ελληνικά
ή/και στα γαλλικά σε ερωτήσεις που αφορούν νοήματα του ξενόγλωσσου κειμένου
⮚ να αναγνωρίζουν αριθμούς και οικεία ονόματα (χωρών, πόλεων, ανθρώπων), να
εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους σχετικά με τα ζώα και να μάθουν τις εποχές στη γλώσσαστόχο.
Ταυτόχρονα, επιχειρείται μια πρώτη επαφή με τα ηλεκτρονικά λεξικά, ώστε να
ενισχυθεί η αυτενέργεια και, τέλος, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων ειδών
γραμματισμού, όπως ο οπτικός (κατανόηση εικόνας), ο πληροφοριακός (εύρεση και
αξιολόγηση πληροφορίας) και ο κριτικός (αξιολόγηση των εννοιών του κειμένου).
Για τις δραστηριότητες και τις απαντήσεις χρησιμοποιούνται και η μητρική και η
γλώσσα-στόχος, με στόχο να συμμετέχουν ακόμη και οι πιο αδύνατοι μαθητές.
Αναπτύσσεται μία άσκηση μέσα στην ηλεκτρονική τάξη με ποικιλία ερωτήσεων
(ανοιχτού τύπου, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών) και μία εργασία, στην οποία
οι μαθητές/τριες πρέπει να καταγράψουν και στις δύο γλώσσες τα ζώα που υπάρχουν
στον πίνακα, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού. Παράλληλα, αξιοποιώντας το
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εργαλείο «Κουβεντούλα» στην ηλεκτρονική τάξη, οι μαθητές/τριες ανταλλάσσουν
απόψεις και βοηθούν ο ένας τον άλλο (οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι
διαθέσιμες
στο
σύνδεσμο
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9210015143&id=333159).
Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών/τριων ήταν μεγάλα, οι απαντήσεις
τους εύστοχες και αιτιολογημένες, κυρίως όσον αφορά στην ερώτηση «Τι εποχή είναι;»,
κάτι που αποδεικνύει ότι ασχολήθηκαν με τις λεπτομέρειες του πίνακα. Επίσης,
κατέγραψαν την πλειονότητα των εικονιζόμενων ζώων, πράγμα που σημαίνει ότι
αξιοποίησαν το ηλεκτρονικό λεξικό.
Παρόλο που η συγκεκριμένη πρόταση υλοποιήθηκε με ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, μπορεί να εφαρμοστεί και σε σύγχρονη εξ αποστάσεως, όπου η αρχική
ανακάλυψη του πίνακα γίνεται σύγχρονα και, σε δεύτερο χρόνο, οι μαθητές/τριες
ασχολούνται ασύγχρονα με την εργασία. Τέλος, ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας,
μπορούν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω δραστηριότητες, όπως:
⮚ αναζήτηση στο διαδίκτυο της βιογραφίας του ζωγράφου και των τεχνικών του
και, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των Εικαστικών, δημιουργία έργου παρόμοιας
θεματολογίας
⮚ συγγραφή σύντομης ιστορίας που να περιγράφει μια μέρα στην εικονιζόμενη
τοποθεσία
⮚ σύγκριση με πίνακες παρόμοιας θεματολογίας
Λέξεις Κλειδιά: ζώα, ζωγραφική, γαλλικά, Τέχνη
Βιβλιογραφία
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ)
Οργανόγραμμα Ύλης Εγχειριδίων Ξένων Γλωσσών
Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ για τις ξένες γλώσσες, έκδοση 1η,
Δεκέμβριος 2019
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Μαθηματικές Πυραμίδες Πολλαπλασιασμού:
διδακτική πρακτική για την ανάπτυξη μαθηματικών
συλλογισμών.
Νικολιδάκης Ευάγγελος
envikol@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψήφιος διδάκτορας του Π.τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην παρούσα διδακτική πρακτική γίνεται συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης
ΕξΑΕ στο δημοτικό σχολείο στο αντικείμενο των μαθηματικών. Υιοθετείται μια κοινωνικοεποικοδομητική προσέγγιση (social constructivism), όπου ο μαθητής γίνεται αντιληπτός
ως μια κοινωνική οντότητα που δρα στο πλαίσιο μιας κοινότητας (σχολική τάξη) και
επηρεάζεται από τις γνώσεις, τις πρακτικές, τις αξίες και τις επικοινωνιακές συμβάσεις
που ευδοκιμούν σε αυτήν (Barnes, 2008).
Η διδακτική πρακτική αναπτύσσεται γύρω από ένα μαθηματικό παιχνίδι, τις
πυραμίδες πολλαπλασιασμού. Στη συνήθη εκδοχή, οι πυραμίδες αποτελούνται από ένα
σύνολο κενών κουτιών (ένα κουτί στην κορυφή της πυραμίδας και διαδοχικώς
αυξανόμενα κουτιά όσο πλησιάζει κανείς τη βάση), τα οποία συμπληρώνονται με
αριθμούς. Στις πυραμίδες πολλαπλασιασμού, ο αριθμός κάθε κουτιού προκύπτει ως το
γινόμενο των αριθμών των δύο κουτιών πάνω στα οποία στηρίζεται.
Με αφετηρία το παιχνίδι αυτό, δημιουργήθηκε μια διαδοχή δραστηριοτήτων, με
στόχο οι μαθητές/τριες:
-

να εξασκηθούν στην πράξη του πολλαπλασιασμού

να καλλιεργήσουν την ικανότητα διατύπωσης επιχειρημάτων και συλλογισμών και
την ικανότητα ενεργούς συμμετοχής σε γόνιμες μαθηματικές συζητήσεις
να βελτιώσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, αποκτώντας συνήθειες, όπως
η επιμονή
να αποκτήσουν εξοικείωση με την πρακτική της ενδελεχούς εξέτασης δομών και με
την αναζήτηση κανονικοτήτων, συμμετριών και μοτίβων.
Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής
Στην 1η φάση (σύγχρονη ΕξΑΕ), σε περιβάλλον video conferencing, ο εκπαιδευτικός
παρουσιάζει απλές εκδοχές πυραμίδων στους μαθητές με διαμοιρασμό οθόνης, κάνοντας
επίδειξη συμπλήρωσης πυραμίδας. Ακολούθως, κοινοποιείται link με online εφαρμογές,
ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στη συμπλήρωση πυραμίδων και να αποκτήσουν
εξοικείωση. Ακολουθεί συζήτηση και έπειτα παρουσίαση ιδιαίτερων πυραμίδων (π.χ.
αφαίρεσης - πολλαπλασιασμού). Στο τέλος, οι μαθητές καλούνται να κατεβάσουν από
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blog σχετική εφαρμογή (πυραμίδα πολλαπλασιασμού) που ο εκπαιδευτικός σχεδίασε στο
Excel.
Στη 2η φάση (ασύγχρονη ΕξΑΕ) οι μαθητές εργάζονται ατομικά με το Excel αρχείο.
Εκεί αναλαμβάνουν αρχικά να συμπληρώσουν την πυραμίδα χρησιμοποιώντας τους
αριθμούς 1 έως 5 στη βάση. Έπειτα αναζητούν κατάλληλο τρόπο τοποθέτησης των
αριθμών βάσης ώστε να δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στην κορυφή της
πυραμίδας. Οι μαθητές ανεβάζουν τις απαντήσεις σε online αρχείο παρουσίασης (google
presentations), μέσω του οποίου παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα συνεργασίας των
μαθητών μέσα από ολιγομελείς ομάδες μικτής δυναμικότητας.
Στην 3η φάση (σύγχρονη ΕξΑΕ) σε περιβάλλον σύγχρονης εκπαίδευσης,
αναπτύσσεται μαθηματική συζήτηση όπου παρουσιάζονται οι μαθηματικοί συλλογισμοί
– προσεγγίσεις των μαθητών όπως καταγράφηκαν στα αρχεία παρουσίασης. Η
δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τους μαθητές συνεργατικά να προτείνουν λύσεις ώστε
στην κορυφή της πυραμίδας να εμφανιστεί αυτή τη φορά ο μικρότερος δυνατόν αριθμός.
Αποτελέσματα
Μολονότι, ο Müller (2003) θεωρεί ότι οι πυραμίδες είναι διδακτικά αξιοποιήσιμες
στη δευτεροβάθμια, η ενασχόληση των μαθητών ΣΤ΄ τάξης έδειξε ότι μπορεί να υπάρξουν
οφέλη και σε μικρότερες ηλικίες. Έτσι, με βάση την αποτίμηση της παραπάνω πρακτικής
μέσα από παρατήρηση της δραστηριότητας των μαθητών και μελέτη των έργων τους,
διαπιστώθηκε ότι:
- κατάφεραν να εντοπίσουν και να δημιουργήσουν μοτίβα αριθμητικών ακολουθιών
- παρατήρησαν ότι η εναλλαγή της θέσης των αριθμών στη βάση της πυραμίδας
επηρεάζει τον αριθμό που προκύπτει στην κορυφή
- διατύπωσαν πολλές υποθέσεις την ορθότητα των οποίων έλεγξαν
- παρήγαν πλήθος επιχειρημάτων, αξιοποιώντας ακόμα και πολύ πρόσφατες γνώσεις
τους (π.χ. προσπάθεια εξήγησης του μηχανισμού της πυραμίδας μέσω εξισώσεων).
Λέξεις Κλειδιά: (μαθηματική σκέψη – μαθηματικοί συλλογισμοί - πυραμίδες πολλαπλασιασμού
– παιχνίδι)

Βιβλιογραφία
Barnes, D. (2008). Exploratory Talk for Learning. In N. Mercer & S. Hodgkinson (Eds.), Exploring Talk in School
(pp.1-16). London:Sage
Fulton, B. (2014). Pyramid Math: Developing the Mathematical Practices. Teacher to Teacher Press,
Ανακτήθηκε από
http://www.tttpress.com/uploads/2/0/4/2/20424731/pyramid_math.pdf
Müller, J. (2003). Exploring number – pyramids in the secondary schools, The Teaching of Mathematics, 6 (1),
37-48
Raje, S., Kaplan, G. & Krach, M. (2013). The Chinese Number Pyramid Puzzle. The Mathematics Teacher,
106(6), 480. http://dx.doi.org/10.5951/mathteacher.106.6.0480
Russell, J. (1997) . Pyramid Numbers. Mathematics Teaching, 158, 43
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Η φλόγα της ελπίδας μένει αναμμένη.
Τσουκνίδα Μαρία
oramts@gmail.com
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας Πάρου

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Το παρόν διδακτικό σενάριο της Φυσικής Αγωγής για μαθητές Δημοτικού
προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες παρούσες κοινωνικές συνθήκες, που είχαν επίπτωση στο
μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Για
πρώτη φορά στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και εν καιρώ ειρήνης η
ολυμπιακή φλόγα παραμένει αναμμένη ως σύμβολο ελπίδας όλης της ανθρωπότητας.
Το σενάριο έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ενεργοποίηση των εσωτερικών
κινήτρων των μαθητών για άσκηση στο σπίτι. Συνδυάζει τη Φυσική Αγωγή με τα
Εικαστικά και έχει ως στόχο οι μαθητές ν΄ ανακαλύψουν τα ολυμπιακά ιδεώδη, που
κρύβουν πανανθρώπινες αξίες. Ως μέσο για την εκγύμνασή τους χρησιμοποιούνται
χειροτεχνικές κατασκευές (ολυμπιακές δάδες, κότινος) από ανακυκλώσιμα και φυσικά
υλικά, με στόχο την διατήρηση των φυσικών τους ικανοτήτων. Με προσαρμοσμένο
ασκησιολόγιο κλιμακούμενης δυσκολίας, η αυλή του σχολείου «έρχεται» στο σπίτι,
εξομοιώνοντας ήδη γνωστές κινητικές δραστηριότητες από τους μαθητές.
Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων βοηθά στην εκτόνωση της συσσωρευμένης
ενέργειας των μικρών μαθητών, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών εγκλεισμού,
συμβάλλει στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας και προάγει τη δημιουργική
απασχόληση μέσα στο σπίτι. Δημιουργούνται, επίσης, διαδραστικά παιχνίδια που
διατηρούν ζωντανή την επαφή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και
εκπαιδευτικού.
Το σενάριο έχει προσαρμοσθεί για την εξΑΕ και αξιοποιεί τις ψηφιακές
πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης webex και e-me με ζωντανά
μαθήματα και οδηγίες, παρουσιάσεις, βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια εφαρμογής της
γνώσης και άλλες διαδικτυακές εφαρμογές.
Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε:
Παρουσίαση Ολυμπιακή φλόγα – ολυμπιακές δάδες:
https://docs.google.com/presentation/d/14NgS5yhA_EH5Gm3BTB7dSKu5tNgh1nDE4n3iin4Xsc/edit?usp=sharing
Κατασκευή ολυμπιακής δάδας: https://youtu.be/HBGlQo10X8o
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#Μένουμεσπίτ #Γυμναζόμαστεσπίτι: https://youtu.be/q2Jry8_kwgQ
Ένας βασιλιάς που φοβόταν το σαπούνι: https://youtu.be/JxxNAVOyUwU
Λέξεις Κλειδιά: Φυσική Αγωγή, Ολυμπιακά ιδεώδη, σωματική άσκηση, ΕξΑΕ, διδακτικό
σενάριο
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Θεματικός Άξονας: Η εξΑΕ στα ειδικά σχολεία και η συνεργασία
εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης στη
δημιουργία μαθημάτων εξΑΕ

Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση
Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Πάτρας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πάτρας)
την τελευταία πενταετία, μετά από μια σειρά δράσεων που σκοπεύουν στην καλύτερη
δυνατή ενσωμάτωση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, υλοποίησε πρόγραμμα ERASMUS+ με
τίτλο: «Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες». Στόχος του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση εκπαιδευτικών
στη μεθοδολογία και εφαρμογή ψηφιακών μαθημάτων με τη χρήση Tablets στην τάξη,
αντλώντας πρακτικές και εμπειρίες από το εξωτερικό.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής, που
στηρίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στο σπίτι, είναι ποικίλα και
πολυεπίπεδα. Ανάμεσα στα άμεσα οφέλη που εισπράττει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός
ειδικής αγωγής είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών του για την
εκπαιδευτική διαδικασία, η ενδυνάμωση της αντιληπτικής τους ικανότητας, η θωράκιση
της έκφρασης και επικοινωνίας τους, η υποστήριξη της διδασκαλίας εκμάθησης ξένων
γλωσσών, η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, η ψυχολογική τους ενίσχυση και η
δημιουργία κλίματος συνεργασίας, που οδηγεί στην ενθάρρυνση της ανάληψης
πρωτοβουλιών με πνεύμα ομαδικότητας. Παράλληλα, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων
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στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζει με τον
καλύτερο τρόπο την αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας.
Τα συμπεράσματα και οι εμπειρίες, στα οποία έχουμε καταλήξει μετά από την
πολυετή ενασχόλησή μας με τη χρήση Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με
αναπηρίες αλλά και από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, συνοψίζονται
παρακάτω:
Η αποδοχή των ΤΠΕ από μαθητές με αναπηρίες είναι εντυπωσιακά μεγάλη,
ενδυναμώνοντας την αντιληπτική τους ικανότητα και θωρακίζοντας την επικοινωνία.
Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων και γενικότερα ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών με
αναπηρίες υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο την αρχή της εξατομικευμένης
διδασκαλίας.
Η χρήση των Tablets και γενικά των συσκευών (Mobile Learning / Κινητή Μάθηση)
που στηρίζονται στη διεθνή πρακτική Bring Your Own Device (BYOD) εκτοπίζουν την
χρήση των Προσωπικών Υπολογιστών (PC).
Σημαντική παράμετρος για την επιτυχημένη ενσωμάτωση και αποδοχή των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ευχρηστία και λειτουργικότητα των Συστημάτων
Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα πλαίσια των ΤΠΕ παραμένει κεντρικός και
ουσιαστικός. Δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο μελλοντικός εκπαιδευτικός είναι η
άριστη τεχνολογική γνώση χρήσης μέσων ΤΠΕ και των διαδραστικών εργαλείων, που θα
πρέπει να τα χρησιμοποιεί με ευελιξία, ευρηματικότητα και ενσυναίσθηση της
επίδρασής τους στους μαθητές του.
Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον ως
εκπαιδευτική κοινότητα είναι σύνθετα και πολύπλοκα, επικεντρώνοντας στη βελτίωση
της υλικοτεχνικής υποδομής, στην επιλογή των βέλτιστων εκπαιδευτικών εργαλείων για
την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και φυσικά στη βελτίωση των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε καλές πρακτικές και τεχνικές
εξατομικευμένης διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.

Λέξεις - κλειδιά: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, Συμπερίληψη, ΤΠΕ στην
Ειδική Αγωγή
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Μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Η αξιοποίηση
κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία
στο ειδικό σχολείο.
Τρανού Αικατερίνη
katerinatranou@gmail.com
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής – Ειδικής Αγωγής, MEd Special Education, ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω, Μέλος ΔΣ
ΕΕΜ ΔΕΠΥ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Εξαρτημένοι από την τεχνολογία, οι σημερινοί απόγονοι των ψηφιακών ιθαγενών
αποδέχονται την πρόκληση της χρησιμοποίησης κινητών έξυπνων συσκευών για τη
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συνεργατική μάθηση. Η επόμενη
μέρα της ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή βρίσκει τους
απόγονους των ψηφιακών ιθαγενών (Prensky, 2001) να μένουν στο σπίτι λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού με υποχρεωτική την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Στις σύγχρονες θεωρίες της μάθησης οι Piaget και Papert ανέπτυξαν την
παιδαγωγική θεωρία της LOGO και την ενεργητική κατασκευή της γνώσης μέσα από
δημιουργικές δραστηριότητες.
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε αντιπαράθεση με
τις παραδοσιακές μεθόδους εξακολουθεί να συζητείται έντονα. Η χρήση των
ηλεκτρονικών συσκευών στη σχολική τάξη εξυπηρετεί τόσο γνωστικούς όσο και
συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς σκοπούς (Pierangelo & Giuliani, 2008).
Η εξέλιξη των υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού δημιούργησε πλήθος εργαλείων,
τα οποία ενσωματώθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους ίδιους τους μαθητές.
Ελαχιστοποιείται η χρήση στατικών ιστοσελίδων, ο χρήστης δημοσιεύει σε κοινωνικά
δίκτυα, blogs (web 2.0), ενώ συχνότερα δημιουργεί ο ίδιος με εργαλεία 3ης γενιάς (web
3.0) διαδραστικές εφαρμογές για να μοιραστεί τα μετα-δεδομένα της γνώσης που έχει
ανακαλύψει.
Η καθημερινή χρήση των ηλεκτρονικών κινητών συσκευών μοιραία τις εισήγαγε
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η κινητή μάθηση (mobile-learning) διαδέχτηκε την
ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και την μάθηση από απόσταση (distance-learning)
(O’Malley, et al., 2005).
Ο Zimmerman από το 1998 ξεκίνησε να μελετά εκτενώς την αυτορρύθμιση, το
συντονισμό δηλαδή και την αλληλεπίδραση μεταξύ προσωπικών συμπεριφορών και
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περιβαλλοντικών παραγόντων. Εδώ βρίσκει εφαρμογή η κινητή μάθηση, που
πραγματοποιείται στο περιβάλλον κάθε μοναδικού εκπαιδευόμενου, όπου και όποτε
αυτός θέλει (Herrington, Herrington, Mantei, Olney, & Ferry, 2009).
Η κατασκευή της γνώσης μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες με τη χρήση
φορητών συσκευών και ο διαμοιρασμός της μετα-γνώσης με web 3.00 εργαλεία στην
περίπτωση του Ειδικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το θέμα αυτής της
εργασίας. Συγκεκριμένα, μελετά την περίπτωση της «Μαριλένας», μίας 19χρονης
μαθήτριας που φοιτά σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο της Αττικής. Η
«Μαριλένα» συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με το έξυπνο κινητό της
τηλέφωνο και παρακολουθούμε την πορεία της. Τα στοιχεία προέρχονται από τους
διδάσκοντες αλλά και την επικοινωνία με την ίδια τη μαθήτρια ένα μήνα μετά την
αναστολή λειτουργίας των σχολείων και δύο εβδομάδες μετά την πρώτη της είσοδο στην
πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης της
κινητής μάθησης στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ειδικό Σχολείο με τη χρήση web
2.00 και web 3.00 εργαλείων στην πλατφόρμα του e-class και την αποτελεσματικότητά
της.
Συμπερασματικά, καταλήξαμε στην εξαγωγή γόνιμων αποτελεσμάτων σχετικά με
την αξιοποίηση των κινητών συσκευών στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ειδικό
Σχολείο και τα προβλήματα που συναντώνται.
Λέξεις Κλειδιά: εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, κινητή μάθηση, Web3.00, ειδική αγωγή
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Θεματικός Άξονας: Η διδασκαλία θετικών μαθημάτων με χρήση
διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξΑΕ σε Γυμνάσια/Λύκεια
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων λόγω της απειλής του COVID-19
ανέδειξε την κατεπείγουσα ανάγκη μετάβασης της διδασκαλίας από δια ζώσης σε εξ
αποστάσεως. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα
ενεργοποιώντας γρήγορα αντανακλαστικά και να αποκτήσουν άμεσα νέες τεχνικές και
λειτουργικές δεξιότητες σχετικά με τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, όφειλαν να
κατανοήσουν τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το ρόλο των ψηφιακών
εργαλείων στη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθώς και τις
παραμέτρους που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα αυτής. Επιπροσθέτως, θα
έπρεπε να αναζητήσουν γρήγορες λύσεις κάτω από ιδιαίτερα αγχωτικές συνθήκες, να
δοκιμάσουν, να πειραματιστούν, να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό και τηλεμαθήματα.
Η μεταφορά της διδασκαλίας από τη φυσική σχολική τάξη στο διαδίκτυο απαιτεί
διαρκή (αυτο)επιμόρφωση, ανάλυση αναγκών, αναζήτηση πρόσφορων μέσων και
μεθοδολογιών, λήψη αποφάσεων, προσεκτικό σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού
τηλεμαθήματος, αναστοχασμό και αναθεώρηση/επαναπροσδιορισμό λύσεων.
Η διδασκαλία οφείλει πάντα να παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες - πλούσιες
ευκαιρίες μάθησης για την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως δημιουργική σκέψη, σαφής
επικοινωνία, αποδοτική συνεργασία, συστηματική ανάλυση, επαναληπτικόπροοδευτικό σχεδιασμό, ομαδοσυνεργατικότητα και δεξιότητες δια βίου μάθησης, οι
οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Resnick
(2010), η επιτυχία στο μέλλον δε θα βασίζεται στο πόσα ξέρουμε, αλλά στην ικανότητά
μας να σκεπτόμαστε και να δρούμε δημιουργικά.
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Υιοθετώντας το μοντέλο της Επείγουσας εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας [Emergency
Remote Teaching], επιλέχτηκε ο συνδυασμός σύγχρονων και ασύγχρονων δράσεων με
αξιοποίηση του Webex ως πλατφόρμας σύγχρονης τηλεδιδασκαλίας και της
ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) ως
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεδιδασκαλίας.
Ενδεικτικά παραδείγματα ψηφιακών μαθημάτων βρίσκονται στην ηλεκτρονική
Σχολική Τάξη (η-τάξη) [https://eclass.sch.gr]:
Για τάξη Β΄ Λυκείου
● https://eclass.sch.gr/courses/0580202101
Τίτλος μαθήματος: «Επαναληπτικό μάθημα - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης
των ΗΥ - Β΄ Τάξη ΓΕΛ»
● https://eclass.sch.gr/courses/G2007104
Τίτλος μαθήματος: «Δομή Επανάληψης - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των
ΗΥ - Β΄ Τάξη ΓΕΛ»
Για τάξη Γ΄ Γυμνασίου
● https://eclass.sch.gr/courses/G2007105
Τίτλος μαθήματος: «Ας δημιουργήσουμε ψηφιακά παιχνίδια στο Scratch!!!»
Τα μαθήματα αυτά είναι ανοικτά, ώστε να μην απαιτούν εγγραφή, προκειμένου να
έχουν ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση οι μαθητές χωρίς να απαιτείται λογαριασμός. Τα
μαθήματα αυτά εξυπηρετούν τη συγκέντρωση, ανάρτηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού
υλικού (π.χ. δραστηριοτήτων, παρουσιάσεων, διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων,
υπερσυνδέσμων) για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της τηλεδιδασκαλίας, δίνοντας τη
δυνατότητα άμεσης προσπέλασης στο υλικό και αποφυγής περιττών καθυστερήσεων
(π.χ. αναζήτησης, εντοπισμού, ανοίγματος, φόρτωσης αρχείων). Στην Ενότητα
"Συνδέσεις Διαδικτύου" των μαθημάτων, έχουν συμπεριληφθεί ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι διαδικτυακών εργαλείων-περιβαλλόντων καθώς και διαδραστικά μαθησιακά
αντικείμενα
(ενδεικτικά
παραδείγματα:
[Αριθμητικοί
τελεστές:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10870],
[Αλγόριθμος
αριθμομηχανής:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10511]),
προκειμένου
να
υπάρχει
ουσιαστική ενεργός εμπλοκή-αλληλεπίδραση των μαθητών.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και
καθοδηγεί τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής
μάθησης. Παράλληλα, οι μαθητές επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, πειραματίζονται με
διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα και άλλα διαδικτυακά εργαλεία-περιβάλλοντα,
όπως πχ padlet (ενδεικτικά: https://padlet.com/glezou1/domes), αξιοποιώντας τις
εκάστοτε δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον της εφαρμογής, προκειμένου
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να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τις υπό διαπραγμάτευση έννοιες καθώς και να
καταθέσουν την εργασία τους.
Αναδεικνύεται έτσι ως θεμελιώδης η αξία της παιδαγωγικής ελευθερίας του
διδάσκοντα καθηγητή και επικροτούνται οι ανοικτές πρωτοβουλίες προς όφελος των
μαθητών και της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας από
απόσταση.
Λέξεις- κλειδιά: Τηλεδιδασκαλία, Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία, Ηλεκτρονική
Σχολική Τάξη (η-τάξη), προγραμματισμός.

Βιβλιογραφία
CRLT (2020). Getting Started with Teaching Remotely in an Emergency, by CRLT and the Center for
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Διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας
Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση της πλατφόρμας
βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco και των
προσομοιώσεων που παρέχει το Phet Interactive
Simulations.
Ζήκος Νικόλαος
nzikoschem@gmail.com
Δρ. Χημικός, Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
λόγω της επιδημίας του Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα η σχολική διαδικασία να
πραγματοποιείται σύγχρονα μέσω της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco.
Οι μαθητές έκαναν χρήση της πλατφόρμας από τις 30 Μαρτίου μέσω προσωπικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet ή smartphone.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της χημείας είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη. Το Phet Colorado ανήκει στην κατηγορία των εικονικών
δραστηριοτήτων και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διδασκαλιών για την αντιμετώπιση
μαθησιακών δυσκολιών. Δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν μια καλύτερη
γνώση για τον μικρόκοσμο, με την επιλογή οπτικοποίησης και χειρισμού των μορίων
διαφόρων ενώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό στη βαθμίδα της Β΄ Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο της
Χημείας Β΄ Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία της ενότητας 2.8 Άτομα και
Μόρια σε τμήμα 26 μαθητών η διάρκεια της οποίας ήταν 60 λεπτά. Στόχος της
συγκεκριμένης ενότητας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να
αναπαριστάνουν τα μόρια με τη χρήση προσομοιωμάτων. Στη δια ζώσης διδασκαλία
αυτό επιτυγχάνεται στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με τη χρήση του
Organic (teacher) Set της Molymod. Στην εξ αποστάσεως σύγχρονη μέσω των
προσομοιώσεων του Phet Colorado. Επιπλέον στόχος αποτελεί η εξοικείωση των
μαθητών στη χρήση της συγκεκριμένης προσομοίωσης.
Για τον σκοπό αυτό αρχικά έγινε διδασκαλία της ενότητας 2.8 (Άτομα και μόρια).
Χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο link του Διαδραστικού Σχολικού Βιβλίου της Χημείας Β΄
Γυμνασίου
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB202/219/1998,5040/).
Επιπλέον
μέσω
του
αντίστοιχου
υπερσυνδέσμου
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%
B9%CF%84%CE%BF%CF%82) που υπάρχει οδηγηθήκαμε στον διαδικτυακό τόπο της
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Wikipedia όπου υπήρχαν πληροφορίες για τον φιλόσοφο Δημόκριτο που διατύπωσε
πρώτος την υπόθεση ότι η ύλη αποτελείται από άτομα.
Για τη δημιουργία των μορίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία
πραγματοποιήθηκε η συναρμολόγηση των προσομοιωμάτων των μορίων ψηφιακά με
χρήση της προσομοίωσης που παρέχει το Phet Interactive Simulations («Δημιουργία
μορίου» https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule).
Φύλλο Εργασίας
• Αρχικά
επισκεπτόμαστε
το
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule

link:

• Πραγματοποιούμε λήψη της εφαρμογής και την ΄΄τρέχουμε΄΄ στον
υπολογιστή μας, στο tablet ή στο smartphone μας.
•

Πηγαίνουμε στο δημιουργία μορίου (πρώτη καρτέλα πάνω αριστερά) και
από το κιβώτιο 1 (κάτω) δημιουργούμε το νερό (υπενθυμίζουμε ότι αποτελείται
από 2 άτομα υδρογόνα και 1 άτομο οξυγόνου) το οποίο αποθηκεύουμε στη
συλλογή (μαύρο πλαίσιο στα δεξιά). Έχουμε τη δυνατότητα με χρήση της
επιλογής 3D να δούμε το μόριο τρισδιάστατα στον χώρο.
•

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για το οξυγόνο, υδρογόνο, διοξείδιο
του άνθρακα και άζωτο των οποίων οι αντίστοιχοι χημικοί τύποι είναι οι εξής (O ,
H , CO , N ) χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τα κιβώτια 2 και 3.
2

2

2

2

• Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε σύγκριση παρατηρώντας
προσομοίωμα του νερού με χρήση του Organic (teacher) Set της Molymod.

το

Φύλλο Αξιολόγησης
• Ως δραστηριότητα για το σπίτι θα πρέπει να κάνετε printscreen στα μόρια
του μεθανίου (CH ) και υδροχλωρίου (HCl) που θα δημιουργήσετε με τα
προσομοιώματα. Για τον σκοπό αυτό θα πάτε στα μεγαλύτερα μόρια (τρίτη
καρτέλα πάνω αριστερά) και από το κιβώτιο 1 (κάτω) θα τα κατασκευάσετε.
4

• Στη συνέχεια θα τα αποστείλετε μέσω της n-τάξης του Πανελληνίου
Σχολικού Δικτύου (είτε ως μήνυμα, είτε ως υποβολή εργασίας).

Συμπερασματικά πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή των μαθητών ήταν σε ποσοστό
άνω του 80%. Η χρήση των προσομοιωμάτων βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν
τον σχηματισμό και το σχήμα των μορίων. Η σύγχρονη διδασκαλία μέσω της αντίστοιχης
πλατφόρμας έχει γίνει αποδεκτή από τους μαθητές σε μεγάλο βαθμό.
Λέξεις Κλειδιά: Χημεία, Γυμνάσιο, Phet Colorado, Cisco Webex
Βιβλιογραφία
Αβραμιώτης, Σ., Αγγελόπουλος, Β., Καπελώνης, Γ., Σινιγάλιας, Π., Σπαντίδης, Δ., Τρικαλίτη, Α., &
Φίλος, Γ. (2011). Χημεία Β΄ Γυμνασίου Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Ο.Ε.Δ.Β.
Αβραμιώτης, Σ., Αγγελόπουλος, Β., Καπελώνης, Γ., Σινιγάλιας, Π., Σπαντίδης, Δ., Τρικαλίτη, Α., &
Φίλος, Γ. (2014). Χημεία Β΄ Γυμνασίου, Ι.Τ.Υ.Ε., ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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Διαδραστικό
σχολικό
βιβλίο
Χημείας
Β΄
Γυμνασίου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5040/ Προσπέλαση 31 Μαρτίου
2020
Προσομομοιώσεις Phet Colorado https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule
Προσπέλαση 31 Μαρτίου 2020
Wikipedia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B
F%CF%82 Προσπέλαση 31 Μαρτίου 2020
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Κορωνοϊός, πανδημία και τηλεκπαίδευση στις
φυσικές επιστήμες.
Καφετζόπουλος Κώστας
kafetzo55@gmail.com
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04, 3 ΠΕΚΕΣ Αττικής
ο

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 της περιοχής Γ Αθήνας και Δυτικής Αττικής δε
χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου δεξιότητες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Βασικές αρχές του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) κατά τη διάρκεια του
εγκλεισμού λόγω πανδημίας ήταν να συνδράμει στην ενδυνάμωση και στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων (παιδαγωγικών και τεχνικών), ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης και στις συνθήκες της πανδημίας του 2020, λόγω
κορωνοϊού.
Σκοπός του ΣΕΕ ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την τηλεκπαίδευση και
η μεταβίβαση αυτής της δεξιότητας προς τους μαθητές στις σχολικές μονάδες περιοχών
ευθύνης.
Στόχοι του ΣΕΕ σχετικά με τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς του ήταν: 1. η
αποκατάσταση της επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς ευθύνης με σύγχρονη και
ασύγχρονη διαδικασία, 2. η ενδυνάμωση μέσω παρουσιάσεων και δελτίων επικοινωνίας
και 3. η εξάσκηση στα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία.
Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με δέκα Δελτία Επικοινωνίας μέσω μέιλ, και με
πέντε τηλεδιασκέψεις μέσω webex. Παρακολούθησε περίπου το 25% του συνόλου των
400 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί κ.λ.π.). Παράλληλα, το επιμορφωτικό υλικό
αναρτήθηκε
στην
ιστοσελίδα
του
ΣΕΕ
(https://sites.google.com/site/costaskafetzopoulos/3o-pekes-syntonistes-ee φάκελος
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).
Το υλικό αποτελείται από 17 αριθμημένα αρχεία, εκ των οποίων τα 12
συντάχθηκαν από το ΣΕΕ για τις ανάγκες της παρούσας επιμόρφωσης και αποτελούν
παρουσιάσεις, επίκαιρο ενημερωτικό υλικό και καταγραφή διαλόγων των
εκπαιδευτικών. Τα υπόλοιπα 5 αρχεία είναι υλικό που προτάθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας. Το Μάρτιο παραδόθηκαν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (mail) όλων των
εκπαιδευτικών αρμοδιότητας. Όλο το υλικό στέλνονταν στους επιμορφούμενους καθώς
και στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν, ως συνημμένα αρχεία, μαζί με τα Δελτία
Επικοινωνίας. Ο αριθμός των επιμορφούμενων που παρακολούθησαν τις
τηλεδιασκέψεις ήταν 100 εκπαιδευτικοί το μέγιστο. Η ασύγχρονη επικοινωνία
κατέγραψε συνολικά την ανταπόκριση 200 εκπαιδευτικών. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
είχε διπλάσια συμμετοχή από τη σύγχρονη. Ανάμεσα στις αιτίες μπορούμε να
αναφέρουμε το πολυάσχολο των εκπαιδευτικών (κυρίως Διευθυντών-μελών επιτροπών
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υποστήριξης) αλλά και την επάρκεια μερικών συναδέλφων για τα αντικείμενα των
τηλεδιασκέψεων. Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και την αποστασιοποίηση
ενός μεγάλου ποσοστού των εκπαιδευτικών (περίπου οι μισοί του συνόλου των
περιοχών αρμοδιότητας) για λόγους που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς.
Σταδιακά πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, καλλιεργήθηκαν δεξιότητες
σύνταξης/αναζήτησης προτάσεων μαθημάτων, με χαρακτήρα επαναλήψεων και
καλλιέργειας επιστημονικού εγγραμματισμού. Πολλοί εκπαιδευτικοί δημιούργησαν
δικούς τους διαύλους επικοινωνίας με μαθητές, με σύγχρονη και ασύγχρονη
εκπαίδευση, όπως φάνηκε από τις ιστοσελίδες των σχολείων και την επικοινωνία μαζί
τους. Δεν υποστηρίζουμε, βέβαια, ότι οι δραστηριότητες αυτές οφείλονται αποκλειστικά
στην επικοινωνία και ενδυνάμωση από μέρους του ΣΕΕ.
Η θεματολογία των προτεινόμενων σχεδίων μαθήματος και του εκπαιδευτικού
υλικού βασιζόταν κυρίως σε σχολιασμό άρθρων της επικαιρότητας με περιεχόμενο
σχετικό με τα μαθήματα φυσικών επιστημών, με ερωτήσεις σύντομου τύπου ή
πολλαπλής επιλογής, σε ύλη που είχε ήδη διδαχθεί από αντίστοιχες ενότητες. Επίσης,
παρουσιάστηκαν σύνδεσμοι με εκπα ιδευτικό υλικό από τη Φυσική ή τη Χημεία όλων
των τάξεων.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το περιβάλλον τηλεκπαίδευσης
λειτούργησε υποστηρικτικά με επικέντρωση στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.
Αναπτύχθηκε αμφίδρομη σχέση με τους εκπαιδευτικούς και μοιράστηκαν κοινές
ανησυχίες, κοινά ενδιαφέροντα και κοινές λύσεις. Οι πρακτικές για την έξοδο από την
πίεση του εγκλεισμού συνεχίζονται, το υλικό εμπλουτίζεται, αλλά τα αποτελέσματα είναι
νωρίς για να αποτιμηθούν συνολικά.
Λέξεις

Κλειδιά:

τηλεκπαίδευση,

πανδημία,

επιστημονικός

εγγραμματισμός,

επιμόρφωση

Βιβλιογραφία
Ζησιμόπουλος, Γ., Καφετζόπουλος, Κ., Μουτζούρη-Μανούσου, Ε., Παπασταματίου, Ν. (2002).
Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Πατάκης.
Καπραβέλου, Α., (2012) Η σημασία των θεωριών μάθησης με τις νέες τεχνολογίες, για την Ανοιχτή
και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά Συνεδρίου
Τόμος Β΄, 109-119.
(2020) The DEAC Accreditation Handbook. Washington, DC: Distance Education Accrediting
Commission. Ανακτήθηκε από https://www.deac.org/Seeking-Accreditation/The-DEAC-AccreditingHandbook.aspx
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Ρεαλιστικά μαθηματικά και μοντελοποίηση σε μια
σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Κουλέτση Ειρήνη
eikouletsi@sch.gr
Μαθηματικός, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Το άρθρο αφορά μια διδακτική πρακτική όπου αξιοποιείται το μοντέλο της
σύγχρονης διαδικτυακά βασιζόμενης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την οποία οι
μαθητές, ενώ βρίσκονται σε φυσική απόσταση, εισέρχονται στον εικονικό χώρο τον ίδιο
χρόνο και επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους. Από παιδαγωγικής άποψης, οι μαθητές
καλούνται να αναπτύξουν νέες μορφές μάθησης συμμετέχοντας σε κοινότητες
κατασκευής της γνώσης. Οι Scardamalia & Bereiter (1992) υποστηρίζουν πως σε
εικονικούς χώρους τα οφέλη της επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες είναι πολλά,
καθώς οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ευρύτερες βάσεις πληροφοριών, παρακινούνται
από τα άλλα μέλη της ομάδας, έχουν ευκαιρίες και είναι δεσμευμένοι να
επικοινωνήσουν τις ιδέες, τις σκέψεις τους και τις γνώσεις τους λεκτικά, μαθαίνουν από
τα άλλα μέλη της ομάδας και απολαμβάνουν την αίσθηση της από κοινού επίλυσης
προβλημάτων. Μία εικονική κοινότητα παράγει νέα γνώση μέσω των από κοινού
συζητήσεων και των μεμονωμένων συνεισφορών του κάθε μέλους. Μια βασική διαφορά
μεταξύ της διαδικτυακής και της δια ζώσης ηλεκτρονικής μάθησης (σε ένα εργαστήριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών) αφορά το περιεχόμενο με βάση το οποίο οργανώνεται το
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένο με τις
εμπειρίες των μαθητών, ώστε να μπορούν να κάνουν τις κατάλληλες συνδέσεις, για να
κατακτήσουν τη νέα γνώση, ελλείψει της παρουσίας του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, κατά
τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι
να επικοινωνούν με σαφήνεια και ακρίβεια, και αυτό σημαίνει πως οφείλουν να
γνωρίζουν καλά τη μαθηματική ορολογία και τις μαθηματικές έννοιες. Η εξ’ αποστάσεως
σύγχρονη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μέσω skype, μιας VoIP εφαρμογής.
Στην προσπάθεια εμβάθυνσης στη γραμμική συνάρτηση, ζητήθηκε από μαθητές
δύο τμημάτων της Β’ Γυμνασίου του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου, σε ομάδες των
4-5 ατόμων, να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα που αφορά μια πραγματική κατάσταση
και στη συνέχεια τη μαθηματικοποίησή του. ‘Έχοντας ως εργαλείο ένα μικροπείραμα
που αναπαριστά τη γραφική παράσταση των y=αx+β και της y=ax, δημιουργημένο με το
λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων
(Geogebra), η κάθε ομάδα δημιούργησε ένα πρόβλημα της καθημερινής ζωής. Οι
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επιμέρους στόχοι ήταν οι μαθητές να μπορούν να διατυπώνουν ένα ρεαλιστικό
πρόβλημα και να το μαθηματικοποιούν, να κατασκευάζουν το γεωμετρικό του μοντέλο
με τη βοήθεια της geogebra μικροεφαρμογής, να μπορούν να συγκρίνουν τις
συναρτήσεις y=αx και y=αx+β μέσω των γεωμετρικών τους αναπαραστάσεων, να
εντοπίζουν και να επικυρώνουν αλγεβρικά τη λύση του προβλήματος. Στο επίπεδο της
κοινωνικής επικοινωνίας και συνεργασίας, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να
διαπραγματευτούν μεταξύ τους τα βήματα της εργασίας, τους κανόνες και τους ρόλους,
να στοχαστούν για την τήρηση των συμφωνηθέντων, να μπορούν να αλληλεπιδράσουν
μεταξύ τους συγχρονισμένα και να επεξεργαστούν τη γνώση σε συνεργασία.
Παρουσιάστηκαν δέκα προβλήματα, πέντε από κάθε τμήμα. Τα θέματα που
πραγματεύτηκαν ήταν ποικίλα: επιλογή της συμφερότερης ομάδας για μεταγραφή από
έναν ερασιτέχνη μπασκεμπολίστα, επιλογή της συμφερότερης εκ των δυο προσφορών
ενός εκδοτικού οίκου για την προώθηση του καινούριου του βιβλίου, σύγκριση των νέων
μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης για όλους τους οικιακούς πελάτες, εν μέσω κορονοϊού,
μιας εταιρείας ηλεκτρισμού σε
σχέση με την παλιά χρέωση, σχέση
προσφοράς και ζήτησης αγαθών,
σύγκριση των τιμών αγοράς ενός
μοντέλου
αυτοκινήτου.
Στη
συνέχεια, οι μαθητές της κάθε
ομάδας παρουσίασαν με τη
βοήθεια ενός power point την
εργασία τους στην ολομέλεια της
τάξης και ζήτησαν από τους
συμμαθητές τους να απαντήσουν στα ερωτήματα που έθεταν στο πρόβλημα, με οδηγό
το αρχείο geogebra προσαρμοσμένο στα δεδομένα τους. Ένας μαθητής είχε αναλάβει το
χειρισμό του power point και του geogebra, με τη λειτουργία του διαμοιρασμού οθόνης
του skype, και τα άλλα μέλη της ομάδας εκ περιτροπής παρουσίαζαν τα ερωτήματα
στους συμμαθητές τους, οι οποίοι απαντούσαν. Ένας μαθητής της ομάδας,
μεταβάλλοντας δυναμικά τους συντελεστές α και β των y=αx και y=αx+β στο αρχείο
geogebra, επικύρωνε ή απέρριπτε τις απαντήσεις που έδιναν στα ερωτήματα του
προβλήματος οι συμμαθητές του. Η καθηγήτρια στο τέλος ανέλαβε την αξιολόγηση
όλου του έργου.
Λέξεις - κλειδιά: (ρεαλιστικά μαθηματικά, μοντελοποίηση, σύγχρονη εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση, γραμμική συνάρτηση, skype)

Βιβλιογραφία
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Ταχεία Δημιουργία Μαθήματος στην η-τάξη,
Αξιοποιώντας Πόρους από τα Διαδραστικά Σχολικά
Βιβλία.
Λαζαρόπουλος Σπυρίδων1, Δαούσης Δημήτριος2
(1) lspiros1980@yahoo.gr, (2) daousis@gmail.com
(1) Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Υ.ΠΑΙ.Θ.,

Περίληψη

(2) Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Υ.ΠΑΙ.Θ.

[Αποθετήριο]

Διανύοντας περίοδο εκτάκτων συνθηκών λόγω πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί
καλούνται να υποστηρίξουν εξ αποστάσεως τους μαθητές τους, σε μία προσπάθεια
διατήρησης της επαφής τους με τη μαθησιακή διαδικασία. Στην κατεύθυνση αυτή
μπορούν να αξιοποιηθούν πλατφόρμες και εργαλεία σύγχρονης (π.χ. webex) και
ασύγχρονης εκπαίδευσης (π.χ. η-τάξη), τα «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (ΔΣΒ) και τα
αποθετήρια μαθησιακών πόρων (π.χ. «Φωτόδεντρο»).
Ωστόσο, αρκετοί εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν τις αρχές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (εξΑΕ) ούτε είναι εξοικειωμένοι με τα σχετικά εργαλεία. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί να δημιουργούν μαθήματα που: α) δεν ακολουθούν
κάποιο πρότυπο οργάνωσης των περιεχομένων, β) δεν ενσωματώνουν έτοιμους
μαθησιακούς πόρους και γ) δεν ενσωματώνουν αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που
εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές. Αντίστοιχα, οι μαθητές: α) δυσκολεύονται να
ακολουθήσουν τη ροή των περιεχομένων, β) δε λαμβάνουν ανατροφοδότηση στις
ασκήσεις/εργασίες και γ) σταδιακά χάνουν το κίνητρο συμμετοχής τους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παροχή: α) ενός απλού προτύπου
οργάνωσης των περιεχομένων ενός ηλεκτρονικού μαθήματος και β) ενός βήμα προς
βήμα οδηγού υλοποίησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στην ταχύτατη
δημιουργία μαθημάτων στην πλατφόρμα η-τάξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,
αξιοποιώντας ταυτόχρονα έτοιμους πόρους από τα ΔΣΒ και το «Φωτόδεντρο».
Τα προτεινόμενα βήματα δημιουργίας ηλεκτρονικού μαθήματος είναι: α)
εντοπισμός υλικού της επιθυμητής ενότητας του μαθήματος στα ΔΣΒ, β) εντοπισμός
πόρων προς αξιοποίηση και καταγραφή τους σύμφωνα με το προτεινόμενο πρότυπο
οργάνωσης και γ) δημιουργία μαθήματος με μορφή ενοτήτων και ενσωμάτωση των
πόρων, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία της η-τάξης. Ο εντοπισμός του υλικού
στα ΔΣΒ γίνεται μέσω του ιστοτόπου http://ebooks.edu.gr/, επιλέγοντας την εμφάνιση
του υλικού ανά τάξη, μάθημα και ενότητα. Στα περιεχόμενα κάθε ενότητας υπάρχουν οι
στόχοι, πολυμεσικό υλικό, θέματα συζήτησης και ασκήσεις, όπου τα περισσότερα
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διαθέτουν δικό τους URL. Για την καλύτερη οργάνωση των περιεχομένων, προτείνεται η
καταγραφή των URLs των πόρων κάθε ενότητας σε έναν πίνακα με την εξής σειρά: α)
πόροι για δραστηριότητες ψυχολογικής / γνωστικής προετοιμασίας, β) πόροι για
δραστηριότητες διδασκαλίας, γ) πόροι για δραστηριότητες εμπέδωσης και δ) πόροι για
δραστηριότητες αξιολόγησης και μεταγνωστικές δραστηριότητες. Ακολούθως, ο
εκπαιδευτικός με τα κατάλληλα εργαλεία της η-τάξης μπορεί να δημιουργήσει και να
ενσωματώσει τους αντίστοιχους πόρους στα περιεχόμενα της ενότητας. Με το εργαλείο
«Συνδέσεις Διαδικτύου» μπορεί να δημιουργήσει τα URLs των πόρων, ενώ με το
εργαλείο «Ασκήσεις» μπορεί να δημιουργήσει ασκήσεις με ανατροφοδότηση και με το
εργαλείο «Συζητήσεις» θέματα ασύγχρονων συζητήσεων, προσθέτοντας ένα βαθμό
αλληλεπίδρασης των μαθητών με το υλικό και μεταξύ τους.
Το παρόν υλικό δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως
υποστήριξη των εκπαιδευτικών τεσσάρων δημοτικών σχολείων της Ηλείας και δύο της
Αχαΐας, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλα τα βήματα σχεδίασης και υλοποίησης μέσω ενός
ρεαλιστικού σεναρίου χρήσης. Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
δε γνωρίζανε τις αρχές της εξΑΕ ούτε ήταν εξοικειωμένοι με την η-τάξη. Ωστόσο,
ακολουθώντας το πρότυπο και το βηματικό οδηγό, καταφέρανε ταχύτατα να φτιάξουν
μαθήματα στην η-τάξη, ξεφεύγοντας από την απλή ανάρτηση εγγράφων. Τα μαθήματα
αυτά μπορούν να τα βελτιώσουν σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε να ανταποκρίνονται
περισσότερο στις αρχές της εξΑΕ και στις ανάγκες των μαθητών τους.

Λέξεις - κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, η-τάξη,
πρότυπο καταγραφής μαθησιακών πόρων, βηματικός οδηγός

Βιβλιογραφία
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Κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση καμπύλης.
Λουμπαρδιά Αγγελική
loumpardia@sch.gr
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ03

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Θεωρητικό πλαίσιο
Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες και το μοντέλο ατομικής οικοδόμησης της γνώσης
«η μάθηση συνιστά μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω
εμπειριών και όχι η απομνημόνευση εννοιών, γεγονότων και καθολικών αληθειών» (Κόμης,
2004). Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού Geometry
Geogebra, «ένα ελεύθερο λογισμικό που ενώνει την Άλγεβρα, την Γεωμετρία και τον
Λογισμό, εύκολο στη χρήση και διαρκώς εξελισσόμενο. Είναι ένα δυναμικό λογισμικό, γιατί
εκτός από τις δυνατότητες κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων, απεικόνισης συναρτήσεων
και υπολογισμών δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη» (Hohenwarter, &
Preine, 2007). Επιλέχτηκε για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί υποστηρίζει
την οικοδόμηση της γνώσης, αφού οι μετασχηματισμοί των συναρτήσεων οπτικοποιούνται
και γίνονται δυναμικοί.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την εικόνα που έχουν διαμορφώσει
μέσα από την παρατήρηση των στατικών εικόνων του σχολικού βιβλίου και να
διατυπώσουν με κατανόηση πλέον τα ήδη γνωστά συμπεράσματα. Ενώ στο σχολικό βιβλίο
τα συμπεράσματα αυτά δίνονται με μορφή παρατήρησης, το δυναμικό λογισμικό
διευκολύνει την αιτιολόγησή τους, καθώς παρέχει στους μαθητές διαισθητικά στοιχεία που
τους οδηγούν μέσω εικασιών και επεξεργασίας αυτών, να συνδέουν την οπτική
αναπαράσταση της μετατόπισης με την αλγεβρική της (σκοπός).
Στόχοι
Οι μαθητές μέσα από το συγκεκριμένο εξ αποστάσεως μάθημα θα πρέπει να
κατανοήσουν:
▪την εφαρμογή μετατοπίσεων σε βασική συνάρτηση και τον προσδιορισμό των τύπων
που προκύπτουν από αυτούς.
▪Τον προσδιορισμό βασικής συνάρτησης και των μετατοπίσεων αυτής σε τύπο
συνάρτησης.
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▪Την κατασκευή γραφήματος μετασχηματισμένης συνάρτησης με δεδομένο τον
αναλυτικό της τύπο.
Υλοποίηση
Στην ψηφιακή τάξη της πλατφόρμας του Webex γίνεται παρουσίαση-υπενθύμιση της
θεωρίας της συγκεκριμένης παραγράφου (Άλγεβρα Β΄Λυκείου) από τον εκπαιδευτικό, με
ερωτήσεις προς τους μαθητές και ταυτόχρονη πληκτρολόγηση των αντίστοιχων τύπων του
μαθήματος, σε έγγραφο word, που διαμοιράζει μέσω της οθόνης.
Κατόπιν, γίνεται στο Geogebra η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=⎥ x⎥ και
ζητείται από τους μαθητές να εικάσουν τι θα γίνει με τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων g(x)=f(x)+1, h(x)=f(x) -1, p(x)=f(x+2) και q(x)=f(x-2). Ακολούθως,
παρουσιάζονται οι γραφικές αυτών των συναρτήσεων στο Geogebra. Το μάθημα
συνεχίζεται με γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, που είναι συνδυασμός κατακόρυφης
και οριζόντιας μετατόπισης, όπως r(x)=f(x-2)+5 και s(x)=f(x+2)-5 κ.λπ. πάντα, με ανοιχτό στο
διαμοιρασμό, το λογισμικό Geogebra.
Ακολούθως, οι μαθητές, με προτροπή του εκπαιδευτικού μπαίνουν στο e-class και
κατεβάζουν αρχείο με άσκηση στην οποία δίνεται ο τύπος συνάρτησης f(x) και τους ζητείται
να υπολογίσουν τον τύπο συνάρτησης της οποίας η γραφική της παράσταση προκύπτει από
δύο διαδοχικές μετατοπίσεις. Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν την άσκηση, γίνεται
συζήτηση για τη λύση της και ένας μαθητής διαμοιράζει, μέσω του Webex, την απάντησή
του από έγγραφο Word. Ανατίθεται για ασύγχρονη δράση εργασίας στο e-class.
Συμπεράσματα
Ο σκοπός και οι στόχοι επετεύχθησαν σε ικανοποιητικότατο βαθμό. Οι μαθητές
ασχολήθηκαν με τις δραστηριότητες εμπέδωσης της θεωρίας και έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον με το νέο τρόπο διδασκαλίας και αντιμετώπισης της ύλης. Επίσης, υπήρξε
ικανοποιητική συμμετοχή και στις δραστηριότητες ασύγχρονης δράσης.
Λέξεις Κλειδιά: Κατακόρυφη-οριζόντια, μετατόπιση, Webex, eclass, Geogebra
Βιβλιογραφία
Ανδρεαδάκης, Σ., Κατσαργύρης, Β., Παπασταυρίδης, Σ., Πολύζος, Γ. & Σβέρκος, Α., (2018). Άλγεβρα Β΄
Γενικού Λυκείου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Hohenwarter, M., & Preiner, J. (2007). Βοήθεια GeoGebra, Εγχειρίδιο Χρήσης 3.0. (Μτφρ. στα Ελληνικά,
Ν. Γ. Μουσουλίδης), Ιστοσελίδα GeoGebra: www.geogebra.org .
Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
Κυνηγός, Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου, Σ., (2010). Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση
των Eκπαιδευτικών στα Κ.Σ.Ε, τεύχος 4, κλάδος ΠΕ03, Β΄ έκδοση Αναθεωρημένη και Εμπλουτισμένη, Πάτρα:
ΙΤΥ.
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Πρόταση Διδασκαλίας στην Εξ Αποστάσεως
Εκπ/ση: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
Μπολτσή Βασιλική
vboltsi71@gmail.com
Εκπαιδευτικός Δευτ/θμιας Εκπ/σης, Μαθηματικός ΠΕ03, 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα

[Αποθετήριο]
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής μας (πανδημία, κλείσιμο σχολείων,
κοινωνική απομόνωση) είναι αναγκαίες οι προσαρμογές στα προγράμματα και στις
στρατηγικές διδασκαλίας, προκειμένου η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να είναι
αποτελεσματική. Η πρόταση καλύπτει τη διδασκαλία της προτεινόμενης διδακτέας ύλης
του 5ου κεφαλαίου της Άλγεβρας «ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ» της Γ’ Γυμνασίου. Αποτελείται από 3
ανεξάρτητες παρουσιάσεις όσες και οι αντίστοιχες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ανά ενότητα είναι:
1η παρουσίαση: 5.1 Σύνολα
Να αναδειχθούν η έννοια του συνόλου και οι τρόποι αναπαράστασής του, η
ισότητα δύο συνόλων καθώς και η έννοια του υποσυνόλου.
2η παρουσίαση: 5.2 Δειγματικός χώρος- Ενδεχόμενα
Να αντιληφθούν οι μαθητές τι είναι ένα πείραμα τύχης, ποιος είναι ο δειγματικός
χώρος του, τι είναι το ενδεχόμενο, πότε πραγματοποιείται-βέβαιο ή αδύνατο.
3η παρουσίαση: 5.3 Έννοια της πιθανότητας
Να γίνει κατανοητός ο κλασικός ορισμός της πιθανότητας. Να αναδείξουμε πώς
συμβάλλει η θεωρία των πιθανοτήτων σε άλλες επιστήμες με αφορμή το διαθεματικό
σχέδιο εργασίας (Μέντελ/κληρονομικότητα).
Διαδικαστικοί στόχοι: Να δημιουργηθεί περιβάλλον μάθησης και συνεργασίας
μέσω των διαθεματικών διερευνήσεων, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τις
επικοινωνιακές δεξιότητες και να εκφραστούν όσο περισσότερο επιτρέπει αυτή η εξ
αποστάσεως επικοινωνία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας..
Ο διδάσκων/ουσα μπορεί να συνδυάσει με δικά του προτεινόμενα links και με
επιπλέον ασκήσεις-εφαρμογές και μικροπειράματα.
Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία συνδυάζεται η σύγχρονη και η ασύγχρονη
μέθοδος. Οργανώνεται το μάθημα στην eclass:
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«Σύνδεσμος» με παιχνίδια πιθανοτήτων, οι παρουσιάσεις των μαθημάτων με
αφήγηση («Πολυμέσα»). Περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα και
εφαρμογές του σχολικού εγχειριδίου, αντιπροσωπευτικές ασκήσεις με τη λύση τους. Με
το εργαλείο «Ασκήσεις» κατασκευάζονται ασκήσεις-ερωτήσεις. Ο μαθητής βλέπει
άμεσα την βαθμολογία του και τις σωστές λύσεις όταν υποβάλει τις ασκήσεις του. Με το
εργαλείο
«Εργασία»
αναθέτουμε
διαθεματική
εργασία
σε
«Ομάδες
Χρηστών»(μαθητών). Στο «Ιστολόγιο» της eclass έχουμε συμφωνήσει να αναρτήσουμε
όλες τις εργασίες. Υπάρχει η δυνατότητα «Σχολίου» για να εκφράσουν τη γνώμη τους οι
μαθητές. Ο διδάσκων/ουσα μπορεί να συντάξει «Ερωτηματολόγιο» για να ψηφιστεί η
καλύτερη εργασία ή για ανατροφοδότηση και στατιστικά αποτελέσματα της διδακτικής
πρακτικής. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τηλεμάθημα επιτυγχάνεται η επιλύση
αποριών και η καθοδήγηση για τις ασκήσεις- εργασίες.
Λέξεις Κλειδιά: (πιθανότητες, σύνολα, ενδεχόμενο, ασύγχρονη, Μέντελ)
Βιβλιογραφία
Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου των Δ. Αργυράκης-Π. Βουργάνας-Κ. Μεντής-Στ. ΤσικοπούλουΜ.Χρυσοβέργης ΥΠΕΠΘ –ΠΙ
Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α’ Λυκείου των Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, Σ.
Παπασταυρίδης, Γ. Πολύζος, Α. Σβέρκος, Λ. Αδαμόπουλος, Χ. Δαμιανού ΥΠΕΘ-ΙΕΠ
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Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου: Πνευματική
Ιδιοκτησία.
Παπαδάκης Σπυρίδων1, Λιακοπούλου Ευστρατία2
(1) papspyr@gmail.com, (2) teliakop@gmail.com
(1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86, Οργανωτικός ΣΕΕ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) - Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(2) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Εργασία

[Αποθετήριο]

Το θέμα της “πνευματικής ιδιοκτησίας” προβλέπεται να αρχίζει να διδάσκεται στο
πλαίσιο της διδασκαλίας της Πληροφορικής στις τάξεις Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και στην Α΄
Γυμνασίου μαζί με πολλά επιμέρους άλλα θέματα στην ίδια ενότητα, με συνολικό χρόνο
διδασκαλίας δύο (2) διδακτικές ώρες για όλα τα θέματα της ενότητας
(Φ.20/130336/Δ1/22-8-2019 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, σελ.49-50, 81-83, 143912/17-092019 εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, σελ.38-41). Στην Β΄ Γυμνασίου, το θέμα της “πνευματικής
ιδιοκτησίας” περιλαμβάνεται στην τελευταία διδακτική ενότητα, η οποία προβλέπεται
να διδαχθεί για δύο (2) διδακτικές ώρες και εμπεριέχει τα θέματα αξιολόγηση
πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό και πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και
περιεχομένου (143912/17-09-2019 εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, σελ.64-66). Επιπλέον, επειδή η
διδασκαλία του θέματος στοχεύει κυρίως στην καλλιέργεια στάσεων, αυτό γενικότερα
απαιτεί πολύ περισσότερες ώρες διδασκαλίας και μεγάλη διάρκεια - έκταση στο χρόνο.
Οι μαθητές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
σχολείου για ποικίλες χρήσεις. Στο πλαίσιο του μαθητικού τους ρόλου σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιούν
δημοσιευμένο περιεχόμενο, δημιουργούν και αναρτούν στο Διαδίκτυο νέο περιεχόμενο,
υλοποιούν σχέδια εργασίας. Επειδή το αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας και του
σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων δεν έχει επαρκή χρόνο διδασκαλίας, ο μέσος
μαθητής της Β΄ τάξης Γυμνασίου, ενώ έχει την ευχέρεια να αναζητά και να χρησιμοποιεί
υλικό από το Διαδίκτυο, αντιμετωπίζει το υλικό αυτό σαν να ήταν κοινό κτήμα (public
domain) ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων και δεν αναπτύσσει δεξιότητες και
στάσεις σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στοχεύει στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και
μάθηση των μαθητών Β΄ Γυμνασίου στο μάθημα Πληροφορική για το θέμα “Πνευματική
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ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου” της ενότητας «Διερευνώ και συνεργάζομαι
μέσω του Διαδικτύου».
Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα εξής: όταν ο/η
μαθητής/τρια ολοκληρώσει το μάθημα, να είναι ικανός/ή να:
1.
αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες και λογισμικό που
αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό,
2.
αναγνωρίζει τις άδειες χρήσης περιεχομένου και λογισμικού που αντλεί
από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό,
3.
επιχειρηματολογεί για τις συνέπειες μη σεβασμού της πνευματικής
ιδιοκτησίας άυλων δημιουργημάτων-έργων και
4.
εφαρμόζει πρακτικές μη καταπάτησης (σέβεται) τα πνευματικά
δικαιώματα σε πληροφορίες και λογισμικό που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό.
Αυτό το μάθημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει δύο
περιόδους: α) μία ασύγχρονη (για αυτόνομη μελέτη και ατομικές - συνεργατικές
δραστηριότητες - διάρκειας 1 ώρας) και β) μία σύγχρονη (με δραστηριότητες
επικοινωνίας, άμεσης αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης - διάρκειας 1 ώρας).
Το σενάριο του μαθήματος διατίθεται με μορφή εγγράφου στο σύνδεσμο
[https://bit.ly/2VqduZN], με τη μορφή ασύγχρονου μαθήματος στην η-τάξη στον
σύνδεσμο [https://eclass03.sch.gr/courses/PDE5134/], στην e-me στον σύνδεσμο
[https://e-me.edu.gr/groups/copyright] και με μορφή ακολουθίας μαθησιακών
δραστηριοτήτων LAMS (σε εκτελέσιμη μορφή / Preview) στο σύνδεσμο
[https://bit.ly/2Kp8EG4].
Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικό Σενάριο ΕξΑΕ, Πνευματική ιδιοκτησία, Σύγχρονη
εκπαίδευση, Ασύγχρονη εκπαίδευση, LAMS

Βιβλιογραφία
Ιστότοπος Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) https://www.opi.gr/ekpaideysi
Ιστότοπος ΕΛ/ΛΑΚ για Άδειες Χρήσης Creative Commons
https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/ & https://creativecommons.ellak.gr/
Οδηγός για την Πνευματική Ιδιοκτησία για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, (Ο.Π.Ι.)
https://www.copyrightschool.gr/images/gymnasio_lykeio.pdf
Φ.143912/Δ2/17-09-2019 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα Οδηγίες για τη διδασκαλία της
Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020.
Φ.20/130336/Δ1/22-8-2019 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για
το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο
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Θεματικός Άξονας: Η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με χρήση
διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξAE σε Γυμνάσια/Λύκεια

Διαθεματικότητα στην ΕξΑΕ: Συνομιλώντας με την
Μύρτιδα 2500 χρόνια μετά - Από το λοιμό της
Αθήνας στη σύγχρονη πανδημία.
Αλεξανδρή Ελευθερία
lealexandri@gmail.com
Φιλόλογος ΓΕΛ Κρανιδίου, MSc e learning, Επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρεί να προσεγγίσει διαθεματικά το μάθημα
των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ΕξΑΕ,
προκειμένου να «επικοινωνήσουν» οι μαθητές/τριες του 21ου αι. με μια έφηβη κοπέλα,
τη Μύρτιδα, που έζησε πριν 2500 χρόνια στην Αθήνα του Πελοποννησιακού πολέμου. Η
Μύρτις βίωσε μια εξίσου θανατηφόρα επιδημία το «λοιμό» και δυστυχώς υπήρξε ένα
από τα πολλά θύματα που βρέθηκαν θαμμένα σε ομαδικό τάφο στις ανασκαφές στον
Κεραμεικό.
Ως βάση της διδακτικής προσέγγισης λαμβάνεται το σχήμα του ρόμβου, με σκοπό
τη δημιουργία συγκεκριμένου τύπου εγγράμματων υποκειμένων. Ειδικότερα, η πρόταση
έχει ως στόχο οι γνώσεις για τον κόσμο, οι γνώσεις για την αρχαία ελληνική γραμματεία
και οι γραμματισμοί που θα κατακτήσουν οι μαθητές/τριες να συνδέονται όχι μόνο με
τη σχολική αλλά και με την κοινωνική και την ψηφιακή πραγματικότητα και να
συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τους χαρακτηρίζουν στο μέλλον ως
ενεργούς πολίτες. Η μέθοδος που προτείνεται είναι ανακαλυπτική˗διερευνητική,
στηριγμένη στη συνεργατική μάθηση. Αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις θεωρίες μάθησης
του εποικοδομητισμού. Την ίδια στιγμή επιχειρείται συνδυασμός της αρχαιογνωστικής
μεθόδου διδασκαλίας (το ΑΕ κείμενο αντιμετωπίζεται ως πηγή ιστορικών πληροφοριών,
που βοηθούν στην ανασύνθεση της εικόνας του ΑΕ πολιτισμού) με την ουμανιστική
προσέγγιση, η οποία αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική διάσταση του ΑΕ πολιτισμού, τη
σημασία που έδωσε στον άνθρωπο, όχι στο μεμονωμένο άτομο, αλλά στην ανθρώπινη
ύπαρξη συνολικά.
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Η ψηφιακή «συνομιλία» με τη Μύρτιδα στοχεύει στο να αντιληφθούν οι
μαθητές/τριες τις συνθήκες που οι άνθρωποι τότε βίωσαν, τα προβλήματα που επέφερε
η ασθένεια (υγεία, κοινωνία , πολιτική, οικονομία) και τις συνέπειες στη ψυχολογία των
εφήβων, συγκρίνοντας με τη δική τους εμπειρία και τους προβληματισμούς που
καλούνται να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν. Ταυτόχρονα μέσα από ποικίλους
σημειωτικούς πόρους διαδικτύου και των πολυμέσων (διαδικτυακές πηγές, κείμενα της
Ιστορίας του Θουκυδίδη, πολυτροπικά κείμενα, διαδραστικά videos κ.λπ.), αναπτύσσουν
δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών, κριτικής επεξεργασίας και συνθετικής
παρουσίασης των δεδομένων που συλλέγονται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ανάπτυξη
πρωτοβουλιών εντός της ομάδας. Γνωρίζουν τους διαφορετικούς ανά εποχή κώδικες
επικοινωνίας και δίνεται έρεισμα για γόνιμες συγκρίσεις με τη σύγχρονη εποχή. Βασική
στόχευση η ανάπτυξη κριτικού γραμματισμού με παράλληλη ενίσχυση της δυνατότητας
των μαθητών/τριων να διαμορφώνουν προσωπική άποψη και στάση.
Τα ψηφιακά μέσα (Ψ.Μ.) της ΕξΑΕ αξιοποιούνται όχι ως άλλο ένα εργαλείο, αλλά
ως ένα περιβάλλον εργασίας, που συμβάλλει σε μια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση
του μαθήματος, καθώς διευκολύνει τη βιωματική πρόσληψη των αρχαίων κειμένων,
αλλά και τον προσωπικό διάλογο του μαθητή με αξίες, αντιλήψεις και έννοιες που
προβάλλουν τα έργα, συχνά και σε διακειμενική σύγκριση με αντίστοιχες σύγχρονες,
ειδικά σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα, τα Ψ.Μ. που αναπλαισιώνονται είναι η
πλατφόρμα e-me και τα εργαλεία που υποστηρίζει, συνεργατικά έγγραφα στο Google
Drive, ο εννοιολογικός χάρτης Mind Map, το εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών
αντιπροσώπων (Voki), το Padlet και ψηφιακοί πόροι διαδικτύου. Η διδακτική πρόταση
μπορεί να αξιοποιηθεί στη σύγχρονη και ασύγχρονη ΕξΑΕ.
Ενδεικτικά, μια σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της πρωτότυπης αυτής
διδακτικής πρακτικής είναι η εξής: Οι μαθητές/τριες εισάγονται στην πλατφόρμα με τους
κωδικούς τους και αναλαμβάνουν την πλοήγησή τους δύο ψηφιακοί αντιπρόσωποι.
Αρχικά το avantar της θεάς Αθηνάς διαμεσολαβεί στη γνωριμία με την Μύρτιδα, που
πραγματοποιείται με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες αναφορικά με τη διερεύνηση
του ιστορικού της ανάπλασης αυτού του παιδικού προσώπου του 5ου αι. π.Χ. αιώνα, με
τη διενέργεια φανταστικής συνέντευξης με το κορίτσι, με στόχο την ανάδειξη της
εμπειρίας από το λοιμό του Πελοποννησιακού πολέμου, αλλά και με τη συνεργατική
γραφή μιας σελίδας από το ημερολόγιο της, προκειμένου να αναπτύξουν ενσυναίσθηση
και να συγκρίνουν τις δικές τους εμπειρίες από τη σύγχρονη πανδημία με τις σκέψεις και
τις ανησυχίες της Μύρτιδας. Στη συνέχεια τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο ιστορικός
Θουκυδίδης που καλεί τους μαθητές/τριες να εμπλακούν με τη βοήθεια ερευνητικών
ερωτημάτων σε μια δημιουργική σύγκριση της ιστορικής του αφήγησης για το λοιμό της
Αθήνας με τη σύγχρονη αρθρογραφία, αναζητώντας κοινούς τόπους. Τέλος, τα παιδιά
καλούνται να συγγράψουν ένα μήνυμα για τους νέους του μέλλοντος με αφόρμηση το
μήνυμα της Μύρτιδας.
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Για την αποτίμηση της διδακτικής πρακτικής εφαρμόζεται διαμορφωτική
αξιολόγηση, αλλά και ετεροαξιολόγηση με αντίστοιχες ρουμπρίκες.

Λέξεις Κλειδιά: Διαθεματικότητα, Αρχαία Ελληνικά, Κριτικός Γραμματισμός
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Διδακτική Πρόταση για τη διδασκαλία της
"Φόνισσας" μέσα από εξ αποστάσεως καινοτόμες
πρακτικές (Α Λυκείου).
Γαλανάκη Μαρία
galanakimaria@hotmail.com
Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, Υπ. Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει ως στόχο τη "διδασκαλία" του κειμένου του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η Φόνισσα στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Α' Λυκείου. Μέσα στις παρούσες συνθήκες, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ευνοϊκές προϋποθέσεις,
προκειμένου αφενός να συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία, αφετέρου να
αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. Οπωσδήποτε, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα οφέλη της διά ζώσης, ωστόσο μπορεί να
προσφέρει πολύ χρήσιμα εργαλεία στον εκπαιδευτικό, αναδεικνύοντας τον
πολυδιάστατο ρόλο των ΤΠΕ. Μάλιστα, το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική
Λογοτεχνία τονίζει έντονα την ανάγκη για ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
Στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας "τα φύλα στη Λογοτεχνία", ο εκπαιδευτικός
μπορεί να αξιοποιήσει την παρούσα πρόταση με σκοπό να έρθουν οι μαθητές σε επαφή
με το κείμενο Η Φόνισσα, να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά (μέθοδος project) και να
εργαστούν πάνω στο κείμενο, παράγοντας γραπτές εργασίες (πολυτροπικά κείμενα) σε
περιβάλλον συνεργατικών εγγράφων Google docs, ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν και
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό μέσα από την επιλογή
"κουβεντούλα" της εικονικής τάξης. Στο wiki του μαθήματος, καλούνται οι μαθητές στο
τέλος να αναρτήσουν την εργασία τους και να εκφέρουν την κριτική τους και για τις
εργασίες των συμμαθητών τους. Η παρούσα πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί στο
περιβάλλον της ηλεκτρονικής σχολικής τάξης eclass.sch.gr. Διδακτική προϋπόθεση είναι
οι μαθητές να έχουν υλοποιήσει με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τη φάση "πριν
την ανάγνωση", κατά την οποία θα έχουν συζητήσει σχετικά με το βασικό θέμα που θίγει
το κείμενο, δηλαδή τη δυσχερή θέση της γυναίκας διαχρονικά.
Διδακτικοί Στόχοι - Οι μαθητές αναμένεται:
● Να αναγνώσουν το κείμενο της Φόνισσας από το ηλεκτρονικό σχολικό βιβλίο που
έχει αναρτήσει ο εκπαιδευτικός στην ηλεκτρονική τάξη.
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● Αφού χωριστούν σε ομάδες από τον εκπαιδευτικό, να αλληλεπιδρούν σε κλίμα
σεβασμού, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό το περιβάλλον της "κουβεντούλας"
στην εικονική τάξη.
● Να μπορούν να παράγουν γραπτό, πολυτροπικό κείμενο σε περιβάλλον
συνεργατικού εγγράφου Google docs κάνοντας τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές,
σύμφωνα με τις εργασίες που έχει αναθέσει ο εκπαιδευτικός.
● Να είναι σε θέση να ερευνήσουν πηγές στο διαδίκτυο, πλοηγούμενοι με
ασφάλεια, ώστε να συλλέξουν κειμενικό ή απεικονιστικό υλικό για τις εργασίες τους.
● Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της γραφής του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη (1η ομάδα μαθητών)
● Να προβληματιστούν πάνω στο ζήτημα της δύσκολης θέσης της γυναίκας ανά τις
εποχές (2η ομάδα)
● Να σκεφτούν τα κίνητρα της Φραγκογιαννούς που την οδήγησαν στη διάπραξη
των φόνων των μικρών κοριτσιών (3η ομάδα)
● Να προβληματιστούν σχετικά με την απόδοση της δικαιοσύνης έπειτα από ένα
έγκλημα (4η ομάδα)
● Να ερευνήσουν κατά πόσο η δυσχερής θέση της γυναίκας είναι ένα επίκαιρο
ακόμη θέμα (5η ομάδα)
● Να μπορούν, ολοκληρώνοντας την ομαδική εργασία που τους έχει ανατεθεί, να
την αναρτήσουν στο wiki του eclass.
● Να είναι σε θέση να αναστοχαστούν για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν και
να εκφέρουν την άποψή τους για τις εργασίες των συμμαθητών τους, τις οποίες θα
διαβάσουν στο wiki.

Με την παρούσα πρόταση διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει κατάλληλα
τα ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία θα εργαστούν οι μαθητές και βρίσκεται σε διαρκή
επικοινωνία μαζί τους μέσω του chat της τάξης ("κουβεντούλα"). Έτσι, το διαδικτυακό
περιβάλλον "καταργεί" τις αποστάσεις, εμπνέει τον αλληλοσεβασμό, αναδεικνύει τις
ιδιαίτερες δεξιότητες κάθε μαθητή, υποστηρίζει τον ψηφιακό γραμματισμό και
καλλιεργεί την αυθεντική έκφραση αλλά και την κριτική σκέψη, δίνοντάς τη δυνατότητα
ανάληψης δημιουργικών πρωτοβουλιών.

Λέξεις Κλειδιά
Φόνισσα, Διδακτική Λογοτεχνίας, ΤΠΕ, μέθοδος project, εξ αποστάσεως εκπαίδευση
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Τα έργα Τέχνης ‘συνομιλούν’- Φάκελος Υλικού
Λογοτεχνίας.
Λυμπέρη Θεοδώρα
lymptheo76@gmail.com
Φιλόλογος Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ, MSc στις Επιστήμες της Αγωγής ΕΑΠ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στη δύσκολη περίοδο κατά την οποία κληθήκαμε να εργαστούμε από το σπίτι, με
την εφαρμογή -στην αρχή πιλοτικά- και στη συνέχεια σε όλα τα σχολεία της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας, η παρούσα εργασία αποτελεί μία δοκιμή, αρχικά, και ένα
αποτέλεσμα έπειτα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διέπεται από τις ίδιες βασικές
παιδαγωγικές αρχές της ενιαίας εκπαίδευσης ή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς
βασικός της στόχος είναι να προσφέρει πρόσβαση σε όλους/ες τους/ις
εκπαιδευόμενους/ες σε κατάλληλα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο να
ενισχύει την εκπαιδευτική τους πορεία.
Στο πλαίσιο της συνεξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας,
παρουσιάστηκε μία διδακτική ενότητα του σχολικού βιβλίου «Δίκτυο κειμένων-Φάκελος
Υλικού Λογοτεχνίας» με παράλληλη εξέταση των ιδιαίτερων λογοτεχνικών γνωρισμάτων,
αλλά και με ‘συνομιλία’ με μία άλλη μορφή Τέχνης. Ακολουθήθηκε η διερευνητική
μέθοδος διδασκαλίας και η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, μέσω της επίσημης
πλατφόρμας του ΥΠΑΙΘ.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η γνωριμία μαθητών και μαθητριών με
την ποίηση της Κικής Δημουλά και επιμέρους στόχοι να εξοικειωθούν με τα γνωρίσματα
της μοντέρνας ποίησης και να μπορούν να προβαίνουν σε συγκρίσεις με την
παραδοσιακή ποίηση. Επιπλέον, να έρχονται σε ‘συνομιλία’ με άλλες μορφές Τέχνης
μέσω της διερευνητικής μάθησης και να αξιολογούν τα αποτελέσματα από αυτόν τον
‘διάλογο’.
Επιχειρήσαμε οι οδηγίες που θα δοθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως η
συμπλήρωση του φύλλου εργασίας για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, να είναι
ξεκάθαρες και επεξηγηματικές. Από τη στιγμή που υπάρχει ‘απόσταση’ ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και παιδιά, σημαίνει ότι απουσιάζουν οι επεξηγήσεις και οι συζητήσεις
που γίνονταν στην τάξη, ώστε τα παιδιά να ξέρουν τι αναμένεται από αυτά σε κείμενα,
σε εργασίες ή σε φύλλα εργασίας. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα συνοδευτικό/
συμπληρωματικό κείμενο επεξήγησης ή καθοδήγησης για την πορεία μάθησης, που
αναμένεται να ακολουθήσουν τα παιδιά.
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Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται μέσα από δραστηριότητες
τόσο μορφικής όσο και γλωσσικής και αισθητικής παρατήρησης να εκπονήσουν
εργασίες, οι οποίες έχουν και πρακτική αξιοποίηση, καθώς αποτελούν προετοιμασία για
τις Πανελλήνιες εξετάσεις, στις οποίες θα δοκιμαστούν σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα,
προηγείται το ποιητικό κείμενο, όπως αυτό υπάρχει στο σχολικό τους εγχειρίδιο και, στη
συνέχεια, ο πίνακας του Μαρκ Σαγκάλ, για να προβούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε
μια πρώτη παρατήρηση. Στη συνέχεια, τα θέματα προς μελέτη τούς κατευθύνουν
(κατευθυνόμενη διδασκαλία) σε συγκριτικές παρατηρήσεις, καθώς καλούνται να
οπτικοποιήσουν, με την αξιοποίηση της φαντασίας τους, το κείμενο της Δημουλά και να
εκφράσουν γλωσσικά, μέσω της περιγραφής, τον πίνακα ζωγραφικής.
Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί εδώ πως οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τόσο
κείμενα όσο και οπτικά ή κειμενικά δεδομένα. Υπήρξε σχεδιασμός έτσι, ώστε οι
δραστηριότητες να είναι δομημένες από το απλό στο σύνθετο, καθώς μια σύνθετη
δραστηριότητα μπορεί να ‘σπάζει’ σε μικρότερα μέρη για να δοθούν ευκαιρίες στα
παιδιά διαφόρων ικανοτήτων και ταχυτήτων να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων
τους, και να μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις στο συγκεκριμένο σημείο όπου
συναντήσουν δυσκολία.
Συμπερασματικά, μέσα από τον διάλογο, την αλληλεπίδραση, καθώς οι
μαθητές/τριες λαμβάνουν τον λόγο και συζητούν τις απόψεις τους, καθώς και μέσα από
τις γραπτές τους εργασίες, αξιολογείται η διδακτική πρακτική, κάτι το οποίο ζητείται
κατά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Επίσης, αποτιμάται και ο βαθμός ενδιαφέροντος
και η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε όσα συζητήθηκαν.
Λέξεις Κλειδιά: διερευνητική μάθηση, συνεξέταση, λογοτεχνία, ‘συνομιλία’
Βιβλιογραφία
Λογοτεχνία, Φάκελος Υλικού-Δίκτυα κειμένων, Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»
Πιερίδου Μ.(χ.χ.), Παιδαγωγική πλαισίωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, (στον
ιστότοπο:https://www.philenews.com/f-me-apopsi/paremvaseis-ston-f/article/908733/paidaggkiplaisiosi-tis-ex-apostaseos-ekpaidefsis, τελευταία ανάκτηση: 20-4-2020).
Φιλολογική Γωνία (χ.χ.). Παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση (στον
http://filologikigonia.weebly.com/alphapiomicron-tauetanupialpharhoalphadeltaomicron
sigmaiotaalphakappaeta-sigmataueta-muomicronnutauepsilonrhonualphapiomicroniotaetasigmaeta.html, τελευταία ανάκτηση: 17-4-2020).

ιστότοπο:

Μοίρα Π. (2013). Κική Δημουλά, χαρακτηριστικά της ποιητικής της γραφής. Φωτόδεντρο (στον
ιστότοπο: http://fotodendro.blogspot.com/2013/08/blog-post_24.html, τελευταία ανάκτηση: 17-4-2020).
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Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό προς τους
Εκπαιδευτικούς ΠΕ02 για την εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση.
Παπαευσταθίου Μαρία
pmaroula@gmail.com
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02, ΠΕΚΕΣ Ηπείρου

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται, πολλά και σοβαρά γεγονότα μάς
συγκλονίζουν ως ανθρώπους και εκπαιδευτικούς. Η απομάκρυνση από τους μαθητές και
τους συναδέλφους μας, λόγω της πανδημίας, και η διακοπή της ροής της
καθημερινότητας στην οικογενειακή και κοινωνική μας ζωή μάς καλεί να
αναμετρηθούμε με νέα δεδομένα. Προ(σ)καλούμαστε να διεξέλθουμε και τη
συγκεκριμένη συγκυρία εξοπλισμένοι με τα εφόδια που διαθέτουμε ως δάσκαλοι και
παιδαγωγοί.
Καλούμαστε να μετατρέψουμε την πίεση των ημερών σε… ποίηση,
ενεργοποιώντας την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Μάς δίνεται η ευκαιρία να μυήσουμε
τα παιδιά σε διαφορετικού τύπου ενεργητική μορφή μάθησης μέσα σε νέες
«κοινότητες» και e-τάξεις, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι μαθητές έχουν την
ανάλογη δυνατότητα επικοινωνίας από το δικό τους χώρο.
Η γνωριμία με τον Πολιτισμό και την Τέχνη μέσω των ΤΠΕ, η επαφή με το Θέατρο,
τη Λογοτεχνία, την Ιστορία, τα Μουσεία, τις δημιουργικές δράσεις που έχουν
θησαυριστεί σε πολλές διαδικτυακές συλλογές-«αποθετήρια», είναι εκτός από
εκπαιδευτικό μας καθήκον και μια ευκαιρία για μαθητές, αλλά και για γονείς, να
«ξεφύγουν» από τη δυσκολία της αναγκαστικής παραμονής στο σπίτι.
Το υλικό αναφέρεται στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο και αφορά τη Νεοελληνική
Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία και την Ιστορία καθώς και δραστηριότητες που πρέπει
να είναι ελκυστικές για τους μαθητές, δημιουργικής μορφής και ορισμένου χρόνου.
Μερικές ενδεικτικές προτάσεις είναι:
● Δραστηριότητες εμπέδωσης σε μια διδακτική ή θεματική ενότητα.
● Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας.
● Σύντομες δημιουργικές και συνθετικές εργασίες.
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● Εργασίες σε έργα τέχνης ή καλλιτεχνικής δημιουργίας με ψηφιακά μέσα.
H προστιθέμενη αξία είναι :
🙡
H συμβουλευτική διάσταση δημιουργημάτων με αξιακό χαρακτήρα με
χρήση ΤΠΕ. Μία καλή πρακτική είναι η επανανοηματοδότηση της ποίησης με τη
μελοποιία (συναισθηματική - πολλαπλή νοημοσύνη).
🙡
Η αγάπη για το διάβασμα χάρη στην επένδυση του χρόνου εκτός τάξης
και στην προσμονή του μοιράσματος του περιεχομένου ενός βιβλίου με τους
συμμαθητές τους.
🙡
Η ωφέλεια από τη γνώση σε συνδυασμό με την παιγνιώδη διάσταση και
την « έντεχνη μάθηση».
🙡
Η ευκαιρία να δουν αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικά
ντοκυμαντέρ, για τα οποία σπάνια δίδεται ο κατάλληλος χρόνος στο σχολείο.
🙡
Καλλιεργούν την ενσυναίσθηση προσπαθώντας π.χ. να μπουν στη θέση
των προσώπων που σχετίζονται με την ανέγερση της Αγίας Σοφίας, στην αντίστοιχη
ενότητα της Ιστορίας-Β΄ Γυμνασίου-, με τη βοήθεια και της εικονικής περιήγησης.
🙡
Ο/η μαθητής/τρια μαθαίνει να εργάζεται σε ανοιχτά περιβάλλοντα
μάθησης μέσω διερεύνησης. Προτείνονται τα σενάρια στο φιλολογικό αποθετήριο
«Πρωτέας».
🙡
Με την «εικονική» περιήγηση σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς
ή ιστορικούς χώρους, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αναπλάσουν με τη
φαντασία τους την κοινωνία και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, να συνειδητοποιήσουν
και να εκτιμήσουν τη συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Λέξεις κλειδιά : έντεχνη μάθηση, ενσυναίσθηση, εικονική περιήγηση, ενεργητική
μάθηση

Βιβλιογραφία
Μπράτιτσης, Θ. (2018) Έντεχνη μάθηση (Art - based Learning) Co- funded by the Erasmus+
Programme of the European Union, Έργο No 2015-1PT01-KA203-013106.
Πουρκός, Μ. (2009), Τέχνη, Παιχνίδι, Αφήγηση, Ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις.
Αθήνα: Τόπος.
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Ψηφιακός μαθητής-πολίτης.
Πετρά Βασιλική
vasopetra@gmail.com
Φιλόλογος, ΓΕΛ Δοξάτου Δράμας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στόχευσή μας ήταν να θεσμοθετηθεί εκ νέου η σύνδεση των μαθητών με τη
μαθησιακή διαδικασία και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων (ευθύνη,
αλληλεπίδραση-επικοινωνία) μέσα από την αξιοποίηση της α-σύγχρονης και σύγχρονης
διδασκαλίας. Υπαγορεύτηκε από την κρίση της δημόσιας υγείας (SARS-CoV-19) και έλαβε
υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού και της κατανεμημένης
μάθησης.
Στη διάρκεια των ψηφιακών συναντήσεών μας με τους 16 μαθητές του Α2
τμήματος του Γενικού Λυκείου Δοξάτου Δράμας (16/3-15/4 2020), στο μάθημα της
Πολιτικής Παιδείας, πραγματευτήκαμε τις ενότητες-θέματα: Ο θεσμός των μαθητικών
κοινοτήτων, Κοινωνικός Έλεγχος, Η ασφάλεια του Πολίτη-Πολιτική Άμυνα-Πολιτική
Προστασία, Ψηφιακός Πολίτης, Κοινωνική ευαισθησία-Εθελοντισμός. Επιμέρους,
ερευνήσαμε πώς νοηματοδοτούνται στην παρούσα περίσταση και πώς μπορεί η
τηλεκπαίδευση να υποστηρίξει και να πλουτίσει τη διδασκαλία.
Η εφαρμογή που αξιοποιήσαμε ήταν η προτεινόμενη από το Υ.ΠΑΙ.Θ, Cisco Webex
Meetings, σε συνδυασμό με την e-class. Μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε τα μαθήματα
με το διάλογο, το διαμοιρασμό οθόνης, αρχείων, ιστοτόπων, οπτικοακουστικού υλικού
(μουσική, εκπαιδευτικό βίντεο) ή παρουσιάσεων για έρευνα-θέαση στη σύγχρονη
εκπαίδευση. Η δυνατότητα εστίασης, οριοθέτησης σημείων ενδιαφέροντος,
ανατροφοδοτήσεων, αξιολογήσεων της διαδικασίας (μου αρέσει… δεν μου αρέσει
γιατί…) και παιχνιδιού πλούτισε τη διαδικασία. Παράλληλα, στην e-class αναρτήθηκε
υλικό διευθετημένο σε καταλόγους για ανάγνωση, σχέδια μαθήματος, εργασίες
αυτενέργειας - ατομικές και ομαδικές- και ασκήσεις με χρονικό περιορισμό. Ακόμη,
ενημερωνόταν το Βιβλίο Ύλης και δημιουργήθηκαν ομάδες χρηστών.
Στη διάρκεια των μαθημάτων, κατ’ αρχάς, επεξεργαστήκαμε το επίσημο υλικό του
Ι.Ε.Π, σχετικά με τα δικαιώματα-υποχρεώσεις του μαθητή και διαμορφώσαμε κανόνες
λειτουργίας του τμήματος. Στη συνέχεια, διοργανώθηκε ψηφιακά μαραθώνιος όσον
αφορά τα θέματα τυπικού, άτυπου ελέγχου και αυτοελέγχου μέσα από υλικό ειλημμένο
από ελεύθερους πόρους (εικόνες, ποιήματα, δημοσιογραφικός λόγος, θεατρικές
παραστάσεις, ταινίες), σε κανονικές συνθήκες και σε «έκτακτα» δεδομένα. Παράλληλα,
έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας οι όροι creative commons και fair use στην ψηφιακή
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πραγματικότητα. Η επικαιρότητα μάς έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ευθύνη
του μαθητή-πολίτη απέναντι στον εαυτό του, την ομάδα, τις ευπαθείς ομάδες. Η
διαδικασία πλαισιώθηκε από εργαστήριο δημιουργικής γραφής. Τα απαντητικά κείμενα
των μαθητών, εργασίες, δημιουργίες (ποιήματα, ζωγραφικά έργα), αναρτήθηκαν στην eclass.
Τα οφέλη που αποκομίσαμε ήταν σημαντικά. Κατ’ αρχάς, η επαφή μας μάς
πρόσφερε «εγγύτητα» και μας εμψύχωσε πολλαπλά. Έπειτα, θεμελιώσαμε ένα νέο
πλαίσιο επικοινωνίας με αρχές και αξίες στις οποίες συμφωνήσαμε από κοινού. Βασικές
αξίες που αναδύθηκαν ήταν της ευθύνης, ατομικής και συλλογικής, της συνεργασίας και
της ενσυναίσθησης. Σε αυτή τη βάση επιλύαμε προβλήματα, υποστηρίζοντας ο ένας τον
άλλο. Έχοντας στη διάθεσή μας έναν κοινό χώρο απόθεσης των εργασιών μας,
ανακαλύψαμε τη συνάφεια των επιμέρους ενοτήτων του υλικού αναφοράς και
ολοκληρώσαμε την πραγμάτευσή τους με ενδιαφέροντα τρόπο και με ρυθμό.
Ασκηθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ψηφιακή επικοινωνία (συν-ομιλιακό
και γραπτό). Σχεδιάζεται αξιολόγηση με ομάδες εστίασης μαθητών ψηφιακά.
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο συντριπτικό τους ποσοστό στη μαθησιακή
διαδικασία με πλήθος εργασιών ατομικών ή ομαδικών, με συμμετοχή στις
«τηλεδιασκέψεις» και ανέπτυξαν ψηφιακές, κοινωνικές και «ακαδημαϊκές» δεξιότητες.
Η διαδικασία ανέδειξε «άγνωστους» σε εμάς μαθητές μέσα στο τυπικό πλαίσιο της
τάξης, που συμμετείχαν ενεργά στην κατασκευή νοήματος στα καινούρια δεδομένα. Οι
μαθητές αυτοί πολιτογραφήθηκαν με καινούριο τρόπο στην ομάδα και στο σύνολο.
Λέξεις κλειδιά: σύγχρονη - ασύγχρονη εκπαίδευση, αλληλεπίδραση, ευθύνη,
δημιουργική μάθηση

Βιβλιογραφία
Κιουλάνης, Σ., Βαλκάνος Ε. Παναγιωτίδου, Α., Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά
περιβάλλοντα μάθησης μέσω εικονικών συμμετεχόντων. 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Πρακτικά Συνεδρίου, τ. Α’. Λάρισα, σ. 1-16, 18-19.
Κόκκος, Α. Στοιχεία Επικοινωνίας. Στο Κόκκος & Λιοναράκης (επιμ.): Ανοικτή και εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση – Σχέσεις Διδασκόντων Διδασκομένων, τόμος Β’, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Παναγιωτίδου, Α. (2016). Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή
επιμόρφωση,
eκπ@δευτικός
κύκλος.
Δράμα,
σ.
46-54.
Ανακτήθηκε
από
http://educircle.gr/images/educircle/ekdoseis/pdf/978-618-81545-5-1.pdf
Παναγιωτίδου, Α. (2016). Το κοινωνικό περιεχόμενο της μάθησης και τα συναισθήματα στη
διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, eκπ@δευτικός κύκλος, Δράμα, σ. 54-58. Ανακτήθηκε από
http://educircle.gr/images/educircle/ekdoseis/pdf/978-618-81545-5-1.pdf
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press Webster. pp. 121133.
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“Beloved” : Μαθήματα Αμερικανικής Λογοτεχνίας
σε εξ αποστάσεως διδασκαλία της Αγγλικής
Γλώσσας, μέσω της πλατφόρμας Up2U.
Φλώρου Παρασκευή
pflorou18@gmail.com
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η διδακτική πρακτική είναι μέρος σεναρίου σε εξέλιξη και δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην Γ’ Τάξη Γυμνασίου.
Πρόκειται για διδασκαλία αποσπασμάτων του λογοτεχνικού έργου Beloved της
Αμερικανίδας συγγραφέως Toni Morrison (Nobel Λογοτεχνίας). Οι διδασκαλίες
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος
Up2University (Up2U) του ΕΜΠ. Αξιοποιήθηκαν ενσωματωμένα ψηφιακά εργαλεία του
Up2u για επεξεργασία και δημοσίευση εκπαιδευτικού περιεχομένου πολυμέσων,
υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, εργαλεία αλληλεπίδρασης μαθητών, αποθετήρια
περιεχομένου για ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά.
Θεωρητικό πλαίσιο
Το σενάριο βασίζεται στην προσέγγιση CLIL με την οποία διδάσκουμε τη
γλώσσα μέσα από άλλα γνωστικά αντικείμενα (εδώ Λογοτεχνία και Πολιτική Αγωγή) και
αξιοποιούμε αυθεντικές γλωσσικές πηγές. Δημιουργήθηκε ως συνέχεια δραστηριότητας
σχετικής με τα ανθρώπινα δικαιώματα και λόγω της ανταπόκρισης των μαθητών στο
ερώτημα μελέτης αποσπασμάτων του βιβλίου Beloved. Η εκπαιδευτικός σχεδίασε στην
πλατφόρμα Up2U δραστηριότητες κατανόησης στοιχείων βιογραφίας της Morrison και
αποσπασμάτων του βιβλίου. Δημιούργησε διαδραστικό βίντεο και ιστοριογραμμή και
ανήρτησε σελίδες του βιβλίου για ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού, ψηφιακού και
κριτικού γραμματισμού και για καλλιέργεια φιλαναγνωσίας.
Σκοπός
Η δραστηριότητα που παρουσιάζεται εδώ (ως μέρος του διδακτικού σεναρίου) είχε
διάρκεια 2 συνεδρίες, μία με σύγχρονη και μία με ασύγχρονη εκπαίδευση. Απευθύνεται
σε μαθητές γλωσσικού επιπέδου Β2 (εξάβαθμη κλίμακα ΚΕΠΑ), στο οποίο σκοπός είναι
οι μαθητές να κατανοούν τα κύρια σημεία σε προφορικό κείμενο από το διαδίκτυο και
να μετατρέπουν σε γραπτό λόγο τις πληροφορίες, που αντλούν από αυτό.
Διδακτικοί – μαθησιακοί στόχοι
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1) Γνωστικό αντικείμενο Αγγλικής Γλώσσας: κατανόηση κύριων σημείων
προφορικού κειμένου από το διαδίκτυο, μετατροπή πληροφοριών που αντλούνται από
αυτό σε γραπτό λόγο (πληροφοριακός γραμματισμός).
2) Χρήση τεχνολογίας: εργασία στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Up2U, σύγχρονη
και ασύγχρονη επικοινωνία-διδασκαλία (ψηφιακός γραμματισμός).
3) Γενικότερες γνώσεις: γνωριμία με την Αμερικανίδα συγγραφέα Toni Morrison
και το έργο της σχετικά με το καθεστώς της δουλείας στην Αμερική, τον 19 ο αιώνα
(κριτικός γραμματισμός).
Δραστηριότητες
1) Σύγχρονη συνεδρία: εικονικό δωμάτιο. Ως εισαγωγή, η εκπαιδευτικός έχει
αναρτήσει βασικές πληροφορίες για τη συγγραφέα στην πλατφόρμα Up2U. Οι μαθητές
τις διαβάζουν και συζητούν στην ολομέλεια. Η εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει μέσω
ιστοριογραμμής σημαντικά έργα της Morrison. Έπειτα τους οδηγεί να διαβάσουν 5
ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή και το έργο της Morrison και προβάλει (2 φορές) βίντεο με
σύντομη βιογραφία της, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ακολουθεί
συζήτηση των απαντήσεων. Κάθε μαθητής πρέπει να αναρτήσει τις απαντήσεις του ως
εργασία (ασύγχρονα). Κατόπιν, η εκπαιδευτικός προβάλλει διαδραστική μορφή του
βίντεο για την κατανόηση λεπτομερειών.
2) Ασύγχρονη συνεδρία: Η εκπαιδευτικός έχει ετοιμάσει πλαίσιο για ανάρτηση
των απαντήσεων των μαθητών ώστε να στείλει ανατροφοδότηση. Οι μαθητές εργάζονται
ασύγχρονα και αναρτούν τις απαντήσεις τους. Επίσης, επιλέγουν 5 λέξεις από το βίντεο
που δε γνωρίζουν και αναζητούν τη σημασία τους σε λεξικά που βρίσκονται στην αρχή
του μαθήματος. Θα τις χρησιμοποιήσουν σε επόμενη σύγχρονη συνεδρία για νέα
δραστηριότητα.
Αποτελέσματα
1) Εργασίες μαθητών αναρτημένες στο μάθημα (βλ. παράρτημα).
2) Καλλιτεχνικές δημιουργίες προς ανάρτηση (δεν έχουν ολοκληρωθεί).
Τρόπος αποτίμησης
Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης βρίσκεται εδώ και θα δοθεί στους μαθητές με την
ολοκλήρωση του σεναρίου.
Λέξεις Κλειδιά: λογοτεχνία, Αγγλικά, Up2U, σύγχρονη, ασύγχρονη, εξ-αποστάσεως
Βιβλιογραφία
Morrison, T. (2007). Beloved. London: Vintage Classics, Random House
Μητσικοπούλου, Β. (2019). Πολλαπλοί και Νέοι Γραμματισμοί. Στο Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς
Β2 για τις Ξένες Γλώσσες, Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ (σελ. 13 -14). ΙΤΥΕ Διόφαντος. DOI.
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Ανεστραμμένη τάξη εξ αποστάσεως: Πλάνο
Διδασκαλίας στα Αρχαία Α’ Λυκείου.
Χίντζιου Ευαγγελία
ephilologist@gmail.com
ΠΕ02 Φιλόλογος, Τελειόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία»
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο μια πρωτόγνωρη
κατάσταση, καθώς η πανδημία της νόσου του κορονοϊού έχει επιβάλει συνθήκες
έκτακτης ανάγκης. Η δύσκολη αυτή συγκυρία έφερε την εκπαιδευτική κοινότητα
αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση, τη μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία στην
εξ αποστάσεως. Η μέθοδος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας καλείται να αποτελέσει
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των καθηγητών/ τριών και των μαθητών/ τριών. Με την
εφαρμογή της οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τη μάθηση, να
αλληλεπιδράσουν με τους μαθητές/τριές τους και να επιτελέσουν τον παιδαγωγικό τους
ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το μοντέλο της ανεστραμμένης
τάξης. Η ανεστραμμένη τάξη είναι ένα μεικτό μοντέλο μάθησης που συνδυάζει τόσο την
ασύγχρονη όσο και τη σύγχρονη εκπαίδευση (Μακρόδημος, Παπαδάκης & Κουτσούμπα,
2017). Πριν την τάξη, οι μαθητές/ τριες διδάσκονται τη θεωρία του μαθήματος συνήθως
μέσω βιντεομαθημάτων. Έπειτα, στην τάξη πραγματοποιούνται ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες ή δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος (Μακρόδημος κ.ά., 2017;
Kazanidis, Pellas, Fotaris & Tsinakos, 2018).
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί η αξιοποίηση του μοντέλου της
ανεστραμμένης τάξης σε ένα σχέδιο μαθήματος για τα Αρχαία Ελληνικά της Α’ Λυκείου.
Πρωτεύοντα στόχο της εφαρμογής του μοντέλου αποτέλεσε η ενίσχυση της κριτικής
σκέψης των μαθητών/ τριών. Ταυτόχρονα, βασικός σκοπός ήταν ο έλεγχος των
προϋπάρχουσων γνώσεων των μαθητών/ τριών και η οικοδόμηση της γνώσης με
συνεργατικό τρόπο. Τέλος, ως στόχος τέθηκε και η ενδυνάμωση του οπτικού και
ψηφιακού γραμματισμού.
Για την εφαρμογή του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία
παιχνιδοποίησης, συνεργατικής μάθησης και παρουσίασης πληροφοριών. Το ψηφιακό
υλικό για την ασύγχρονη εκπαίδευση αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα που είχε δημιουργηθεί
με το λογισμικό WordPress, ενώ για τη σύγχρονη εκπαίδευση επιλέχθηκε η πλατφόρμα
Cisco Webex.
Το πλάνο διδασκαλίας χωρίστηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο εφαρμόστηκε
πριν την τηλεδιάσκεψη και περιλάμβανε πέντε δραστηριότητες μέσω των οποίων οι
μαθητές/ τριες προσέγγισαν τη γνώση διερευνητικά και συνεργατικά. Σε ένα δεύτερο
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στάδιο, στην τηλεδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε μετάφραση και ερμηνευτική
προσέγγιση του υπό διδασκαλία κειμένου με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις των
μαθητών/ τριών, όπως αυτές αναδύθηκαν από τις δραστηριότητες πριν την
τηλεδιάσκεψη. Παράλληλα, η τάξη χωρίστηκε σε ζευγάρια για τη διενέργεια μιας
προφορικής παρουσίασης σχετικής με ένα ερώτημα που τέθηκε από την καθηγήτρια. Στο
τελευταίο στάδιο, μετά την τηλεδιάσκεψη, ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα της διδακτικής
πρακτικής με ένα κουίζ ατομικής αξιολόγησης.
Λέξεις Κλειδιά: ανεστραμμένη τάξη, διδακτική πρακτική, Λύκειο
Βιβλιογραφία
Gross, D., Pietri, E. S., Anderson, G., Moyano-Camihort, K. & Graham, M. J. (2015). Increased
Preclass Preparation Underlies Student Outcome Improvement in the Flipped Classroom. Life Sciences
Education, 14 (4). doi: 10.1187/cbe.15-02-0040
Kazanidis, I., Pellas, N., Fotaris, P. & Tsinakos, A. (2018). Can the flipped classroom model improve
students’ academic performance and training satisfaction in Higher Education instructional media design
courses?. British Journal of Educational Technology. doi: 10.1111/bjet.12694.
Κουτρομάνος, Γ., Μουζάκης, Χ., Ζερβός, Γρ., Σουδίας, Ι. & Κατσιαγιάννη, Β. (2017). Εμπειρίες
από την Αξιοποίηση της Ανεστραμμένης Τάξης για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. 9 th International Conference in Open & Distance Learning. Athens. Ανακτήθηκε από
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1332
Μακροδήμος, Ν., Παπαδάκης, Σ. & Κουτσούμπα, Μ. (2017). Σχολική εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε'
Δημοτικού. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την
Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 26-37. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jode.13975
Talan, T. & Gülseçen, S. (2019). An Analysis of Students' Views on Flipped Classroom.
Yuksekogretim Dergisi, 9. doi: 10.2399/yod.18.048.
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Θεματικός Άξονας: Η εξAE στην επαγγελματική εκπαίδευση:
μεταφέροντας το εργαστήριο στο ηλεκτρονικό μας μάθημα

Δομή Πολλαπλής και Εμφωλευμένης Επιλογής ...
Από απόσταση.
Δρ. Αναργυρίδου Δέσποινα
danargir@gmail.com
Υποδιευθύντρια, 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Οι ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος: «Εισαγωγή στην
Επιστήμη των Η/Υ», μας ώθησαν να δημιουργήσουμε φύλλα εργασίας προκειμένου οι
μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών σύγχρονα και ασύγχρονα να κατανοήσουν τον τρόπο
λειτουργίας της πολλαπλής και της Εμφωλευμένης δομής επιλογής Αν. Στόχος είναι οι
μαθητές με τις δραστηριότητες αυτές να μπορούν: Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας
της πολλαπλής δομής επιλογής Αν και της Εμφωλευμένης, να γράφουν προγράμματα
στο Διερμηνευτή της Γλώσσας με χρήση της πολλαπλής δομής Αν και να εντοπίζουν τιμές
κατά την εκτέλεση ενός αλγορίθμου (πίνακας τιμών).
Η διδασκαλία έγινε σε δύο τμήματα. Η σύγχρονη διδασκαλία έλαβε χώρα μέσω της
πλατφόρμας Webex στο Β1 και στο Β2 μέσω της ΖΟΟΜ, προκειμένου να ελεγχθεί αν
μπορούν να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα σύνδεσης που αντιμετωπίστηκαν κατά τη
σύνδεση των μαθητών στην πλατφόρμα Webex. H ασύγχρονη επικοινωνία
πραγματοποιήθηκε μέσω κλειστής ομάδας στο messenger. Η ασύγχρονη ανάρτηση
υλικού έγινε μέσω της πλατφόρμας Google classroom. Οι μαθητές για την εξ
αποστάσεως διδασκαλία ενημερώνονταν μέσω του messenger και με αποστολή e-mail.
Η πρώτη ώρα ήταν σύγχρονη. Ως σύνδεση με τα προηγούμενα, συζητήθηκε η
σύνταξη της δομής της απλής και σύνθετης επιλογής και οι μαθητές κλήθηκαν να
επισκεφτούν
σύνδεσμο
στο
φωτόδεντρο
(http://photodentro.edu.gr/photodentro/th03b_pidx0033436/senario/drast/d2o_stavr
olekso.htm) για επίλυση σχετικού σταυρολέξου. Ως αφόρμηση για τη διδασκαλία της
επόμενης ενότητας παρουσιάστηκε ένα διάγραμμα με θέμα την καραντίνα, το οποίο
δόθηκε ως αρχείο στο Δημιουργό Διαγραμμάτων Ροής, οι μαθητές το «έτρεξαν» και
σχολίασαν τι παρατήρησαν. Ακολούθησε ένα βίντεο και δόθηκε η δομή της πολλαπλής
και της εμφωλευμένης επιλογής.
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Η δεύτερη ώρα ήταν ασύγχρονη. Οι μαθητές κλήθηκαν να χωριστούν σε ομάδες
και να επισκεφτούν το φωτόδεντρο για 2 δραστηριότητες κατά τις οποίες επέλεξαν ποια
διαγράμματα
ροής
περιλάμβαναν
εμφωλευμένες
δομές
επιλογής
(http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11298) και απάντησαν
για ποιες τιμές του Χ εμφανίζονται οι τιμές 1,2,3 σε αλγόριθμο με δομή πολλαπλής
επιλογής (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11297). Οι απαντήσεις στάλθηκαν με
mail ή μέσω messenger.
Η τρίτη ώρα έλαβε χώρα σύγχρονα. Παρουσιάστηκαν από τις ομάδες των μαθητών
οι εργασίες που διενεργήθηκαν ασύγχρονα, έγινε συζήτηση και επίλυση αποριών. Οι
μαθητές επίσης κλήθηκαν να περάσουν τον αλγόριθμο στο λογισμικό: Διερμηνευτής της
Γλώσσας. Στο τέλος έγινε αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους μαθητές με τη βοήθεια
ενός διαδικτυακού google ερωτηματολογίου.
Από τη διδασκαλία αυτή μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είχαμε απώλεια χρόνου
κατά τη σύνδεση των μαθητών στις πλατφόρμες Webex/ZOOM και κατά τη συγκρότηση
των ομάδων για τις ανάγκες της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας μέσω messenger.
Επίσης, κατά την εκτέλεση του σεναρίου υπήρξαν λίγα προβλήματα στη λειτουργία
του δικτύου.
Το διάγραμμα ροής ήταν απλό και δόθηκε έτοιμο στους μαθητές ως αρχείο. Έτσι,
δεν υπήρξαν προβλήματα χρήσης του λογισμικού ή δυσλειτουργίες. Η χρήση του
youtube είναι προσφιλείς στους μαθητές, οπότε δεν έφερε προβλήματα. Η χρήση του
φωτόδεντρου δεν επέφερε δυσκολίες γιατί οι παρεχόμενες οδηγίες ήταν σαφείς. Τέλος,
η χρήση του Διερμηνευτή Γλώσσας ήταν εύκολη για τους μαθητές καθώς ο αλγόριθμος
υπήρχε έτοιμος.

Βιβλιογραφία
http://photodentro.edu.gr/photodentro/th03b_pidx0033436/senario/drast/d2o_stavrolekso.htm
https://www.youtube.com/watch?v=O1dxItGhCAE
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11298
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11297
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Πρόταση υλοποίησης της διερευνητικής μεθόδου
με μικτή μέθοδο διδασκαλίας. Δραγογιάννης
Κωνσταντίνος1, Παπαντώνη Ηλιάνα2
(1)

kdragogiannis@sch.gr, (2) ipapantoni@sch.gr

(1) Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84 Ηλεκτρονικών – Μεταπτυχιακός φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου
Πατρών, Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας
(2) Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών, 1ο 2/Θ
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ιτέας

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η διερευνητική προσέγγιση αποτέλεσε απάντηση στις παραδοσιακές προσεγγίσεις
της δασκαλοκεντρικής μάθησης. Με την διερευνητική προσέγγιση επιδιώκεται οι
μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν συστηματικά τους κανόνες της λογικής και της
επιστήμης για την επαλήθευση εννοιών και ιδεών (Μασσιάλας, 1989). Σύμφωνα με τον
Dewey, η διερευνητική μέθοδος, αποτελεί, ενεργητική, επίμονη και προσεκτική
θεώρηση κάθε αντίληψης ή υποτιθέμενου σχήματος γνώσης, υπό το φως των τεκμηρίων
και των επιμέρους συμπερασμάτων.
Σύμφωνα με τους Pedaste κ.α. (2015) η διερευνητική μάθηση μπορεί να
υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων πέντε φάσεων: α) Προσανατολισμός, β)
Εννοιολόγηση, γ) Έρευνα, δ) Συμπεράσματα και ε) Συζήτηση.
Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτικής πρότασης με τίτλο «Νόμος του Ωμ» είναι
η εμπλοκή των μαθητών στην ερευνητική διαδικασία και στην εξάσκησή τους στην
εξαγωγή συμπερασμάτων έπειτα από συλλογή και καταγραφή πειραματικών
δεδομένων. Συνεπώς, η παρούσα διδακτική προσέγγιση αποτελεί υλοποίηση της
επιβεβαιωτικής διερεύνησης.
Στη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική προτείνεται η υλοποίηση της διερευνητικής
προσέγγισης, με την ανάθεση στους μαθητές σύγχρονων και ασύγχρονων
δραστηριοτήτων, για τη διδασκαλία του νόμου του Ωμ σε μαθητές της επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Ουσιαστικά αποτελεί μεταφορά του φυσικού σχολικού εργαστηρίου σε
εικονικό, και με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μπορεί να σχεδιάσει και να προσομοιώσει
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, χωρίς να βρίσκεται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό περιβάλλον,
με όλα τα πλεονεκτήματα (οπτικοποίηση εννοιών, ανάπτυξη νοητικών μοντέλων, άμεση
συλλογή δεδομένων, κ.α.) και μειονέκτημα (απουσία πραγματικής εμπειρίας,
ελαστικοποίηση κανόνων ασφαλείας, κ.α.) που αυτή η μεταφορά επιφέρει. Οι δύο
πρώτες φάσεις πραγματοποιούνται σύγχρονα σε μία διδακτική ώρα, η τρίτη φάση
υλοποιείται ασύγχρονα, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία η-τάξη του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου (https://eclass.sch.gr/) και οι δύο τελευταίες σύγχρονα σε μία
διδακτική ώρα.
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Η πρώτη φάση τoυ «Προσανατολισμού» υλοποιείται με τις ακόλουθες
δραστηριότητες: α) Διαμόρφωσης συναισθηματικού κλίματος και κλίματος ασφάλειας
για τον μαθητή, όπου συζητούνται οι όροι του διδακτικού συμβολαίου, β) Ενημέρωσης
των μαθητών για τον σκοπό και τους στόχους της διδακτικής παρέμβασης και γ)
Διαμόρφωσης κατάλληλης αφόρμησης για το μάθημα.
Η δεύτερη φάση της «Εννοιολόγησης», υλοποιείται με δύο δραστηριότητες: α)
Διερεύνησης προϋπάρχουσας και προαπαιτούμενης γνώσης και β) Ανίχνευσης ιδεών,
αντιλήψεων, αναπαραστάσεων. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής τίθενται και οι προς
διερεύνηση υποθέσεις.
Η τρίτη φάση της «Έρευνας» υλοποιείται μέσω της δραστηριότητας διδασκαλίας,
κάνοντας χρήση κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης (https://www.tinkercad.com/),
η οποία υλοποιείται ομαδικά.
Η τέταρτη φάση των «Συμπερασμάτων» υλοποιείται με μία ομαδική
δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές σε πραγματικό χρόνο συζητούν και
καταγράφουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πειραματική τους έρευνα,
επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας τις ερευνητικές υποθέσεις που είχαν τεθεί κατά τη
δεύτερη φάση.
Η πέμπτη φάση της «Συζήτησης» οι μαθητές αρχικά παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα της τρίτης και της τέταρτης φάσης στην ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια
επαναλαμβάνουν τη δραστηριότητα της Διερεύνησης προϋπάρχουσας και
προαπαιτούμενης γνώσης. Με βάση τη σύγκριση της επίδοσής τους στη δραστηριότητα
αυτή υλοποιούν δραστηριότητα Αναστοχασμού, στην οποία καταγράφουν τις αρχικές
και τις τελικές τους γνώσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι επήλθε
αυτή η μεταβολή.
Η παρούσα διδακτική πρακτική προτείνεται να αξιολογηθεί, αφού υλοποιηθεί, ως
προς την επίτευξη των στόχων της, ως προς τη διδακτική της προσέγγιση, αλλά και ως
προς το λογισμικό που χρησιμοποιεί, συλλέγοντας δεδομένα με συστηματικό τρόπο,
ώστε να διαπιστωθεί η διδακτική της αποτελεσματικότητα.
Λέξεις Κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, μικτή διδασκαλία, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ητάξη, ηλεκτρονικά μαθήματα.
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Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντοςμαθήματος ασύγχρονης διδασκαλίας
μαθηματικών ΓΛ ΕΠΑΛ.
Ζερβάκης Χαράλαμπος
xzervakis@gmail.com
Καθηγητής Μαθηματικός, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου Κρήτης

Περίληψη

[Αποθετήριο]

ΕξΑΕ «είναι η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να
μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία
αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2005).
Το περιβάλλον σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ). Εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά της και βοηθά
από τη μία τον μαθητή που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παρακολουθήσει το
μάθημα στην τάξη και από την άλλη τον καθηγητή που θέλει να βοηθήσει ασύγχρονα
χρησιμοποιώντας το παραχθέν υλικό κατά την κρίση του. Προσεγγίζει το
συναισθηματικό κόσμο και τις ανάγκες των μαθητών. Όπως οι ίδιοι μου εξέφρασαν,
επιθυμούν:
•

«να διαβάζω απ’ όπου και να βρίσκομαι»

•

«να διαβάζω οποιαδήποτε στιγμή προτιμώ»

•

«να επιλέγω εγώ τι θα διαβάσω»

•

«να διαβάζω όσο χρόνο κρίνω εγώ»

•

«να έχω μικρές και σύντομες ασκήσεις που να μη με κουράζουν»

•

«να έχω αμέσως διόρθωση στις ασκήσεις»

Λειτουργώντας ασύγχρονα ο μαθητής αλληλεπιδρά με τον καθηγητή σε
διαφορετικό χρόνο και τόπο. Η ευελιξία αυτή στον χώρο, στον χρόνο και στον ρυθμό
μάθησης αποτελεί το πλεονέκτημα της σύγχρονης ΕξΑΕ (Αναστασιάδης, 2008).
Επιπλέον στον σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη οι αρχές πολυμεσικών περιβαλλόντων
που σχετίζονται με
1. Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των ΤΠΕ
2. Τις μαθησιακές ανάγκες και προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών
3. Τους διδακτικούς στόχους
4. Τη μεθοδολογία υλοποίησής τους
5. Την ύλη που επρόκειτο να διδαχθεί
6. Το μαθησιακό περιβάλλον (σπίτι)
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7. Τις κοινές βασικές παιδαγωγικές αρχές δημιουργίας μαθησιακών
περιβαλλόντων στοχεύοντας μέσω της αλληλεπίδρασης αυτών, σε μία δυναμική και
ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία (Σπαντιδάκης, Αναστασιάδης, Βασαρμίδου, 2011).
Στόχος του παιδαγωγικού σχεδιασμού ήταν «η μαθησιακή αυτονομία του μαθητή
και η δυναμική και συνεχής αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του χωρίς να του
προκαλείται η γνωσιακή του υπερφόρτωση αλλά η δημιουργία συνθηκών ενεργούς
εμπλοκής του και ανάπτυξης των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης» (Σπαντιδάκης, 2012).
Βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε το διαδραστικό βίντεο
μέσω του οποίου ο μαθητής προχωρά βήμα-βήμα προς την επίλυση της άσκησης με την
ελάχιστη κάθε φορά βοήθεια από το τζίνι που έχει τον ρόλο του επαΐοντα. Η
αλληλεπίδραση προσφέρεται μέσω διαβαθμισμένης δυσκολίας θεμάτων που
περιλαμβάνουν ασκήσεις Σ-Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, κλπ. άμεσης
ανατροφοδότησης και συνδυάζεται αρμονικά με την ύπαρξη υπερσυνδέσεων και web2
εργαλείων που βοηθούν τον μαθητή στην κατανόηση και ολοκλήρωση του θέματος
μέσω μίας ανακαλυπτικής πορείας που στο τέλος επιβραβεύεται, κάθε φορά, με έξυπνο
τρόπο.
Στην πράξη, τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής της Γ Λυκείου ΕΠΑΛ
προσεγγίζονται μέσω της επίλυσης θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων προηγούμενων
ετών. Προτείνεται η αξιοποίηση της πλατφόρμας η-τάξη του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδυαστικά με
την ιστοσελίδα https://6epal-math-gl.weebly.com/ που δημιουργήθηκε ακριβώς για να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες που προέκυψαν.
Λέξεις Κλειδιά: (ΕξΑΕ, μαθηματικά, ασύγχρονη διδασκαλία, διαδραστικό βίντεο)
Βιβλιογραφία
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Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως
διδασκαλία για την ασφάλεια και την υγιεινή στο
μάθημα «Βασική Ηλεκτρολογία και Eφαρμογές»
της Β΄ τάξης του Τομέα Μηχανολόγων.
Κοτσιφάκος Δημήτριος1, Πολίτης Χρήστος2
(1)

dimkots@sch.gr, (2) chris.pol@windowslive.com

(1) Καθηγητής Ηλεκτρονικής, ΔΙΔΕ Πειραιά, 7 ΕΚ Πειραιά (Περάματος)
ο

(2) Καθηγητής Ηλεκτρολογίας, ΔΙΔΕ Πειραιά, 1 ΕΠΑΛ Περάματος
ο

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Θεωρητικό και κοινωνικό πλαίσιο: Η σημερινή υγειονομική κρίση μετά την
παγκόσμια διάδοση της νόσου Covid-19 επισυμβαίνει εντός ενός κοινωνικο –
οικονομικού πλαισίου το οποίο είναι γνωστό στο χώρο της κοινωνικής θεωρίας ως
κοινωνία της διακινδύνευσης (Beck, 1992). Τα ζητήματα της ασφάλειας και της υγιεινής
έγιναν αιφνιδίως επίκαιρα από τις πρώτες μέρες της εμφάνισης και της διάδοσης της
νόσου. Οι πρώτες αντιδράσεις σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας (Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) –
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) – Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ)) αφορούσαν από
απολυμάνσεις και αντισηπτικά υγρά για κάθε τάξη, μέχρι οδηγίες για καθαριότητα και
εξαερισμούς. Η συζήτηση για τη σημασία της υγιεινής και της ασφάλειας επανήλθε
δριμύτερη και αφορούσε αυτή τη φορά την εφαρμογή της σε πανελλαδική κλίμακα. Ήταν
αυτά τα πρώτα μέτρα επαρκή; Αποδείχθηκε πως όχι και έτσι περάσαμε σε συνθήκες
αποκλεισμού και περιορισμού της κυκλοφορίας.
Σκοπός – στόχοι – δραστηριότητες – αποτελέσματα: Ένα μήνα μετά τη διακοπή
των μαθημάτων και την εμπέδωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είτε σύγχρονα
(τηλεκπαίδευση), είτε ασύγχρονα (ηλεκτρονικές τάξεις), το θέμα των προτύπων της
ασφάλειας και της υγιεινής για τους μηχανικούς (Brauer, 2016) και κατ’ επέκτασιν για
τους μαθητές των ΕΠΑΛ επανέρχεται ως «αντικείμενο διδασκαλίας» με δεδομένο το
κερδισμένο ενδιαφέρον από την μεριά τους.
- «Πώς θα προφυλαχτούμε»;
- «Με ποιους τρόπους θα παραμείνουμε ασφαλείς»;
- «Τι μέτρα υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας»;
- «Πώς αντιμετωπίζουμε τις επαφές μας και την επικοινωνία με τους άλλους, ώστε
να εμποδίσουμε τη διάδοση της νόσου»;

216

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

Το μάθημα «οργανώθηκε» εξ αποστάσεως στις ηλεκτρονικές τάξεις του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ασύγχρονα) και «πραγματοποιήθηκε» μέσω της
τηλεκπαίδευσης (σύγχρονα).
Τα πρότυπα αναφοράς του μαθήματος (Olagbegi, Kwasi-Effah, & Ugbi, 2013), με
τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Ηλεκτρολογία
και Εφαρμογές για την Β΄ τάξη του Τομέα των Μηχανολόγων (δύο ώρες θεωρία και δύο
ώρες εργαστήριο), απέκτησε μια επίκαιρη διάσταση και συνδέθηκε απολύτως με την
καθημερινότητα και τη ζωή των μαθητών μας, παρέχοντας και αναδεικνύοντας με αυτόν
τον τρόπο θετική προστιθέμενη αξία στην τεχνική εκπαίδευση (Kanchana, Sivaprakash,
& Joseph, 2015). Ο κύριος στόχος της οργάνωσης αυτών των εξ αποστάσεως μαθημάτων
(δύο δίωρες τηλεδιασκέψεις και η προετοιμασία της ηλεκτρονικής τάξης) ήταν να
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, για να ανεβάσουμε το επίπεδο συνείδησης των
μαθητών, σχετικά με τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους μάθησης
και εργασίας (Hemamalinie, Jeyaarthi, and Ramajeyam, 2014).
Αποτελέσματα, προϊόντα, κατασκευές, παρουσιάσεις μαθητών: Η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση υλοποιήθηκε με συνεργασία των καθηγητών θεωρίας και εργαστηρίου,
μέσω σύγχρονης (τηλεκπαίδευση) και ασύγχρονης (ηλεκτρονική τάξη) διδασκαλίας
στην Β΄ τάξη του Τομέα Μηχανολόγων για το μάθημα Βασική Ηλεκτρολογία και
Εφαρμογές. Στους μαθητές ανατέθηκαν εργασίες μέσω της ηλεκτρονικής τάξης και
στάλθηκαν οι σχετικές ειδοποιήσεις μέσω της πλατφόρμας. Οι απαντήσεις στις εργασίες
αναρτήθηκαν εξατομικευμένα και διαδικτυακά από τους μαθητές στο χώρο της
Ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος όπως, επίσης, και ο σχολιασμός των εργασιών από
τους καθηγητές. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών και ο σχολιασμός τους
αναρτήθηκε σε χώρο της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος.
Τρόπος αποτίμησης της διδακτικής πρακτικής: Στην παραπάνω εργασία
προσεγγίσαμε τη διδασκαλία της υγιεινής και της ασφάλειας για την Β΄ τάξη του Τομέα
των μηχανολόγων, όπως αυτή υλοποιήθηκε μέσα από τα εξ αποστάσεως «μαθήματα»
θεωρίας και εργαστηρίου και οργανώθηκε στις Ηλεκτρονικές τάξεις και στις
τηλεδιασκέψεις, μέσω έγκυρων εργαλείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
Θεωρούμε ότι, μετά τη διαπίστωση της πανδημίας και τη διάδοση του ιού, θα υπάρξει
ένα νέο ενδιαφέρον για την πορεία αυτής της συζήτησης στα εργαστήρια και τα τεχνικά
σχολεία, καθώς είναι απαραίτητο να γίνουν προσαρμογές, οι οποίες θα θέσουν σε
εφαρμογή επείγουσες πολιτικές ασφαλείας. Η εφαρμογή των οδηγιών ασφάλειας και
των γενικών κανόνων προφύλαξης θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξασφάλιση της
βέλτιστης πολιτικής ασφάλειας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εκπαίδευση, για
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την επόμενη περίοδο. Το άρθρο συμβάλλει θετικά τόσο
στην κατεύθυνση της διάδοσης των μέτρων όσο και στην υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης, ξεκινώντας το διάλογο εντός της σχολικής κοινότητας.
Λέξεις Κλειδιά: Τηλεκπαίδευση, Ηλεκτρονική Τάξη, Εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλία,
Ασφάλεια και Υγιεινή, Τομέας Μηχανολόγων, Μαθήματα Ηλεκτρολογίας και Εφαρμογές.
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Η αξιοποίηση του διαδραστικού βίντεο στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση Εργαστηριακών
Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια. Ένα
παράδειγμα χρήσης για το Εργαστηριακό Μάθημα
«Φυτική Παραγωγή» του τομέα Γεωπονίας,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
Λακμέτα - Γκανέτσιου Βασιλική1, Στοφόρου Βασιλική2,
Ταγκαλάκη Αικατερίνη3
(1) lakmetav@gmail.com , (2) vastoforou@gmail.com, (3) kaititag@yahoo.com,
(1) Εκπαιδευτικóς ΠΕ 88.02, M.Sc. , (2) Εκπαιδευτικóς ΠΕ88.01, M.Sc.
(3) Εκπαιδευτικóς ΠΕ88.01, M.Sc.

Περίληψη

[Αποθετήριο]

H αξιοποίηση του βίντεο στον σχεδιασμó εκπαιδευτικών σεναρίων αποκτά ακóμα
μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το
βίντεο, óταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
εκπαιδευτικού υλικού, μπορεί να ενεργοποιήσει μια σειρά απó μηχανισμούς μάθησης και
να αποτελέσει ένα σημαντικó εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ευχάριστο,
εύχρηστο και ελκυστικó (Λιοναράκης, 1998). Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμóς εικóνας
και ήχου ζωντανεύει το λóγο, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, βοηθάει σε
διάφορες δραστηριóτητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, επιτρέπει την ανάκληση και την
ανατροφοδóτηση προηγούμενων εμπειριών και γνώσεων και δίνει τη δυνατóτητα να
δραματοποιεί ιστορίες μέσα απó κατάλληλα σχεδιασμένους διαλóγους (Λιοναράκης,
1998). Ωστóσο, αναφέρεται óτι το γραμμικó βίντεο μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή
μάθηση και μη ικανοποιητική βιωσιμóτητα του μαθησιακού αποτελέσματος, ένα
φαινóμενο που ονομάζεται "couch-potato-sikap" (Ertelt, Renkl & Spada, 2006). Ένα απó
τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του βίντεο είναι óτι οι μαθητές δεν μπορούν να
αλληλεπιδράσουν πλήρως με το μέσο (Laurillard, 2012) και θεωρείται óτι το βίντεο θα
φτάσει στο πλήρες δυναμικó του μóνο σε καλά σχεδιασμένα περιβάλλοντα μάθησης. Στο
διαδραστικó βίντεο, οι αλληλεπιδραστικές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
διάφορους λóγους, óπως ο έλεγχος των γνώσεων των μαθητών σε συγκεκριμένα σημεία
του βίντεο, η πιο αποτελεσματική πλοήγηση των μαθητών με εσωτερικούς συνδέσμους
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και ο εμπλουτισμóς της εμπειρίας της προβολής βίντεο, με περιεχóμενο είτε απó το
διαδίκτυο είτε απó τον εκπαιδευτικó μέσα στο βίντεο (Kleftodimos & Evangelidis, 2016).
Επιπροσθέτως, το διαδραστικó βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για
αυτοκατευθυνóμενη μάθηση στην ασύγχρονη η- τάξη.
Με την παρούσα εργασία στοχεύουμε να αναδείξουμε τη διδακτική αξιοποίηση της
τεχνολογίας του διαδραστικού βίντεο στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ., για την επίτευξη των επιδιωκóμενων
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, προτείνουμε ένα παράδειγμα χρήσης του
διαδραστικού βίντεο της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφóρμας e-me, για το
Εργαστηριακó Μάθημα «Φυτική Παραγωγή» της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. του τομέα Γεωπονίας,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
Βιβλιογραφία:
Λιοναράκης, Α. (1998). Το Βίντεο στην εκπαίδευση. Στο Α. Κóκκος, Α. Λιοναράκης & X. Ματραλής
(Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες (Τóμος Γ, σσ.
171-185). Πάτρα: Ελληνικó Ανοικτó Πανεπιστήμιο.
Ertelt, A., Renkl, A., & Spada, H. (2006, June). Making a difference: exploiting the full potential of
instructionally designed on-screen videos. In Proceedings of the 7th international conference on Learning
sciences (pp. 154-160). International Society of the Learning Sciences.
Kleftodimos, A., & Evangelidis, G. (2016). An interactive video-based learning environment supporting
learning analytics: Insights obtained from analyzing learner activity data. In State-of-the-Art and Future
Directions of Smart Learning (pp. 471- 481). Springer Singapore.
Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science. building pedagogical patterns for learning and
technology.

220

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

Διδακτική παρέμβαση: Σύνδεση αντιστάσεων σε
σειρά και παράλληλα.
Παδιώτης Ιωάννης
ioannispad@gmail.com
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ83, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η διδακτική παρέμβαση θα υλοποιηθεί με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης, ενώ ως διδακτική μέθοδος επιλέχθηκε η διερευνητική μέθοδος
διδασκαλίας (Pedaste at al. 2015).
Γνωστικό αντικείμενο ή γνωστικά αντικείμενα: Διδακτική ενότητα 5, το κεφάλαιο 2
(Δημόπουλος at al. 2018). Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να χρησιμοποιούν σωστά το αμπερόμετρο και το βολτόμετρο για να μετράνε τα
ανάλογα μεγέθη σε κυκλώματα με παραπάνω από ένα αντιστάτη.
2. Να συσχετίζουν την διαφορά δυναμικού στα άκρα των αντιστάσεων σε σχέση με
τις τιμές της ωμικής αντίστασης σε κύκλωμα σειράς.
3. Να εξηγούν την τιμή της έντασης του ρεύματος σε κύκλωμα σειράς.
4. Να συσχετίζουν την ένταση που διαρρέει τις αντιστάσεις σε σχέση με τις τιμές
των ωμικών αντιστάσεων σε κύκλωμα παράλληλο.
5. Να εξηγούν την τιμή της τάσης του ρεύματος σε κύκλωμα παράλληλο.
Υλικοτεχνική υποδομή:
Η/Υ, πρόσβαση στο Internet, σύγχρονη και ασύγχρονη πλατφόρμα webex και
eclass
Λογισμικά: Φυλλομετρητής για την πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο του Phet
Colorado.
Πορεία διδασκαλίας:
Θα χρησιμοποιηθεί το εικονικό εργαστήριο “Εργαλειοθήκη κατασκευής
κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο” το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuitconstruction-kit-dc_el.html
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ΜΕΡΟΣ Α (webex) 45’
Φάση 1 Εμπλοκή – Προσανατολισμός: Σ’ αυτή τη φάση θα χρησιμοποιηθεί η
τεχνική της ιδεοθύελλας. Οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να κάνουν προβλέψεις ή
υποθέσεις για το τι θα συμβεί σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα όταν προσθέσουμε στο απλό
κύκλωμα που έχουν διδαχθεί και μία δεύτερη αντίσταση.
Φάση 2 Εννοιολόγηση - Αναγνώριση πρότερης γνώσης (webex): Στη φάση αυτή θα
γίνουν κατάλληλες ερωτήσεις και θα παρέχεται βοήθεια, ώστε οι μαθητές να
αναστοχάζονται την προϋπάρχουσα εμπειρία τους και να κάνουν συνδέσεις με τη νέα
επιστημονική γνώση.
Επίσης σ’ αυτή τη φάση θα τεθούν οι υποθέσεις του σεναρίου:
Υπόθεση 1: Η ένταση του ρεύματος σε αντιστάσεις σε σειρά είναι ίδια σε όλα τα
σημεία.
Υπόθεση 2: Η τάση σε αντιστάσεις σε παράλληλη συνδεσμολογία είναι ίδια σε όλες
τις αντιστάσεις.
Υπόθεση 3: Το άθροισμα των τάσεων στις αντιστάσεις σε σειρά είναι ίσο με την
τάση της τροφοδοσίας.
Υπόθεση 4: Το άθροισμα των εντάσεων σε παράλληλη συνδεσμολογία είναι ίσο με
το ολικό ρεύμα του κυκλώματος.
ΜΕΡΟΣ Β (eclass) 45’
Φάση 3 Έρευνα – Πειραματισμός: Θα ενσωματωθεί στην e- class το εικονικό
εργαστήριο, οι μαθητές θα αλληλεπιδράσουν με την ψηφιακή εφαρμογή και θα
συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας τα οποία επίσης θα είναι αναρτημένα στην
πλατφόρμα. Θα ενθαρρυνθούν να εργασθούν σε ομάδες των τριών ατόμων
χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα που γνωρίζουν.
ΜΕΡΟΣ Γ (webex) 45’
Φάση 4. Συμπεράσματα - Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Θα γίνει αναφορά στις
υποθέσεις που τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου.
Με κατάλληλες ερωτήσεις θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Η τάση κατά
μήκος των αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα. Η ένταση που διαρρέει τις αντιστάσεις
σε σειρά και παράλληλα.
Φάση 5. Συζήτηση: Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα
φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν. Ο εκπαιδευτικός θα τους ενθαρρύνει να εκφράσουν
την άποψή τους όχι μόνο για τα διδακτικά αποτελέσματα αλλά και για τη διαδικασία του
μαθήματος και να τη σχολιάσουν.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακά μέσα, εικονικά εργαστήρια, σύνδεση αντιστάσεων
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Θεματικός Άξονας: Η συνεργασία εκπαιδευτικών για τη δημιουργία
κοινού μαθήματος εξAE

Μία συνεργατική προσέγγιση για εξ
αποστάσεως διδασκαλία της ενότητας Δημιουργία
Γραφημάτων σε Υπολογιστικά Φύλλα.
Αλεξανδροπούλου Αγγελική1, Αρμόνη Αγγελική2, Διλάλου
Ασπασία3
(1) analexan2@gmail.com, (2) aggarmoni@yahoo.gr, (3) adilalou@sch.gr
(1) Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών
(2) Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών
(3) Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο Γυμνάσιο Αιγίου

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η παρούσα εργασία προτείνει μια διδακτική προσέγγιση της ενότητας
«Δημιουργία γραφημάτων στα υπολογιστικά φύλλα» διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο,
ώστε να υποστηρίζει τις ανάγκες της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως διδασκαλίας υπό το
πρίσμα της νέας σχολικής πραγματικότητας. Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί
Πληροφορικής από το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών και το 1ο
Γυμνάσιο Αιγίου δημιούργησαν ένα κοινό διδακτικό σενάριο, προκειμένου να το
εφαρμόσουν παράλληλα στα σχολεία τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές πλατφόρμες
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (moodle & open e-class) και κοινό σκοπό τη μελέτη της
επίτευξης των διδακτικών στόχων και τον προσδιορισμό των καλών πρακτικών που
μπορούν προκύψουν από αυτή την πολυεπίπεδη συνεργασία.
Η Δημιουργία διαγραμμάτων στο υπολογιστικό φύλλο έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς
ευεργετείται η αποκωδικοποίηση πληροφοριών μέσω αυτών όχι μόνο στο μάθημα της
πληροφορικής αλλά και σε πολλούς τομείς τής καθημερινότητας και σε πολλές
επιστήμες όπως στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία, σε μαθήματα
Οικονομίας, Στατιστικής, Τεχνολογίας, αλλά και σε πιο θεωρητικά μαθήματα όπως για
παράδειγμα η Ιστορία.
Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση είναι σύμφωνη με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΑΠΣ) για τα Γυμνάσια, στον άξονα γνωστικού περιεχομένου «Χρήση εργαλείων
έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας» της B΄ τάξης Γυμνασίου και
συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα «Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα -
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Λύνω προβλήματα με υπολογιστικά φύλλα». Σκοπός του σεναρίου είναι ο μαθητής να
διδαχθεί τη χρήση γραφημάτων, και οι επιμέρους στόχοι αναφέρονται σε επίπεδο
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Σε επίπεδο γνώσεων ο μαθητής θα πρέπει να είναι
ικανός να ερμηνεύει αποτελεσματικά τα δεδομένα ενός γραφήματος, να αναγνωρίζει
τους διαφορετικούς τύπους γραφημάτων, και να κατανοεί τη δυναμική φύση των
γραφημάτων. Σε επίπεδο δεξιοτήτων ο μαθητής θα πρέπει να είναι ικανός να
πειραματίζεται με το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων, να ανακαλύπτει μόνος του
εργαλεία και τεχνικές, να δημιουργεί και να επεξεργάζεται γραφήματα από πίνακες
δεδομένων, να χρησιμοποιεί ασύγχρονες πλατφόρμες εκπαίδευσης και να χειρίζεται
ομάδες συζήτησης (forum). Τέλος, σε επίπεδο στάσεων ο μαθητής θα πρέπει να
εξοικειωθεί με τα γραφήματα ως τρόπο αναπαράστασης πληροφοριών, να εκτιμήσει την
αξία τους στην αναλυτική δεδομένων, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του μέσω της
απόκτησης δεξιοτήτων χειρισμού γραφημάτων, και να βελτιώσει την ικανότητα
συνεργασίας στα πλαίσια της ομάδας.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει πέντε βασικά κοινά στάδια: Την
ενημέρωση των μαθητών με πολλαπλά μέσα, την ανάρτηση του κοινού φύλλου
εργασίας, τη συνεργασία των μαθητών στα πλαίσια ομάδων που δημιουργούνται με
δική τους πρωτοβουλία, την καταγραφή των ομαδικών απαντήσεων των μαθητών σε
κοινό συνεργατικό έγγραφο και την αξιολόγηση των μαθητών και εξαγωγή των
συμπερασμάτων τόσο σε επίπεδο συνεργασίας εκπαιδευτικών όσο και σε επίπεδο
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί από τον ρόλο του συντονιστή – διαμεσολαβητή
οδήγησαν τους μαθητές στη σταδιακή προσέγγιση του ζητήματος, ενθαρρύνοντας την
ευρετική πορεία προς τη γνώση. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε η ενεργή εμπλοκή των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην προσέγγιση του
νέου ρόλου του εκπαιδευτικού σε ένα νέο υπό διαμόρφωση περιβάλλον συνεργατικής
μάθησης και στην αξιοποίηση πρόσθετου πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού που
υποστηρίζει και ικανοποιεί αποτελεσματικότερα τις ανάγκες της εξ Αποστάσεως
διδασκαλίας. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών οδήγησε σε μια πιο
ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, καθώς μελετήθηκαν διαφορετικές
προσεγγίσεις εφαρμογής του σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα. Αυτό έδωσε στους
εκπαιδευτικούς την ικανοποίηση της διασχολικής συνεργασίας και της αίσθησης της από
κοινού αντιμετώπισης των δύσκολων στόχων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Λέξεις Κλειδιά: Ασύγχρονη, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Γράφημα, Υπολογιστικά φύλλα
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Το σενάριο αφορά στο μάθημα της Γλώσσας Ε΄, ενότητα 7η, Μουσική. Σκοπός είναι να
προσεγγίσουν οι μαθητές το κειμενικό είδος της βιογραφίας και να γνωρίσουν ένα σπουδαίο
συνθέτη μέσα από τη μελέτη της εξέχουσας προσωπικότητας του Μότσαρτ. Οι μαθητές
εργάζονται για την υλοποίηση στόχων που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών, όπως η αναγνώριση των γλωσσικών χαρακτηριστικών και της οργάνωσης του
βιογραφικού είδους, η χρησιμοποίηση τύπων κειμένου για διάφορους σκοπούς και
διάφορους αποδέκτες, η διάκριση σχέσεων μεταξύ των προθέσεων του γράφοντος και της
γλωσσικής µορφής ή του είδους του λόγου που χρησιμοποιεί, αλλά και η γραφή μικρών
κειμένων από τους μαθητές µε βάση τον κόσµο της εµπειρίας τους (ΔΕΠΠΣ).
Επιλέχθηκε η βιογραφία ενός «παιδιού- θαύμα», με στόχο οι μαθητές να ασκηθούν
στην προσεκτική ακρόαση, να διακρίνουν και να απομονώνουν τις πληροφορίες που
χρειάζονται με βάση τον σκοπό τους και να θέσουν τον εαυτό τους στη θέση του
βιογραφούμενου, καθώς αυτό θα τους βοηθήσει να παραγάγουν λόγο αυθεντικό,
αναπαράγοντας ή τροποποιώντας βιογραφικά είδη και φόρμες που διδάχτηκαν, ανάλογα με
την περίσταση επικοινωνίας.
Χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο, το εικονικό περιβάλλον του ιστολόγιου τάξης, όπου
αναρτήθηκε υλικό που αξιοποίησε το youtube video, web2 εργαλεία (edpuzzle, wordsearch),
για κατανόηση κειμένου και γραμματικές ασκήσεις, εφαρμογές όπως tinytap στα αγγλικά και
online διαδραστικά μουσικά παιχνίδια (classicforkids, musicgames.net). Για τους μαθητές
ήταν απαραίτητη η χρήση Η/Υ ή κινητής συσκευής, καθώς πραγματοποιήθηκε εξ
αποστάσεως, δίνοντας τη δυνατότητα για εξάσκηση των μαθητών/-τριών στη χρήση των
νέων τεχνολογιών σαν εργαλεία ανάπτυξης της μάθησης. Η ανάθεση των εργασιών
αξιοποίησε την πλατφόρμα classdojo, ως εικονικό περιβάλλον τάξης και συνεργασίας όλων
των εκπ/κών που διδάσκουν στην ίδια τάξη.
Το υλικό βρίσκεται δημοσιευμένο https://e3dim.blogspot.com/2020/03/blog-post_12.html
Λέξεις Κλειδιά: (βιογραφία, edpuzzle, wordsearch)
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η πρόσφατη υγειονομική απειλή του Covid-19 οδήγησε στο προληπτικό
μέτρο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων στην επικράτεια. «Μία
κρίση όμως, είναι μία ευκαιρία που κουβαλάει τον άνεμο του κινδύνου» (Κινέζικη
παροιμία). Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι η συμμετοχική δραστηριοποίηση των
εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα η ανάθεση σε αυτούς ηγετικών αρμοδιοτήτων,
βελτιώνει σημαντικά την επίδοσή τους και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του
εκπαιδευτικού οργανισμού. Η κρίση έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι
Ομάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών (Ο.Σ.Ε) κατά την εφαρμογή του μοντέλου της
διαδικτυακά βασισμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Ο διδασκόμενος μαθαίνει από το εκπαιδευτικό
υλικό και ο διδάσκων καλείται να το υποστηρίξει και παράλληλα, να λειτουργήσει
συμβουλευτικά και καθοδηγητικά (Σοφός, Α. & Kron, F. 2010).
Στην επείγουσα πρόσκληση για συνεργασία της ΣΕΕ ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας
Ευεξίας, Ν. Αιγαίου και Κρήτης, ανταποκρίθηκαν εθελοντικά έξι εκπαιδευτικοί από
ακριτικά νησιά. Αυτοί αποτελούν σήμερα την Ομάδα αναφοράς, η οποία
δημιουργεί υλικό για το Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Ανατομίας
Φυσιολογίας ΙΙ και στη συνέχεια το διαθέτει μέσω πλατφόρμας
https://classroom.google.com (κωδικός ilyfnbf) στις Δευτερογενείς Ομάδες
εκπαιδευτικών ΠΕ87 στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Είναι γνωστή σε όλους η προσφορά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ή
των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) στην Εκπαιδευτική
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Κοινότητα. Στον κλάδο ΠΕ87,Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, η έλλειψη συναφούς δομής,
οδήγησε στη δημιουργία της Ομάδας αναφοράς με τυχαία συγκρότηση σε
εθελοντική βάση.
Για τον ορισμό της ΕξΑΕ ο όρος «Πολυμορφική εκπαίδευση», έχει προταθεί από
το 1998, η οποία υποδηλώνει την ποιοτική εκπαίδευση που λειτουργεί με αρχές
μάθησης και διδασκαλίας σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον (Λιοναράκης, 1998).
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην ΕξΑΕ είναι ο σχεδιασμός και η
δημιουργία του διδακτικού υλικού, το οποίο αποτελεί τον κύριο μοχλό της διαδικασίας
της διδασκαλίας (Λιοναράκης, 2001). Στο πλαίσιο λοιπόν της πολυμορφικής
εκπαίδευσης, οι μορφές και τα μέσα του εκπαιδευτικού υλικού χωρίζονται σε δύο
μεγάλες κατηγορίες: το έντυπο υλικό και οπτικο-ακουστικό-πολυμεσικό υλικό.
Η διευκολυντική ρυθμιστική παρέμβαση του διδάσκοντα συντελείται στο πλαίσιο
μιας συνεχούς υποστήριξης των μαθησιακών στόχων των εκπαιδευομένων, με
ταυτόχρονη σταδιακή απόσυρση του ελέγχου και της υποστήριξης, ώστε να οδηγηθούν
οι εκπαιδευόμενοι σε μία αυτόνομη και αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση (Μακράκης, 2001).
Με βάση τους παραπάνω άξονες, οι εκπαιδευτικοί των Ο.Σ.Ε αναζητούν
εναλλακτικές οδούς για τις καθιερωμένες μεθόδους διδασκαλίας. Λειτουργούν ως
ερευνητές. Αναπτύσσουν και δοκιμάζουν τις προτάσεις και τους νεωτερισμούς τους στις
ψηφιακές τάξεις, αποσκοπώντας στην επίτευξη του απώτερου στόχου τους, που είναι η
παραγωγή και διάθεση υλικού στο μάθημα της Ανατομίας Φυσιολογίας ΙΙ, στις
Δευτερογενείς Ομάδες Εκπαιδευτικών του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης.
Οι Δευτερογενείς αυτές Ομάδες, είναι λειτουργικές ομάδες που συγκεντρώνουν
άτομα τα οποία θα χρειαστεί να εφαρμόσουν από κοινού τις κεκτημένες γνώσεις. Είναι
πολύ μεγαλύτερες από όσο πρέπει για να έχουν τακτικές σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο.
Τα μέλη τους ίσως να μη συναντηθούν ποτέ, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ένα
δυναμικό σύνολο ατόμων, με αλληλεξάρτηση, που δεν είναι στατικό αλλά εξελίσσεται.
Η συνεργατική αυτή διαδικασία, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης που
δημιουργήθηκαν από την απειλή του Covid-19, δείχνει ότι βοηθά τους εκπαιδευτικούς
να αναλύουν, να λύνουν προβλήματα, να ασκούν επαγγελματική κριτική στον τρόπο που
διδάσκουν, αλλά και να απολαμβάνουν τις επιτυχίες τους.
Η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συναδέλφων γεννά καινούριες ιδέες, οι οποίες
τελειοποιούνται και δοκιμάζονται μέσα σε ψηφιακές τάξεις μέχρι την επόμενη
διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας και ο κύκλος συνεχίζεται.
Οι Ο.Σ.Ε αποτελούν μια προσέγγιση της εργασίας σε ομάδες και της ενίσχυσης της
θέσης του εκπαιδευτικού. Σημαντική είναι η αίσθηση του «ανήκειν», αλλά και η
συμμετοχική λήψη αποφάσεων η οποία αποτελεί υποσυνείδητη δέσμευση.
Συμπερασματικά επιβεβαιώνεται ότι «οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μια
άριστη πηγή για επαγγελματική αλλαγή και ανάπτυξη» (Carnegie Forum,1986).
Λέξεις κλειδιά: Συμμετοχική δραστηριοποίηση, ΕξΑΕ, Ομάδα αναφοράς, Δευτερογενείς
Ομάδες, Ομάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών (Ο.Σ.Ε)
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Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία μετάβασης και οργάνωσης
της διδασκαλίας σε ένα τμήμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου από τη δια ζώσης στην
ψηφιακή τάξη και η αναζήτηση της αποτελεσματικότερης διδακτικής πρακτικής
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών κατά τη
διάρκεια της έκτακτης συνθήκης της πανδημίας. Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι
τα πιθανά οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά 5-12 είναι α. τα θετικά
κίνητρα για μάθηση και β. η δυνατότητα παροχής πολλαπλών επιλογών που να
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητές τους (Berge, et al 2005).
Σταθερός παράγοντας επιτυχίας είναι η πρόσβαση των μαθητών στο υλικό καθώς και η
ευχρηστία του. Στο πλαίσιο αυτό αναζητήθηκε ο καταλληλότερος τρόπος διαχείρισης της
επικοινωνίας ο οποίος θα επέτρεπε στα νήπια να λειτουργήσουν σε ένα εκπαιδευτικό
ψηφιακό περιβάλλον με οδηγίες, το οποίο θα είναι εξαιρετικά απλό και ο αλφαβητισμός
να μην είναι προτεραιότητα (Scott,2003). Η οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
των παιδιών 5-12 ετών που έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία είτε μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων, είτε μέσω βιντεοσκοπημένων συνδυάστηκε πάντα με τη δια ζώσης
επικοινωνία η οποία λειτούργησε ενθαρρυντικά για τη συμμετοχή και την κατανόηση
είτε από τα παιδιά είτε από τους γονείς τους (Cavanaugh,2001).
Με σκοπό την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τα μέλη της τάξης μας και
με πυξίδα την απλότητα των εργαλείων και την κατανόηση από τα παιδιά των οδηγιών
για τις προτεινόμενες δραστηριότητες οργανώθηκε η πρακτική μας. Η πρόσβαση όλων
των παιδιών στο διαδίκτυο είχε ήδη καταγραφεί σε ερωτηματολόγιο από την αρχή της
χρονιάς. Το ζητούμενο της ευχρηστίας του υλικού εξασφαλίστηκε από εφαρμογές που
είναι σχεδιασμένες για μικρά παιδιά. Αποφασίστηκε η αποστολή μικρής διάρκειας
βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων όπου θα είχαμε τη δυνατότητα να περιγράφουμε με
σαφήνεια τις οδηγίες υλοποίησης της κάθε δραστηριότητας. Στοχεύοντας να
συνδέσουμε τη σταθερή δια ζώσης ρουτίνα με την ψηφιακή αποφασίσαμε να
αξιοποιήσουμε τη θεματική «Τα νέα μας», μία τεχνική της παιδαγωγικής Freinet, την
οποία γνώριζαν ήδη τα παιδιά και για αυτό ανταποκρίθηκαν καλύτερα. Η επικοινωνία
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ορίστηκε σε δύο φορές την εβδομάδα και αφορούσε στην επέκταση θεμάτων που
επεξεργαζόμασταν ήδη στην τάξη χωρίς να προστεθεί νέα θεματολογία.
Αρχικά η επικοινωνία με τα παιδιά έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου
ζητήθηκε από αυτά να ζωγραφίσουν και να «γράψουν» «τα νέα τους» με όποιον τρόπο
μπορούν, καθώς και να ολοκληρώσουν μία εργασία-αποστολή ακολουθώντας τις
οδηγίες στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί μορφοποιούσαν το
συγκεντρωμένο υλικό όλων των παιδιών και το προωθούσαν στους γονείς. Έτσι η
αλληλεπίδραση αυτή σύμφωνα με τα μηνύματα των γονέων λειτούργησε ως κίνητρο για
τη συμμετοχή όλων των παιδιών. Στις έξι (6) εβδομάδες αναστολής λειτουργίας των
σχολείων καταγράψαμε μεγαλύτερη ανταπόκριση στην τεχνική «τα νέα μας», ενώ
ελάχιστη ήταν η συμμετοχή στην αποστολή-εργασία που ήταν αναρτημένη στην
ιστοσελίδα. Τέλος παρατηρήσαμε ότι η εισαγωγή του βιντεοσκοπημένου μηνύματος που
αξιοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες αύξησε σε σημαντικό βαθμό τη συμμετοχή.
Η πορεία της διδακτικής πρακτικής ανέδειξε ότι τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα
των εκπαιδευτικών κινητοποίησαν σε μεγαλύτερο βαθμό την ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών / τριών σε σχέση με άλλες πρακτικές που δοκιμάστηκαν όπως π.χ γραπτά
μηνύματα ή αναρτήσεις σε σχολικά ιστολόγια. Επιπλέον, φάνηκε ότι η δυνατότητα
παρουσίασης όλων των έργων των παιδιών της ομάδας σε μία πλατφόρμα (padlet)
δημιούργησε την αίσθηση της ομάδας στην ψηφιακή τάξη προσομοιάζοντας τα οφέλη
της δια ζώσης επικοινωνίας μας.
Λέξεις-κλειδιά: συνεργασία, επικοινωνία, Βιντεοσκοπημένα μηνύματα, εξ αποστάσεως
αλληλεπίδραση, Νηπιαγωγείο
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Η εκπαίδευση είναι εξ αποστάσεως, η κατάσταση
είναι βιωματική (COV-19 Γνώση, Πράξη και
Ψυχραιμία).
Πολυζώης Γεώργιος1, Γουργολίτσα Μαιρη2, Σιπιτάνος
Κωνσταντίνος3, Καραπιδάκη Εμμανουέλα4, Σταθάκης
Παναγιώτης5, Αρσενάκης Αρσένης6, Πατεράκη Άννα7,
Σπυριδάκη Ιωαννα8, Φαρσάρης Ιάσωνας9
(1) geo@gdpol.com, (2) marygourgolitsa@gmail.com, (3) sipitanoskonstant@gmail.com,
(4) ekarapid@sch.gr, (5) stathp77@hotmail.com, (6) arsenakis@hotmail.com,
(7) annahelpmail@gmail.com, (8) farsaris@hotmail.com
(1) Φυσικός, Διευθυντής στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου
(2) Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου
(3) Φιλόλογος, Υπεύθυνος πλατφόρμας e-me στο Π.Γ.Ρ.
(4) Γαλλικής Φιλολογίας, Υπεύθυνη πλατφόρμας e-class Π.Γ.Ρ.
(5) Μαθηματικός, Υπεύθυνος ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Π.Γ.Ρ.
(6) Θεολόγος, Διαχειριστής του ιστοτόπου του Π.Γ.Ρ.
(7) Πληροφορικός, Υπεύθυνη σύγχρονης εκπαίδευσης στο Π.Γ.Ρ.
(8) Καλλιτεχνικών, Υπεύθυνη εικαστικών στο Π.Γ.Π.
(9) Πληροφορικός, Υπεύθυνος σύγχρονης εκπαίδευσης στο Π.Γ.Ρ.

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Θεωρητικό Πλαίσιο
Στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, η Πρόεδρος του ΕΠΕΣ και ο Διευθυντής,
ασκώντας διανεμητική μετασχηματιστική εκπαιδευτική ηγεσία, δημιούργησαν τις
συνθήκες ώστε οι Καθηγητές/τριές του, δρώντας ως Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης
(ΕΚΜ), να ενεργοποιηθούν, αφού υποστηρίζουν ότι το βίωμα σε μια τέτοια έκτακτη
περίσταση, όπως αυτή που ζουν οι μαθητές μας λόγω του Κορωνοϊού, μπορεί να
αναδειχθεί σε πηγή γνώσης και πρακτικής.
Σκοπός και στόχοι
Η ΕΚΜ υιοθέτησε την άποψη ότι εξαιτίας του Κορωνοϊού είναι ευκαιρία για τα
παιδιά του Γυμνασίου να δημιουργήσουν, να γράψουν, να σχεδιάσουν, να συζητήσουν
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για αυτό που συμβαίνει και που ευχόμαστε να μη το συναντήσουν πάλι στη ζωή τους.
Μέσα από τέτοιες πρακτικές θεωρήσαμε ότι μπορούν να μάθουν και να αξιοποιήσουν
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο που ξαφνικά ήρθε στη ζωή τους. Θελήσαμε - μέσα από
τις δραστηριότητες που προτείνουν τα παιδιά - να πραγματωθεί μια σχέση πράξηςτέχνης-ζωής.
Με αυτό το σκεπτικό:
Ι) δημιουργήσαμε ένα αποκλειστικό υποχώρο στην ιστοσελίδα του σχολείου μας,
ώστε να διακινήσουμε με παιδαγωγικό σχεδιασμό, ευθύνη και ασφάλεια όλη την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου μας.(http://gymaei-reth.weebly.com/)
ΙΙ) Ενημερώσαμε τους γονείς και καλέσαμε τα παιδιά του σχολείου μας να
ενεργοποιηθούν προαιρετικά, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες και
διαδικτυακά εργαλεία με τα οποία ήταν ήδη εξοικειωμένα. Οι εργασίες κατατέθηκαν σε
εξ αποστάσεως πλατφόρμες και διαδικτυακά εργαλεία σε ομάδες ή /και ατομικά. Στις
πλατφόρμες αυτές οι μαθητές έστειλαν τις εργασίες τους στα θεματικά πεδία που
ορίζονται
στη
θέση:
http://gymaei-reth.weebly.com/epsilonxialphapiomicronsigmatau940sigmaepsilonomegasigmafepsilonkappapialpha943deltaepsilonupsilonsigmaeta-pigammarhopikappa.html
Στα παιδιά δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους χωρίς
περιορισμούς, με μικρές αφηγήσεις, σχόλια, σκίτσα, ηχητικά μηνύματα, βίντεο,
ζωγραφιές και παρουσιάσεις, μη θέτοντας περιορισμούς στην επιλογή των κειμενικών
ειδών, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τους γλωσσικούς κώδικες και τις θεματικές
αποχρώσεις που τα απασχολούν.
Δραστηριότητες, αποτελέσματα
Εκατόν δέκα εννέα (119) παιδιά και 22 εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν στην
ηλεκτρονική τάξη. Εκφράστηκαν σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα με έργα ατομικά ή
ομαδικά στα θεματικά πεδία:
Κορωνοϊός και Κοινωνία (π.χ. Επίθεση με χιούμορ στον COV-19. Εκλαϊκεύω τον
COV-19. Εξηγώ στη γιαγιά μου τι είναι.)
Κορωνοϊός και Θρησκεία (π.χ. COV-19 και λατρευτικές πρακτικές και συνήθειες.)
Κορωνοϊός και Γλώσσες (π.χ. Ο COV-19 σε «άλλη» γλώσσα.
Κορωνοϊός και Μαθηματικά (π.χ. Στατιστική και COV-19).
Κορωνοϊός και Επιστήμες (Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Γεωγραφία)
Κορωνοϊός και Τέχνες (π.χ. Ζωγραφίζω τον COV-19.)
Κορωνοϊός και Πληροφορική/Τεχνολογία (π.χ. Social media και COV-19.)
Κορωνοϊός και Φυσική Αγωγή (π.χ. Γυμναστική στο σπίτι.)
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Τρόπος αποτίμησης της διδακτικής πρακτικής
Τα έργα των παιδιών είναι υπό επεξεργασία Η αποτίμηση του έργου διαχωρίζεται
σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση το συνεργατικό περιβάλλον των διαδικτυακών
εργαλείων έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ενθαρρυντικού περιβάλλοντος
εκπαιδευτικών και μαθητών, που ενδυνάμωσε την εκπαιδευτική κοινότητα. Βασικό
εύρημα στη φάση αυτή ήταν η υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς της πολυτροπικής
γραπτής γλώσσας των νέων, όπου επιδοκιμαστικά σχόλια, εικονίδια και emoji’s φαίνεται
να ενίσχυσαν το συμμετοχικό χαρακτήρα της. Στη δεύτερη φάση, οι εκπαιδευτικοί θα
ολοκληρώσουν την αποτίμηση της δράσης μέσα από ανάλυση των μαθητικών έργων.
Στις μεθοδολογικές επιλογές αυτής της φάσης, λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα των
εκπαιδευτικών, ενώ ακολουθούνται αρχές της ποιοτικής έρευνας.

Λέξεις Κλειδιά: Πανδημία, Κορωνοϊός, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτική
κοινότητα μάθησης, αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων.
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Διαθεματική προσέγγιση στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία: η επίδραση της άσκησης στο
ανθρώπινο σώμα από τη μεριά της Φυσικής
Αγωγής και των Φυσικών Επιστημών για μαθητές
Α’ και Β’ Γυμνασίου.
Τζανή Ελένη1, Κελεφιώτης Δημήτρης2, Φούλιας Χρήστος3
(1) eltzanicoordinator@gmail.com, (2) dk@sch.gr, (3) c.foulias@gmail.com
(1) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής Πε11
(2) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών ΠΕ04
(3) Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Η διαθεματικότητα τα τελευταία χρόνια απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς
στην Ελλάδα. Ήδη έχει εφαρμοστεί από διάφορες ειδικότητες και σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης στο σχολείο. Στη νέα κατάσταση που βιώνουμε η διαθεματικότητα είναι
δυνατόν και πρέπει να εφαρμοστεί στην εξ αποστάσεως μάθηση, ωφελώντας την
εκπαιδευτική διαδικασία όπως και στη δια ζώσης διδασκαλία.
Σκοπός αυτού του σχεδίου μαθήματος διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, που έχει
τίτλο «Τι μου συμβαίνει όταν γυμνάζομαι;», είναι να προσεγγίσει ο μαθητής βιωματικά
και με τη μέθοδο της διερεύνησης τις σχετικές ενότητες της Φυσικής Αγωγής (βιβλίο
Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου, σελ. 100-110) και Βιολογίας (βιβλίο Βιολογίας Α' Γυμνασίου
σελ. 65-70). Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο μαθητής θα είναι σε θέση να
μετράει το σφυγμό του και να ρυθμίζει την ένταση σε ένα πρόγραμμα άθλησης,
σύμφωνα με τις δυνατότητες και τους στόχους του, καθώς και να τεκμηριώνει και να
εξηγεί πώς η άσκηση επηρεάζει το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου.
Στη φάση της εμπλοκής (ασύγχρονη εκπαίδευση) οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν
μια ενότητα στην ηλεκτρονική τάξη σχετική με την άσκηση και τα οφέλη της. Οι μαθητές
μπορούν να βρουν εκεί το κεφάλαιο για την αξία της άσκησης από το βιβλίο Φυσικής
Αγωγής Γυμνασίου και http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA103/477/3149,12673/ από το βιβλίο της Βιολογίας, βίντεο με την επίδραση της
γυμναστικής στο σώμα, την εφαρμογή από το φωτόδεντρο για τα οφέλη της άσκησης κ.
ά. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν στο πρώτο μέρος του Φύλλου
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Εργασίας 1 και 2 (Φ.Ε.) κάποιες από τις επιδράσεις της άσκησης στο ανθρώπινο σώμα
(θα δοθεί και από τις δύο ειδικότητες εκπαιδευτικών στο μάθημα της Βιολογίας και της
Φ. Αγωγής αντίστοιχα).
Η φάση της διερεύνησης (2ο μέρος) διαρκεί τρεις διδακτικές ώρες (μία ώρα
Φυσικής Αγωγής και δύο ώρες Βιολογίας). Η μία ώρα Φυσικής Αγωγής εξελίσσεται
σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Φύλλου Εργασίας Νο 1. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός
Φυσικής Αγωγής, αφού επιδείξει στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
μετράνε το σφυγμό τους, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα αεροβικής άσκησης με
αυξομειώσεις της έντασης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές πραγματοποιούν
κάθε φορά που τους ζητείται μέτρηση του σφυγμού τους, καταγράφοντας το
αποτέλεσμα στο Φ. Ε. Νο 1. Στο μάθημα της Βιολογίας θα πραγματοποιηθούν δύο ώρες,
οι οποίες εξελίσσονται σύμφωνα με το Φύλλο Εργασίας Νο 2. Το θέμα προσεγγίζεται
επιστημονικά από τον εκπαιδευτικό της Βιολογίας και τους μαθητές, σύμφωνα με τα
ακόλουθα στάδια: α) παρατήρηση, β) επιλογή των μεταβλητών και προσδιορισμός
προβλήματος, γ) υποθέσεις εργασίας, δ) σχεδιασμός ενός πειράματος, ε) καταγραφή
των αποτελεσμάτων του πειράματος. Στη δεύτερη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδακτική
ώρα θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων και η καταγραφή των συμπερασμάτων που
προκύπτουν από αυτά.
Τέλος, ακολουθεί ασύγχρονη επεξεργασία των δεδομένων από τους μαθητές και
αξιολόγηση, συμπεράσματα, προτάσεις (παραδοτέα μέσω της ηλεκτρονικής τάξης),
σύμφωνα με τις οδηγίες στο τρίτο μέρος και από τα δύο Φ. Ε. (Νο 1 και Νο 2) Τα
συμπληρωμένα Φ.Ε. αποτελούν στοιχεία για την αξιολόγησή των μαθήματων από τους
εκπαιδευτικούς.
Λέξεις Κλειδιά: γυμνάσιο, διαθεματικότητα, φυσική αγωγή, φυσικές επιστήμες,
σφυγμός
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Μαθηματικά και Τέχνη: Μία Έρευνα-Δράση στο
πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Τζήλου Γεωργία1, Παπαδημητρίου Σοφία2
(1) Tzilou_g@Yahoo.gr, (2) Sofipapadi@gmail.com
(1) Νηπιαγωγός Med, Προϊστ. Νηπιαγωγείου Αρφαρών
(2) Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Καθηγήτρια – Σύμβουλος ΕΑΠ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την εκπόνηση καινοτόμων
προγραμμάτων με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, διότι καλείται να εισάγει
τους μαθητές του στον διαδικτυακό κόσμο, στην κοινωνία της πληροφορίας και στους
ψηφιακούς γραμματισμούς. Η ευχρηστία της πλατφόρμας «eTwinning», μιας κοινότητας
μάθησης, που μπορεί να υποστηρίξει τη Συνεργατική εξ αποστάσεως σχολική
εκπαίδευση (εξΑΣΕ), παρέχει ασφαλές περιβάλλον για τη διαχείριση του ψηφιακού
περιεχομένου και τη δυνατότητα της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και μεταξύ
εκπαιδευτικών, δημιουργώντας νέες δομές για παιδαγωγικές πρακτικές.
Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας έρευνας-δράσης είναι να διερευνηθεί η
δυνατότητα υιοθέτησης εναλλακτικών μεθόδων εξαΣΕ στην Α/θμια με αξιοποίηση της
Τέχνης και των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των Μαθηματικών. Επιμέρους
ερευνητικός στόχος είναι να μελετηθεί η δυνατότητα εφαρμογής εξαΣΕ σε σχολικές
μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της συμβατικής
εκπαίδευσης. Tέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία έχουν άμεση
σχέση με τον σκοπό και τους στόχους της ερευνητικής διαδικασίας:
1. Με ποιους τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η συμπληρωματική εξαΣΕ στις
σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης;
2. Με ποιους τρόπους οι συνεργατικές μέθοδοι μάθησης υποστηρίζουν την εξαΣΕ;
Επιλέχθηκε να ακολουθηθεί το μοντέλο του Kemmis, το οποίο κινείται στο πλαίσιο
της ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης. Τα ερευνητικά εργαλεία για την συλλογή των
δεδομένων ήταν: Το ημερολόγιο, το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού
και κλειστού τύπου, η συνέντευξη και ο σχολιασμός κριτικού φίλου, ενώ για τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε η μεθοδολογική
τριγωνοποίηση.
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Οι εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποίησαν οι μαθητές στην κοινότητα μάθησης
«eTwinning» ήταν: γνωριμία μαθητών στο movie maker, αναζήτηση κυβιστών
ζωγράφων στο διαδίκτυο, χορός παραδοσιακών τραγουδιών δίνοντας οδηγίες,
δημιουργία παιδικών τραγουδιών, δημιουργία συνεργατικού ποιήματος στο Μeeting
Words με καθοδήγηση συγγραφέως, συνεργατικό animation με θέμα την Συμμετρία,
ατομικός πίνακας ζωγραφικής με δημιουργία συνεργατικού εικονικού μουσείου στο
Artsteps, ταυτόχρονη ζωγραφική στο Colorillo και On line σύνδεση, όπου οι μαθητές
αξιολογούν το πρόγραμμα.
Ως προς τους τρόπους που μπορεί να αξιοποιηθεί η εξαΣΕ στις σχολικές μονάδες
της Α/θμιας στη χώρα μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι αξιοποιείται: α) στο πλαίσιο
της τυπικής εκπαίδευσης μέσω των σχολικών προγραμμάτων, όπως το «eTwinning» και
β) στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης μέσω της e-Τάξης και των κοινοτήτων
μάθησης. Ως προς τους τρόπους δε, που οι συνεργατικές μέθοδοι μάθησης
υποστηρίζουν την εξαΣΕ, προκύπτει ότι χρειάζεται η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών
με κάθε δυνατό τρόπο.
Διαπιστώθηκε ότι σωστά επιλέχθηκε η διδακτική των Μαθηματικών μέσα από την
Τέχνη με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, διότι η μαθησιακή διαδικασία
εξελίχθηκε με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο μέσω ερεθισμάτων, τα οποία πιθανόν
να μην υπήρχαν, εάν η διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου των
Μαθηματικών γινόταν χωρίς τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και την επαφή με την
Τέχνη και την ψηφιακή τεχνολογία

Λέξεις Κλειδιά: Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Συνεργατική μάθηση, Μαθηματικά,
Τέχνη
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Θεματικός Άξονας: Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά
δεδομένα και Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Νομικές πτυχές ιδιωτικότητας στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.
Αλεξανδρή Μαρία
maralexandri@yahoo.gr
Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω, Legal expert, Privacy expert, IT Law expert

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Δεδομένου ότι η πληροφορία θεωρείται πλέον το νέο «πετρέλαιο» στην
παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν αρκετοί λόγοι να υποψιαζόμαστε ότι ο κόσμος της
εκπαίδευσης δεν θα επιστρέψει στην συνηθισμένη σχολική τάξη, με την μορφή που την
ξέρουμε, εφόσον παρέλθει η σημερινή πανδημία του Κορονοϊού, ακριβώς επειδή η
εκπαίδευση, έχει αναγνωριστεί ως "βιομηχανία" πληροφορίας.
Καθώς τα περισσότερα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε παγκόσμιο επίπεδο,
έχουν εμπλακεί εξαιτίας της παγκόσμιας πανδημίας σε μια άνευ προηγουμένου
μεταστροφή στην ψηφιακή εκπαίδευση, αυξάνονται οι προφανείς ανησυχίες σχετικά με
την ιδιωτικότητα των μαθητών αλλά και των διδασκόντων. Τα είδη των δεδομένων που
μπορούν να συλλεχθούν από τους μαθητές περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα απλά
και ευαίσθητα, όπως αναγνωρίσιμα στοιχεία ταυτότητας, βιομετρικά δεδομένα, την
ακαδημαϊκή πρόοδο τους, συμπεριφορικές, πειθαρχικές είτε και ιατρικές πληροφορίες,
το ιστορικό περιήγησης στο Web, τη γεωγραφική θέση των σπουδαστών από τις
Διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται, αλλά και τις δραστηριότητες που εξελίσσονται
στην διαδικτυακή τάξη.
To βασικό ζητούμενο και ερώτημα που προκύπτει στις νέες συνθήκες είναι κατά
πόσο προστατεύεται η ιδιωτικότητα τόσο των διδασκόντων και διδασκομένων όσο και
η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους .
Γνωρίζουμε ήδη ότι οι ροές χρηματοδότησης για πολλές εταιρείες τεχνολογίας
εκπαίδευσης βασίζονται στην ικανότητα δημιουργίας εσόδων από δεδομένα
συμπεριφοράς των μαθητών τα οποία συλλέγονται με σκοπό την δημιουργία προφίλ.
Πολλές πρόσφατες εκπαιδευτικές έρευνες ανά τον κόσμο, περιλαμβάνουν προσπάθειες
δημιουργίας ψηφιακών μονοπατιών που θα ακολουθήσουν έναν μαθητή σε ολόκληρη
την εκπαιδευτική του πορεία, φαινομενικά διευκολύνοντας τους εργοδότες να
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προσλαμβάνουν ανάλογα με τις δεξιότητες που χρειάζονται στο μέλλον. Οι πλατφόρμες
ηλεκτρονικής μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης), επιδιώκουν να
συλλέγουν όλο και περισσότερα δεδομένα με την εξής μέθοδο: Κάθε ενέργεια που
εκτελεί ένας χρήστης – μαθητής αλλά και καθηγητής, μπορεί να καταγραφεί και να
σαρωθεί για πληροφορίες, δημιουργώντας έτσι, έναν τεράστιο όγκο δεδομένων (big
data), τα οποία μπορούν στη συνέχεια να πωληθούν σε διαφημιζόμενους ή σε αγορές
απόδοσης ανθρώπινου κεφαλαίου, σε πολιτικούς σχηματισμούς κ.λπ., τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την αναδιάταξη αλγορίθμων και τη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να χρησιμοποιηθούν κατά βούληση,
με σκοπό τη δημιουργία κέρδους. Ακριβώς αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται από το
σύστημα Oculus VR του Facebook[1], δημιουργώντας εισόδημα, από το τομέα της
εκπαίδευσης[2]. Το λογισμικό VR είναι σε θέση να συλλέξει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων
σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις και τις αντανακλαστικές φυσιολογικές
εμπειρίες των χρηστών του, μέσα από εικονικούς χώρους.
Πρόσφατα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την
απόφαση 28/2019 έκρινε αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την αναγραφή του θρησκεύματος και της
ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο
πληροφοριακό σύστημα «myschool», αλλά και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, προκειμένου να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών.
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ επέβαλε στον Οργανισμό Εκπαίδευσης του
Δήμου του Όσλο και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της
Νορβηγίας, για παραβίαση των κανόνων ασφάλειας επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων στην εφαρμογή (mobile app) Skolemelding. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για
επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων σχολείου, γονέων και μαθητών.
Η ιδέα ότι δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς σε αυτή την τεχνολογική ψηφιακή
μεταμόρφωση που παρακολουθούμε στην εκπαίδευση, οφείλει να μεταβληθεί σε μια
διαρκή προσπάθεια εφαρμογής των Νόμων και ειδικά σε θέματα ανηλικότητας και
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που κρίνονται εξαιρετικά σημαντικά.

Λέξεις Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) Ιδιωτικότητα (privacy),
προσωπικά δεδομένα (personal data), Μεγάλα Δεδομένα, (big data) δημιουργία προφίλ
χρηστών( profiling).
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Θεματικός Άξονας: ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο. Αυτονομία,
επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Από τις σχολικές ιστοσελίδες στις τηλεδιασκέψεις
και τις ηλεκτρονικές τάξεις: μία αδιόρατη αλλά
υπαρκτή σχέση διαδικτυακών σχολικών
περιβαλλόντων. Μελέτη περίπτωσης του 7ου
Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά (Περάματος).
Κοτσιφάκος Δημήτριος1, Λογαράς Χρυσόστομος2, Ράπτη Μαρία3
(1) dimkots@sch.gr, (2) chryslogaras@gmail.com, (3) mararapti3@gmail.com
(1) Καθηγητής Ηλεκτρονικής, 7ο ΕΚ Πειραιά (Περάματος), ΔΙΔΕ Πειραιά
(2) Προπτυχιακός φοιτητής τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
(3) Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Διευθύντρια 7ου ΕΚ Πειραιά (Περάματος), ΔΙΔΕ Πειραιά

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Θεωρητικό και κοινωνικό πλαίσιο: Τα τελευταία χρόνια στην εθνική (Κοτσιφάκος,
Μάνης, Τσουκαλάς, 2019), αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία (Kotsifakos, Karvounidis,
Douligeris, 2015) για την ελληνική σχολική πραγματικότητα, έχει τονιστεί η ανάγκη ενός
συνολικού επανακαθορισμού των διαδικτυακών μορφών και δομών Τεχνολογίας,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος συγκερασμός
τους, σχετικά με την προώθηση θετικών μορφωτικών προτύπων για την εκπαίδευση
(Κοτσιφάκος, 2016), μ’ έναν τρόπο που θα αναδιοργανώσει όλες τις προηγούμενες
καταστάσεις και δράσεις. Τα ζητήματα αυτά έγιναν αιφνιδίως επίκαιρα για τη σχολική
κοινότητα, από τις πρώτες μέρες της διάδοσης της νόσου Covid-19.
Σκοποί και στόχοι: Οι πρώτες αντιδράσεις -στις ημέρες της διάδοσης της νόσου- σε
όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές αίθουσες (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ),
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ)) αφορούσαν την εξ
αποστάσεως χρήση των διαδικτυακών μέσων τα οποία ήταν διαθέσιμα από το
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Από την άλλη μεριά, οι σχολικές ιστοσελίδες αποτέλεσαν και
αποτελούν το πλέον έγκριτο και ασφαλές «βήμα» ενημέρωσης και επικοινωνίας με τον
«κόσμο» των μαθητών και των οικογενειών τους, κατάλληλο όχι μόνο για ανακοινώσεις

243

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

αλλά και για τη διαχείριση σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών (Kotsifakos, Magetos,
and Douligeris, 2018).
Δραστηριότητες: Τα μαθήματα εξ αποστάσεως των Τομέων και των Ειδικοτήτων
των ΕΠΑΛ «υλοποιούνται» ασύγχρονα μέσω Ηλεκτρονικών τάξεων και «μεταδίδονται»
σύγχρονα μέσω της τηλεκπαίδευσης.
Αποτελέσματα: Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα επιτυχημένο εγχείρημα
ψηφιακού εγγραμματισμού στην εκπαίδευση το οποίο έχει εφαρμοστεί με θετικά
αποτελέσματα και αφορά την σύνδεση της ιστοσελίδας του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου
(ΕΚ) Πειραιά (Περάματος) με τις ηλεκτρονικές τάξεις των εργαστηριακών μαθημάτων.
Στην ιστοσελίδα του ΕΚ, παρουσιάζονται όλα τα εργαστήρια του 7 ου ΕΚ, το καθένα
ξεχωριστά και με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μάθημα του εργαστηρίου να είναι
συνδεδεμένο με την ηλεκτρονική του τάξη. Είναι φανερό ότι με αυτό τον τρόπο
προκύπτει μια αποτελεσματική και λειτουργική λύση σχετικά με το συγκερασμό των
διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι αποτελούν σήμερα τα «εργαλεία» υποστήριξης των
μαθημάτων των ΕΚ και των ΕΠΑΛ. Αναλυτικότερα, έχοντας πρόσβαση ο μαθητής και ο
καθηγητής στην ηλεκτρονική τάξη μέσω της σχολικής ιστοσελίδας, συνδέονται -εντός της
δόμησης του σημερινού «ηλεκτρονικού μαθήματος»- οι εμπειρίες μάθησης στα
εργαστηριακά μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας με τις «άυλες» και «εννοιακές»
ηλεκτρονικές τάξεις. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο έχουμε αξιοποιήσει το ρόλο των
σχολικών ιστοσελίδων, αλλά τις συνδέουμε και τις ανακατευθύνουμε, με κοινό τελικό
σκοπό την προώθηση της μάθησης. Οι παραπομπές στις ηλεκτρονικές τάξεις -για όλα τα
εργαστήρια και κάποιες ηλεκτρονικές τάξεις- λειτουργούν από τις πρώτες απόπειρες να
στηθούν σχολικές ιστοσελίδες στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, συγκεκριμένα από το 2012 (Κοτσιφάκος και Αλμαλής, 2012). Εμβαθύνοντας,
η προοπτική της προσπάθειάς μας αφορά μια ολιστική σχεδίαση καινοτόμων
διαδικτυακών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται στη χρήση πολλαπλών εξ αποστάσεως
μεθόδων (διδασκαλία στην ηλεκτρονική τάξη, εξατομικευμένη χρήση διαδικτυακών
μέσων, τηλεδιάσκεψη, σύνδεση με τα εργαστήρια, σχολικές ιστοσελίδες).

Λέξεις - κλειδιά: Σχολικές ιστοσελίδες, Ηλεκτρονικές τάξεις, Διαδικτυακά Σχολικά
Περιβάλλοντα
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Το διαδίκτυο, η χρήση πολυμέσων και άλλοι
παράγοντες επιμόρφωσης στην αθλητική αναψυχή
για τον ξενοδοχειακό τουρισμό.
Μαυρίδης Θεολόγος1, Μάντης Κωνσταντίνος2
(1) akisbadm@gmail.com (2) kmantis@phyed.duth.gr
(1) Ερευνητής, Φ.Ο.Α. ΝΕΑΠΟΛΗ
(2) Καθηγητής, Σ.Ε.Φ.Α.Α. - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Στα ποσοτικά μεγέθη των τουριστικών επισκεπτών στην Ελλάδα το υψηλότερο
ποσοστό αποτελούν επισκέπτες από την ευρωπαϊκή ένωση, (Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία, 2019). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η διαστρωμάτωση συμμετοχής των
εισπράξεων του διεθνούς τουρισμού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αποτελούσε το
3,8% για το 1977, ανήλθε σε 4,5% το 1987, ενώ το 2018 συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία
του 11,7% του ΑΕΠ της χώρας με 21,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που
περιλαμβάνονται στη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Ι.Ν.Σ.Ε.Τ.Ε., 2018).
Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών της παρεχόμενης εκπαίδευσης
όσων απασχολούνται σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής (ανιματέρ) σε ξενοδοχεία
και η ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την επιμόρφωσή τους. Στους στόχους της
έρευνας με χρήση του ερωτηματολογίου S.A.R.I.C.A., ήταν η σκιαγράφηση της
εκπαίδευσης που έλαβαν οι ανιματέρ και η δυνατότητα για τρόπους επιμόρφωσης.
Χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο S.A.R.I.C.A. (32 ερωτήσεις) με
προσωπική συνέντευξη στα άτομα (113 άνδρες και 73 γυναίκες) που εργάζονταν σε
ξενοδοχειακά προγράμματα αθλητικής αναψυχής. To 22,6% του δείγματος ήταν
Έλληνες. Συνολικά το 97% ήταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος
ηλικίας για τους άνδρες ήταν 27,1 έτη και 24,3 έτη για τις γυναίκες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι είχαν πτυχίο ΑΕΙ 44,6%, και πτυχίο ΤΕΙ
19,4%. Απόφοιτοι λυκείου ήταν 15,6% και ιδιωτικών σχολών animation 11,8%. Μόλις το
43% βλέπει θετικά την επιπλέον επιμόρφωσή του λόγω της διαστρωμάτωσης των
παρεχόμενων γνώσεων σε σχέση με τις ανάγκες των τουριστών.
Τα αγγλικά ήταν η ξένη γλώσσα που γνώριζαν καλύτερα και μέσο επίπεδο ήταν
51,6% ενώ προχωρημένοι ήταν 44,6%, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους. Τα αντίστοιχα
δεδομένα για τα γερμανικά ήταν 29% (αρχάριοι), 30, 6% (μέσο) και 34,9%
(προχωρημένοι). Για τη γαλλική γλώσσα τα αποτελέσματα έδωσαν 47,3% (αρχάριοι)
21,5% (μέσο επίπεδο) και 16,1% (προχωρημένοι), ενώ δεν απάντησαν 15,1%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 61,3% του δείγματος δε μιλούσε την ελληνική γλώσσα.
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Σχήμα 1: Αποτύπωση του επιπέδου εκπαίδευσης στο δείγμα της έρευνας
Συμπερασματικά το έλλειμμα οργανωμένου πλαισίου για την αναψυχή, η
απουσία επιλογής εξειδικευμένων στελεχών στον χώρο με κατοχυρωμένες σπουδές και
ο καταμερισμός της τουριστικής αγοράς, δημιουργούν τετελεσμένα που επηρεάζουν την
αγορά εργασίας (Παπουδάκης, Μαυρίδης & Νέϊκου, 2001). Δημιουργείται η ανάγκη
λόγω του υψηλού αριθμού τουριστικών επισκεπτών (περίπου 31 εκατομμύρια το 2019)
και της υψηλής συμβολής στο ΑΕΠ της Ελλάδος (European Travel Commission, 2019),
μιας νέας γενιάς επαγγελματιών, που θα ενταχθούν στο νέο τουριστικό περιβάλλον που
φαίνεται να διαμορφώνεται στη χώρα μας.
Η πολυδιάσπαση της παρεχόμενης μορφής γνώσεων για τους εργαζόμενους στην
αθλητική αναψυχή (Μάντης & Μαυρίδης, 1998) και η έλλειψη επιμόρφωσης με
αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση Online Platforms, Information
Communication Technologies & Smart Frameworks, είναι ενδεικτική.
Προτρέπεται η δημιουργία παρατηρητηρίου ελέγχου του εισερχόμενου
τουρισμού και σύνδεση ερευνών με τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών-τουριστών.
Αναμόρφωση της διδακτικής ύλης και εκσυγχρονισμός των μεθόδων επιμόρφωσης με
ενιαίο πλαίσιο στα προγράμματα σπουδών, όσων απασχολούνται στην τουριστική
βιομηχανία. Οι προοπτικές απασχόλησης στην αθλητική αναψυχή και τον τουρισμό
γενικότερα διαγράφονται ιδιαίτερα ευνοϊκές και ο συνδυαστικός ρόλος στην εκπαίδευση
του Υπουργείου Παιδείας και του αντίστοιχου στον Τουρισμό κρίνονται απαραίτητες.
Λέξεις Κλειδιά: ξενοδοχεία, απασχόληση, εκπαίδευση, αθλητικός τουρισμός,
επιμόρφωση
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Καλές πρακτικές διδακτικής μεθοδολογίας για τη
φιλαναγνωσία με αξιοποίηση των παιδαγωγικών
αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μια
διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και συνεργασίας
εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
ενήλικών – εκπαιδευτικών.
Ραμουτσάκη Ιωάννα
ioannar@hotmail.com
Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης- ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης

Περίληψη

[Αποθετήριο]

Σκοπός: Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει την εφαρμογή των
παιδαγωγικών αρχών της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα προσέγγισης της Φιλαναγνωσίας. Η διαδικτυακή Συνεργατική Κοινότητα
μάθησης Εκπαιδευτικών, στην οποία εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα,
λειτούργησε ως προσομοιωτικό περιβάλλον σχολικού τμήματος. Υπό το πρίσμα αυτό,
αξιοποιείται η βιωματική εμπειρία της συγγραφέως από την πρόσφατη επιμόρφωση των
Εκπαιδευτικών των σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητας, με βάση τα προβλεπόμενα.
Θεωρητικό πλαίσιο: Αφετηρία του προβληματισμού μας στάθηκε η ίδια η κοινωνική
και εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς, όπως γνωρίζουμε, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να
υποστηρίξουν, με βάση τα προβλεπόμενα, το πρόγραμμα της Σύγχρονης και της Ασύγχρονης
εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας των σχολείων (Οδηγίες
του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 39676/δ2/20-03-2020), λόγω της πρόσφατης πανδημίας. Σε
περιπτώσεις έκτακτων κρίσεων, όπως η τωρινή, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη η
συνδιαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού και διδακτικού Συμβολαίου. Η διάσταση αυτή
υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργοποίησης της ψυχής του εκάστοτε εκπαιδευόμενου, και
ειδικότερα του παιδιού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ομαλή, ασφαλή και
εκούσια συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία.
Δύο φαίνεται να είναι οι βασικές παιδαγωγικές αρχές της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Keegan (1988), η αυτονομία και η αλληλεπίδραση, με βάση
τη Θεωρία των αυτόνομων και ανεξάρτητων σπουδών (Moore, 1993) και τη Θεωρία της
Διάδρασης και της Επικοινωνίας (Holmberg, 1988). Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή

249

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

αξιοποιήθηκαν ποιήματα και αποσπάσματα από το έργο του Οδυσσέα Ελύτη, τα οποία
αναδεικνύουν την ενότητα ανθρώπου- φύσης, τη μοναδικότητα και την ομορφιά του
ελληνικού τοπίου. Για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης και λόγω της περιορισμένης
προβλεπόμενης έκτασης της εργασίας, θα δούμε ένα σύντομο τμήμα της όλης εφαρμογής:
Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας:
Σε επίπεδο γνώσεων
Να καταστούν οι μαθητές/μαθήτριες ικανοί/-ές:
• Να αναγνωρίζουν τον ποιητή, Οδυσσέα Ελύτη, μέσα από την ποιητική του γραφή,
αλλά και μέσα από φωτογραφικό και άλλο εποπτικό υλικό.
•Να εντοπίζουν τις πηγές της έμπνευσής του.
•Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησής του και της υπερρεαλιστικής
γραφής, εντοπίζοντας τη μοναδικότητα και την ομορφιά του ελληνικού τοπίου, καθώς και
την ενότητα ανθρώπου-φύσης, μέσα από τα ποιήματά του.
Σε επίπεδο στάσεων και αξιών
Να καταστούν οι μαθητές/μαθήτριες ικανοί/-ές:
• Να απολαύσουν την ανάγνωση και την απαγγελία ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη.
• Να χαρούν την ομορφιά του ελληνικού τοπίου και τη σχέση παραπληρωματικότητας
ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, στη φύση και τον πολιτισμό, με όρους μονισμού, ως
κατεξοχήν μάθημα ανθρωπισμού και παγκόσμιας ηθικής, ως μάθημα σεβασμού σε ό, τι
φέρει ζωή.
Σε επίπεδο ικανοτήτων-δεξιοτήτων:
Να καταστούν οι μαθητές/μαθήτριες ικανοί/-ές:
•Να δημιουργούν καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα
χαρακτηριστικά, μέσα από αντίστοιχα παιχνίδια αυτόματης γραφής.

με

υπερρεαλιστικά

• Να συνδυάζουν την ποίηση με άλλες μορφές Τέχνης π.χ. τη Φωτογραφία,
δημιουργώντας πρωτότυπα πολυτροπικά κείμενα.
•Να εξοικειωθούν περαιτέρω με τα ψηφιακά εργαλεία.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή (μικρο-σενάριο), η οποία διαρθρώνεται σε τρία Μέρη,
βασίζεται στο συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
μπορεί να υλοποιηθεί τόσο για μαθητές Γυμνασίου, όσο και Λυκείου, με την κατάλληλη
προσαρμογή. Η χρονική διάρκεια της εφαρμογής είναι 2-3 διδακτικές ώρες. Στον παρακάτω
πίνακα αποτυπώνονται επιγραμματικά τα βασικά βήματα του διδακτικού σχεδιασμού.
Αναλυτική καταγραφή υπάρχει στο συνοδευτικό Power-Point:
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Α΄ Μέρος: Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι ακούν
μελοποιημένη ποίηση, διαβάζουν ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη, καταγράφουν σκέψεις και
συναισθήματα, εστιάζοντας στο 1ο ποίημα του Οδ. Ελύτη: 3ος Ύμνος της Γενέσεως από το
Άξιόν Εστι του Ελύτη. Ακολουθεί ανάλυση με πρόσθετα ερωτήματα, κατηγοριοποίηση των
βασικών συστατικών της Μυθολογίας του Αιγαίου (Ραμουτσάκη, 2017) και παρακολούθηση
του αυτοβιογραφικού video στο youtube από την εκπομπή της ΕΡΤ, για να εντοπιστούν οι
πηγές έμπνευσης του ποιητή. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι αναδεικνύουν, μέσω
φθίνουσας καθοδήγησης, τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη και τις εικόνες
που παρουσιάζουν τη μοναδικότητα του ελληνικού τοπίου. Β΄ Μέρος ανατροφοδότησης:
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν φωτογραφίες
ελληνικού τοπίου, για να τις συνδυάσουν με το ποίημα. Γ΄ Μέρος: Σύγχρονη εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση: Φωτογραφική αποτύπωση και ποιητική εικόνα: οι μαθητές και οι μαθήτριες
συνδυάζουν τους στίχους του ποιήματος με τις φωτογραφίες που επέλεξαν, δημιουργώντας
ένα νέο τύπο πολυτροπικού κειμένου, οπτικοποιώντας, με το δικό τους τρόπο το
περιεχόμενο. Ακολουθούν παιχνίδια υπερρεαλιστικής, δημιουργικής γραφής και
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Συμπερασματικά, γίνεται φανερό ότι μέσα από τέτοιες εφαρμογές μπορεί να
ενεργοποιηθεί η κριτική, δημιουργική σκέψη των εκπαιδευομένων, ενώ, παράλληλα,
καλλιεργούνται η γνώση, ποικίλες δεξιότητες -ικανότητες, αλλά και αξίες και στάσεις ζωής,
ικανές να συνέχουν τα μέλη μιας Κοινότητας μάθησης και συνεργασίας και στο ψηφιακό
περιβάλλον, αφού, όμως, αυτά έχουν εξασφαλιστεί ήδη από τη δια ζώσης επικοινωνία. Η
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών,
κατά την παρούσα φάση, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο υλικό για αναστοχασμό και
επανασχεδιασμό, υπογραμμίζοντας, για μία ακόμα φορά, τη σημασία που έχει, για τη
μαθησιακή διαδικασία, η ενεργοποίηση της ψυχής των παιδιών.
Λέξεις/Φράσεις-κλειδιά:

Εξ

αποστάσεως

Εκπαίδευση,

Συνεργατική

Κοινότητα,

Φιλαναγνωσία

Βιβλιογραφικές παραπομπές
Κόκκος, A. (1998). Στοιχεία επικοινωνίας, Στο Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης,
Β., & Ματραλης, Χ., (Επ). Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Τόμ, B΄, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.
Λιοναράκης Α., (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία
ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, στο Λιοναράκης (Επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για
την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα: Προπομπός.
Ραμουτσάκη Ι.(2017), Η Μυθολογία του Αιγαίου στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, Εισήγηση στο Διεθνές
Συνέδριο για τον Οδ. Ελύτη από την Εταιρεία Κρητικών Σπουδών-Ίδρυμα Καψωμένου.
Holmberg, B., (1995). Theory and Practice of distance education (2nd Ed). London and New York:
Routledge Studies in Distance Education.
Keegan, D. (1986). The foundation of distance education. London: Croom Ηelm.

251

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

Αξιολόγηση ΤηλεΔιημερίδας
Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της ΤηλεΔιημερίδας αποτελούνταν από
τέσσερις ενότητες. Η πρώτη, αφορούσε περιγραφικά στοιχεία – προφίλ των Εκπαιδευτικών οι
οποίοι επέλεξαν να καταθέσουν την άποψή (απαντώντας το ερωτηματολόγιο ικανοποίησής
τους) για την ΤηλεΔιημερίδα, οι ανεξάρτητες – με την έννοια πως δεν μπορούν να
επηρεαστούν από το φαινόμενο που αξιολογείται – μεταβλητές όπως ονομάζονται στη
στατιστική. Αυτές ήταν το φύλο, η ιδιότητα, η ειδικότητα και τα έτη υπηρεσίας ως προς τους
εκπαιδευτικούς. Οι άλλες τρεις ενότητες αφορούσαν την καταγραφή των απόψεων όσων
προχώρησαν στην αξιολόγηση, με την έννοια αυτή θεωρήθηκαν εξαρτημένες μεταβλητές. Η
πρώτη από αυτές, κατέγραφε τους λόγους συμμετοχής στην ΤηλεΔιημερίδα και οι άλλες δύο
την ικανοποίηση από αυτή ως προς θέματα περιεχομένου και ως προς τεχνικά ζητήματα.
Αρχικά θα γίνει η παράθεση των περιγραφικών στοιχείων και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε
στην αναζήτηση διαφορών και σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.

Α. Περιγραφικά στοιχεία – Ανεξάρτητες μεταβλητές
Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες στην ΤηλεΔιημερίδα κλήθηκαν να αξιολογήσουν την
ποιότητά της μέσω ερωτηματολογίου το οποίο υλοποιήθηκε σε φόρμα google. Στη διαδικασία
αξιολόγησης συμμετείχαν 8752 άτομα. Περισσότερα από τα 3/4 αυτών (78.3%) ήταν γυναίκες
και οι υπόλοιποι (21,3%) άνδρες. Τα άτομα αυτά κατείχαν όλες τις δυνατές θέσεις στην
εκπαίδευση όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 1, που ακολουθεί:

Γράφημα 1. Ιδιότητα όσων συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της
ΤηλεΔιημερίδας
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Η πλειοψηφία όσων προχώρησαν στην κατάθεση άποψης ήταν Εκπαιδευτικοί οι
οποίοι/ες διδάσκουν, περισσότεροι/ες – το 48% αυτών – από την πρωτοβάθμια και
32,8% από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τρίτη ομάδα σε ποσοστό συμμετοχής ήταν
αυτή των Διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 9,7%.
Σε ό,τι αφορά στην ειδικότητα, στο Γράφημα 2 που ακολουθεί κατηγοριοποιούνται
ανάλογα με την ειδικότητα και τη βαθμίδα που διδάσκουν όσοι/ες κατέθεσαν την άποψή
τους για την ΤηλεΔιημερίδα. Οι ειδικότητες που ταξινομήθηκαν στη Συστάδα 3 πρέπει
να κατανεμηθούν και στις δύο βαθμίδες. Εφιστούμε την προσοχή των αναγνωστών στο
γεγονός πως εδώ καταγράφονται οι ειδικότητες και όχι οι θέσεις που κατέχουν οι
Εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα, αν αθροιστεί το ποσοστό των Νηπιαγωγών με το
ποσοστό των Δασκάλων (Συστάδα 1 & 2) προκύπτει ποσοστό πολύ κοντά σε αυτό των
Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας που αναφέρεται στο προηγούμενο γράφημα, με
αποτέλεσμα να μη «χωρούν» σε αυτό οι Εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων. Αν όμως
θεωρηθούν και όσοι και όσες Εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως θητεύουν σε θέση ευθύνης,
τότε τα ποσοστά που παρουσιάζονται στα δύο γραφήματα είναι σύμφωνα.

Γράφημα 2. Ειδικότητα όσων συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της
ΤηλεΔιημερίδας

Τα χρόνια υπηρεσίας όσων κατέθεσαν την άποψή τους για την ΤηλεΔιημερίδα
ταξινομήθηκαν σε τέσσερα διαστήματα ώστε να δοθεί η δυνατότητα επεξεργασίας τους.
Στο Γράφημα 3 που ακολουθεί, αποδίδονται τα μερίδια κάθε ηλικιακής ομάδας. Θα
σταθούμε στα ποσοστά της πρώτης και στα ποσοστά των δύο τελευταίων ομάδων. Μόλις
12,1% δήλωσαν πως έχουν μέχρι πέντε έτη υπηρεσίας, ποσοστό που μπορεί να εξηγηθεί
από το γεγονός πως σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα διδάσκονται οι αρχές και η
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και στο γεγονός της απουσίας
μεγάλου αριθμού προσλήψεων εκπαιδευτικών τα τελευταία δέκα χρόνια στην
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εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην ομάδα των συμμετεχόντων που προχώρησαν
στην αποτίμηση δήλωσε πως έχει από δεκάξι ως είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας, τα οποία
οδηγούν στον χαρακτηρισμό του ώριμου εκπαιδευτικού που έχει διαμορφώσει τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Τέλος, το ένα τέταρτο σχεδόν του συνόλου έχει
περισσότερα από είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας, ώριμοι εκπαιδευτικοί που δεν θα ήταν
υπερβολή να θεωρήσουμε πως μπορεί να μην έχουν διδαχθεί σχετικά με την εξ
αποστάσεως και να την προσεγγίζουν μόνο στο επίπεδο της εφαρμογής.

Γράφημα 3. Έτη υπηρεσίας όσων συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της
ΤηλεΔιημερίδας

Κρίνουμε πως έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί η κατανομή ως προς το φύλο για τις
μεταβλητές Ιδιότητα και Βαθμίδα Εκπαίδευσης προκειμένου να αποτυπώσουμε με πιο
αντικειμενικό τρόπο τις ποσοστώσεις ανδρών γυναικών. Στους πίνακες, που
ακολουθούν, αποδίδονται κατανομές κατά φύλο, ιδιότητα, βαθμίδα εκπαίδευσης στην
οποία υπηρετούν και έτη υπηρεσίας.
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ΦΥΛΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

7

4

11

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ

7

7

14

Δ/ΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

21

48

69

Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

9

28

37

ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

58

100

158

Π/ΝΟΣ ΚΕΣΥ

2

8

10

Π/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

3

6

9

ΣΥΝ. ΕΚΠ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

2

7

9

Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ

223

630

853

Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ

147

137

284

ΕΚΠ/ΚΟΣ Π/ΘΜΙΑΣ

598

3607

4205

ΕΚΠ/ΚΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ

760

2111

2871

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

22

39

61

ΑΛΛΟ

43

118

161

1902

6850

8752

Πίνακας 1. Κατανομές φύλου ως προς ιδιότητα

Η ανάγνωση του Πίνακα 1 αναδεικνύει πως σε ό,τι αφορά στο ποσοστό της
κατανομής του φύλου ως προς την ιδιότητα όσων προχώρησαν στη διατύπωση άποψης
για την ΤηλεΔιημερίδα, οι γυναίκες ήταν περισσότεροι από τους άνδρες. Δύο οι ιδιότητες
που ο αριθμός των ανδρών είναι μεγαλύτερος, αυτή του μέλους ΔΕΠ και αυτή του
Διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ήταν υπερβολή αν διατυπώναμε
την εικασία πως οι γυναίκες είναι περισσότερο εξοικειωμένες από τους άνδρες με τις
διαδικασίες αποτίμησης; Σίγουρα το θέμα χρήζει συζήτησης και παραπέρα διερεύνησης
για να απαντηθεί. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην κατανομή ως προς τη βαθμίδα
εκπαίδευσης που εργάζονται.
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ΦΥΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

24

1593

1617

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

817

2712

3529

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

339

1094

1433

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

302

617

919

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

182

298

480

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

94

165

259

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

43

134

177

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

25

41

66

ΙΕΚ

0

1

1

ΑΛΛΟ

68

171

239

1894

6826

8720

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Πίνακας 2. Κατανομές φύλου ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν

Οι Πίνακες 3 & 4 που ακολουθούν αποδίδουν τις κατανομές των Ετών Υπηρεσίας
ως προς τις μεταβλητές φύλο και ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά στη δήλωση των ετών
υπηρεσίας, 2523 άτομα δε σημείωσαν τα έτη υπηρεσίας τους, αριθμός που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 28,8% του συνόλου. Μπορεί να θεωρηθεί πως οι Εκπαιδευτικοί δεν κρίνουν
ως σημαντικό στοιχείο τα έτη υπηρεσίας και για τον λόγο αυτό δεν τα δήλωσαν (ήταν
άλλωστε προαιρετική η συμπλήρωσή του). Σημασία έχει πως αυτό το σημαντικό
ποσοστό, καθώς δεν δήλωσε τα έτη υπηρεσίας του, δεν μπορεί να σχετιστεί ως προς τη
μεταβλητή αυτή με τον βαθμό ικανοποίησης από την ΤηλεΔιημερίδα.
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ΦΥΛΟ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

1-5 έτη

176

603

779

6-15 έτη

344

1276

1620

16-25 έτη

494

1757

2251

25+ έτη

329

1182

1511

17

51

1360

4869

άλλο
ΣΥΝΟΛΟ

68
6229

Πίνακας 3. Κατανομές φύλου ως προς τα έτη υπηρεσίας
Τέλος, στον Πίνακα 4 αποδίδονται οι κατανομές της Ιδιότητας προς τα έτη
υπηρεσίας. Κι εδώ διαπιστώνουμε λογικά σφάλματα καθώς καταγράφονται
υψηλόβαθμα στελέχη να έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας. Μπορεί να θεωρηθεί πως η
απάντηση αφορούσε τα έτη που ο/η εκπαιδευτικός που προχώρησε στη δήλωση, ότι
θητεύει σε κάποια θέση. Οι εσφαλμένες δηλώσεις δεν επιτρέπουν την περαιτέρω
στατιστική αξιοποίηση της μεταβλητής.
Έτη Υπηρεσίας

Ιδιότητα

1-5 έτη

6-15 έτη

16-25 έτη

25+ έτη

άλλο

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

0

2

4

3

0

9

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

0

2

3

2

0

7

Δ/ΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

6

12

22

13

0

53

Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

5

8

5

11

0

29

15

22

42

27

2

108

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΣΥ

0

2

1

5

0

8

Π/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

1

4

1

0

7

ΣΥΝ. ΕΚΠ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

0

2

2

3

0

7

Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ

84

149

224

158

7

622

Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ

22

61

74

48

1

206

ΕΚΠ/ΚΟΣ Π/ΘΜΙΑΣ

360

792

1065

717

36

2970

ΕΚΠ/ΚΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ

272

525

744

487

20

2048

3

9

20

8

0

40

11

33

41

28

2

115

779

1620

2251

1511

68

6229

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΛΟ
Σύνολο

Σύνολο

Πίνακας 4. Κατανομές ετών υπηρεσίας ως προς την ιδιότητα
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Β. Κίνητρα συμμετοχής
Tα κίνητρα συμμετοχής δηλώθηκαν μέσα από έξι σχόλια κλίμακας Likert. Στο
Γράφημα 4 παραθέτουμε τις αποδόσεις των συχνοτήτων των επιλογών.

Γράφημα 4. Περιγραφή των κινήτρων / κριτηρίων συμμετοχής στην ΤηλεΔιημερίδα

Παρατηρήσαμε πως η επιλογή της μη απάντησης καταγράφηκε σε διάφορα κίνητρα
ενώ την ίδια στιγμή, κάποια άλλα βαθμολογούνταν ανάλογα. Θεωρώντας τη μη
απάντηση ως απολύτως απορριπτική θέση, της δώσαμε τη μικρότερη βαθμολογία και
στη συνέχεια προχωρήσαμε στον υπολογισμό της μέσης τιμής για καθένα από τα
κίνητρα. Η λογική αυτού του υπολογισμού είναι πως όσο μεγαλύτερη η μέση τιμή τόσο
μεγαλύτερο το ενδιαφέρον. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις αποδίδονται στον
Πίνακα 5 που ακολουθεί.

N

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέση τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Ενδιαφέρον

8752

1.00

4.00

3,80

0,47

Προσκεκλημένοι
ομιλητές

8752

1.00

4.00

3,13

0,88

Προσωπική εξέλιξη

8752

1.00

4.00

3,71

0,59

Περιέργεια

8752

1.00

4.00

2,80

0,95

Επιστημονική ανάπτυξη

8752

1.00

4.00

2,26

1,02

covid19

8752

1.00

4.00

3,56

0,74

Πίνακας 5. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για καθένα από τα κίνητρα συμμετοχής

258

Ηλεκτρονικά Πρακτικά της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική
Πραγματικότητα” (25-26/4/2020)

Υψηλότερη μέση τιμή καταγράφηκε στο Ενδιαφέρον για το αντικείμενο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, ακολουθεί το κίνητρο της Προσωπικής Εξέλιξης και έπεται
το κίνητρο της Κάλυψης των αναγκών λόγω της έκτακτης κατάστασης (covid19). Με
βάση τα αποτελέσματα αυτά, δε θα ήταν παρακινδυνευμένο αν αποδίδαμε τον
χαρακτηρισμό «ενδιαφέρουσα» στην ΤηλεΔιημερίδα καθώς κάλυψε τις απαιτήσεις της
τρέχουσας κατάστασης.
Αναζητήθηκαν διαφορές για τις ανωτέρω ανεξάρτητες μεταβλητές ως προς τα
κίνητρα συμμετοχής στην ΤηλεΔιημερίδα. Ο παράγοντας φύλο ανέδειξε στατιστικώς
σημαντικές διαφορές για τα κίνητρα α) της προσωπικής ανάπτυξης, β) της περιέργειας
και γ) της κάλυψης των αναγκών λόγω της έκτακτης κατάστασης (covid19). Όπως
προέκυψε από το t-test, στα κίνητρα αυτά οι γυναίκες του δείγματος έδειξαν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους άνδρες και οι διαφορές, όπως άλλωστε
προαναφέρθηκε, αναδείχθηκαν στατιστικώς σημαντικές.

φύλο

Ενδιαφέρον

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Προσωπική εξέλιξη

Περιέργεια

Επιστημονική ανάπτυξη

covid19

N

Μέση
τιμή

Τυπ.
Απόκλιση

Τυπ.
Σφάλμα
μέσου

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,76

0,51

0,012

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850

3,80

0,45

0,005

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,12

0,90

0,021

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850

3,13

0,88

0,011

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,58

0,71

0,016

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850

3,74

0,55

0,006

ΑΝΔΡΑΣ

1902

2,71

0,98

0,022

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850

2,83

0,95

0,011

ΑΝΔΡΑΣ

1902

2,25

1,00

0,023

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850

2,26

1,03

0,012

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,34

0,85

0,019

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850

3,62

0,69

0,008

t

Σημαντικ
Βαθμοί ότητα (2Ελευθερίας
tailed)

-0,691

2.801,92

.490

-0,479

2.967,31

.632

-9,549

2.553,87

.000

-4,737

2.978,45

.000

-0,483

3.109,33

.629

-13,271

2.621,43

.000

Πίνακας 6. Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τυπικό σφάλμα μέσης τιμής, τιμές t-test,
βαθμοί ελευθερίας και πιθανότητες για καθένα από τα κίνητρα συμμετοχής
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Ο έλεγχος για αναζήτηση διαφορών ως προς τη μεταβλητή ιδιότητα που
πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία της ανάλυσης διακύμανσης (anova) ανέδειξε
στατιστικώς σημαντικές διαφορές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Ενδιαφέρον

9,348

13

0,719

3,307

0,000

Προσκεκλημένοι ομιλητές

49,428

13

3,802

4,909

0,000

Προσωπική εξέλιξη

11,181

13

0,860

2,475

0,002

Περιέργεια

72,397

13

5,569

6,103

0,000

Επιστημονική ανάπτυξη

80,463

13

6,189

5,936

0,000

covid19

92,765

13

7,136

13,386 0,000

Πίνακας 7. Αναζήτηση διαφορών στα κίνητρα με βάση την Ιδιότητα (ANOVA)

Η μετα-ανάλυση με το κριτήριο Tukey HSD κατέδειξε τις διαφορές μεταξύ
συγκεκριμένων ομάδων για καθένα από τα κριτήρια που επηρεάζουν το τελικό
αποτέλεσμα των διαφορών. Από τις ομάδες ιδιοτήτων, η ομάδα των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου κατέγραψε διαφορές με τις ομάδες των Διευθυντών σχολείων
πρωτοβάθμιας, των Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, των Φοιτητών
και της Άλλης ιδιότητας για τα κίνητρα των Προσκεκλημένων ομιλητών, της Προσωπικής
εξέλιξης, της Περιέργειας και της Επιστημονικής ανάπτυξης, με τους ΣΕΕ να εκδηλώνουν
μικρότερο ενδιαφέρον για αυτά σε σχέση με το ενδιαφέρον των άλλων ομάδων.
Διαφορές καταγράφηκαν και μεταξύ άλλων ομάδων, όπως για παράδειγμα μεταξύ των
μελών ΔΕΠ με τους Διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι διαφορές αυτές,
ωστόσο, δεν ακολουθούν ένα σταθερό μοτίβο το οποίο μπορούμε να ερμηνεύσουμε.
Μπορούν, συνεπώς, να θεωρηθούν πως οφείλονται στο δείγμα.
Τέλος, ο έλεγχος για διαφορές μεταξύ των κατηγοριών των ετών υπηρεσίας δεν
ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων της μεταβλητής.
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(1)

(2)

.193**

Ενδιαφέρον (1)
Προσκεκλημένοι ομιλητές (2)
Προσωπική εξέλιξη (3)

(3)

(4)

(5)

(6)

.435**

.062**

-.009

.233**

.146**

.083**

.205**

.073**

.128**

.017**

.271**

.193**

.130**

Περιέργεια (4)
Επιστημονική ανάπτυξη (5)

.136**

covid19 (6)
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 8. Συσχετίσεις μεταξύ των κινήτρων

Η αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ των κινήτρων (Πίνακας 8) ανέδειξε κυρίως
χαμηλές αλλά στατιστικώς σημαντικές σχέσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται
μεταξύ του Ενδιαφέροντος για το θέμα και της Προσωπικής εξέλιξης. Αυτή η συσχέτιση
μπορεί να μεταφραστεί ως εκτίμηση πως οι εκπαιδευτικοί είναι τόσο δεμένοι/ες με τη
δουλειά τους που το ενδιαφέρον για μάθηση για το αντικείμενο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης το συνδέουν με την προσωπική τους επαγγελματική εξέλιξη και με τη
δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες επιβάλλονται
από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Γ. Ικανοποίηση ως προς την οργάνωση και το τεχνικό μέρος της
ΤηλεΔιημερίδας
Η ικανοποίηση ως προς την οργάνωση, την υποστήριξη και το τεχνικό μέρος της
ΤηλεΔιημερίδας δηλώθηκε μέσα από πέντε σχόλια κλίμακας Likert. Παραθέτουμε
γραφήματα απόδοσης συχνοτήτων των επιλογών καθώς επίσης και μέσες τιμές και
τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών που αφορούν στην οργάνωση της ΤηλεΔιημερίδας.
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Γραφήματα 5. Περιγραφή των επιλογών για την οργάνωση και το τεχνικό μέρος (Α.
Οργάνωση, Β. Ποιότητα ήχου, Γ. Ποιότητα εικόνας, Δ. Διάρκεια & Ε. Υποστήριξη) στην
ΤηλεΔιημερίδα

Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό πως ο βαθμός ικανοποίησης για τα θέματα
οργάνωσης κυμάνθηκε σε υψηλά θετικά επίπεδα. Η διαχείριση και η οργάνωση των θεμάτων
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που αφορούσαν σε τεχνικά θέματα και θέματα υποστήριξης εκτιμήθηκαν με υψηλές
βαθμολογίες.
N

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

Οργάνωση

8752

1,00

5,00

3,92

0,83

Διάρκεια

8752

1,00

3,00

2,47

0,53

Υποστήριξη

8752

1,00

4,00

3,13

0,60

Ποιότητα ήχου

8752

1,00

5,00

3,46

0,97

Ποιότητα εικόνας

8752

1,00

5,00

3,41

0,98

Πίνακας 9. Βαθμός ικανοποίησης για τεχνικά θέματα
Η συνεργασία Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών που κατέθεσαν
όλη τη θετική τους διάθεση για να υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το εγχείρημα
έφερε τα θετικά αποτελέσματα. Δεν υπήρξαν παράπονα κατά τη διάρκεια της
ΤηλεΔιημερίδας ακόμη και για τα ελάχιστα προβλήματα που προέκυψαν από τις
στιγμιαίες αστάθειες της λειτουργίας του διαδικτύου.
Ο έλεγχος για διαφορές μεταξύ των μεταβλητών που αφορούσαν στα τεχνικά
θέματα επέστρεψε κάποιες διαφορές για τις οποίες έχει νόημα να αναφερθούμε
προκειμένου να διαφανούν οι τάσεις που χαρακτηρίζουν το δείγμα.
Σε ό,τι αφορά στο φύλο, διαφορές καταγράφηκαν ως προς την ικανοποίηση από τη
διάρκεια της ΤηλεΔιημερίδας με τις γυναίκες να έχουν πιο θετική άποψη για τη διάρκειά
της, διαφορά που οδήγησε στη στατιστική σημαντικότητα.
φύλο

Οργάνωση
ΤηλεΔιημερίδας
Διάρκεια
ΤηλεΔιημερίδας
Τεχνική
υποστήριξη
Ποιότητα ήχου

Ποιότητα
εικόνας

N

Μέση
τιμή

Τυπ.
Απόκλιση

Τυπ. Σφάλμα
μέσου

ΑΝΔΡΑΣ

1902 3.9364

.84061

.01927

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850 3.9181

.83200

.01005

ΑΝΔΡΑΣ

1902 2.4038

.53292

.01222

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850 2.4908

.53357

.00645

ΑΝΔΡΑΣ

1902 3.1325

.61054

.01400

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850 3.1350

.60176

.00727

ΑΝΔΡΑΣ

1902 3.4574

.96112

.02204

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850 3.4546

.96715

.01169

ΑΝΔΡΑΣ

1902 3.3801

.97041

.02225

ΓΥΝΑΙΚΑ

6850 3.4152

.97668

.01180

Βαθμοί
Σημαντικότητα
Ελευθερίας
(2-tailed)

t

.846

8750

.398

-6.294

8750

.000

-.163

8750

.871

.112

8750

.910

-1.387

8750

.166

Πίνακας 10. Διαφορές βαθμού ικανοποίησης για τεχνικά θέματα ως προς το φύλο.
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Η σύγκριση των απαντήσεων για την ικανοποίηση των διαστάσεων της οργάνωσης
ως προς την Ιδιότητα των συμμετεχόντων ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές
όπως άλλωστε φαίνεται και στον Πίνακα 11.

Sum of Squares df Mean Square

F

Sig.

Οργάνωση ΤηλεΔιημερίδας

87,180

13

6,706

9,770 0,000

Διάρκεια ΤηλεΔιημερίδας

23,048

13

1,773

6,252 0,000

Τεχνική υποστήριξη

26,966

13

2,074

5,733 0,000

Ποιότητα ήχου

54,966

13

4,228

4,557 0,000

Ποιότητα εικόνας / βίντεο

54,873

13

4,221

4,460 0,000

Πίνακας 11. Διαφορές βαθμού ικανοποίησης για τεχνικά θέματα ως προς την ιδιότητα

Η ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο με το τεστ Tukey HST ανέδειξε διαφορές κυρίως στις
απόψεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με τις απόψεις των Διευθυντών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας, Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας, Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Φοιτητών και όσων δήλωσαν «Άλλη»
ιδιότητα. Αντίστοιχα, διαφορές καταγράφηκαν και στις απόψεις Διευθυντών σχολείων
πρωτοβάθμιας με αυτές των Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και
Φοιτητών.
Έλεγχος πραγματοποιήθηκε για διαφορές και με βάση τα έτη υπηρεσίας. Όπως
φαίνεται στον πίνακα 12, για τη μεταβλητή Οργάνωση προέκυψε στατιστική
σημαντικότητα στις διαφορές μεταξύ των υποομάδων. Αναζητώντας σε δεύτερο επίπεδο
τις διαφορές, διαπιστώσαμε πως αυτές οφείλονται στη διακύμανση όλων των τιμών
χωρίς να αναδεικνύονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ κάποιων ομάδων.

Sum of Squares df Mean Square

F

Sig.

Οργάνωση ΤηλεΔιημερίδας

7,168

4

1,792

2,588 0,035

Διάρκεια ΤηλεΔιημερίδας

1,285

4

0,321

1,122 0,344

Τεχνική υποστήριξη

2,793

4

0,698

1,948 0,100

Ποιότητα ήχου

6,489

4

1,622

1,738 0,139

Ποιότητα εικόνας / βίντεο

6,296

4

1,574

1,636 0,162

Πίνακας 12. Διαφορές βαθμού ικανοποίησης για τεχνικά θέματα ως προς τα έτη υπηρεσίας
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Για το τεχνικό μέρος της ΤηλεΔιημερίδας προχωρήσαμε στη δημιουργία πίνακα
συσχετίσεων μεταξύ των πέντε μεταβλητών προκειμένου να δούμε, αν συνδυάζοντάς
τις, μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα. Η μεταβλητή της Διάρκειας, όπως
άλλωστε φαίνεται στον Πίνακα 13, έχει συσχετίσεις μέτριες και ισχυρές έχει όμως και
κάποιες αδύναμες μεν, πλην όμως στατιστικώς σημαντικές και αρνητικές. Οι τελευταίες
χαρακτηρίζουν τη μεταβλητή της διάρκειας που δείχνει να διαφοροποιείται από το σώμα
των υπολοίπων. Η διάρκεια της ΤηλεΔιημερίδας δηλαδή επηρέασε αρνητικά τις
υπόλοιπες μεταβλητές.

Οργάνωση Ήχος
Οργάνωση
Ήχος

.530**

Εικόνα

Διάρκεια

Υποστήριξη

.523**

-.141**

.542**

.842**

-.131**

.514**

-.134**

.531**

Εικόνα
Διάρκεια

-.124**

Υποστήριξη
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 13. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της οργάνωσης και υποστήριξης

Δ. Ικανοποίηση ως προς το περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας
Η ικανοποίηση για το περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας δηλώθηκε μέσα από οκτώ
σχόλια κλίμακας Likert. Παραθέτουμε μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των
μεταβλητών που αφορούν σε καθεμιά από τις διαστάσεις ικανοποίησης του
περιεχόμενου της ΤηλεΔιημερίδας καθώς επίσης και γραφήματα απόδοσης συχνοτήτων
των επιλογών. Στον Πίνακα 14 και στα γραφήματα 6 που ακολουθούν αποδίδονται οι
μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις καθώς επίσης οι συχνότητες για καθεμιά από τις
μεταβλητές που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο.
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N

Ελάχιστ
ο

Μέγιστ
ο

Μέση
Τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Ικανοποίηση προσδοκιών

8752

1.00

4.00

2,71

0,74

Επιστημονική βελτίωση

8752

1.00

4.00

3,34

0,98

Επαγγελματική βελτίωση

8752

1.00

4.00

3,23

1,00

Νέες και σημαντικές γνώσεις

8752

1.00

4.00

3,28

0,72

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο

8752

1.00

5.00

3,80

0,82

Ικανοποίηση από τις εισηγήσεις

8752

1.00

5.00

3,77

0,79

Ικανοποίηση από τις διδακτικές
πρακτικές

8752

1.00

5.00

3,60

0,91

Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη

8752

1.00

5.00

3,34

0,96

Πίνακας 14. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών που αφορούν στο
περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, η άποψη όσων προχώρησαν
στην αποτίμηση της ποιότητας της ΤηλεΔιημερίδας είναι θετική. Είτε εκτιμώντας μέσες
τιμές είτε συχνότητες, η ΤηλεΔιημερίδα χαρακτηρίστηκε πως προσέφερε τόσο στον
επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Τόσο οι θεωρητικές εισηγήσεις όσο
και οι διδακτικές εφαρμογές που παρουσιάστηκαν ικανοποίησαν τις προσδοκίες των
συμμετεχόντων καθώς προσέφεραν νέες γνώσεις και έδωσαν ιδέες που θα
εμπλουτίσουν την διδακτική τους πράξη.
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Γραφήματα 6. Περιγραφή των συχνοτήτων των μεταβλητών που αφορούν στο
περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας.
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Αναζητήθηκαν διαφορές ως προς τις τρεις κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές στις
οποίες χωρίστηκε το δείγμα μας, δηλαδή το Φύλο, την Ιδιότητα και τα Έτη υπηρεσίας. Σε
ό,τι αφορά στις διαφορές ως προς το φύλο, στατιστικώς σημαντικές διαφορές
καταγράφηκαν στις μεταβλητές Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, Ικανοποίηση
προσδοκιών, Επιστημονική και Επαγγελματική βελτίωση. Στις τρεις πρώτες μεταβλητές
οι άνδρες δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τις γυναίκες, στην τέταρτη
μεταβλητή συμβαίνει το αντίστροφο.

Φύλο

N

Μέση
Τιμή

Τυπ.
Απόκλ.

Τυπ.
Σφάλμα
Μέσου

t

1. Νέες και

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,26

0,73 0,017 -1,354

σημαντικές γνώσεις

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

3,28

0,71 0,009

2. Ικανοποίηση από

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,83

0,81 0,018 1,677

το περιεχόμενο

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

3,79

0,83 0,010

3. Ικανοποίηση από

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,76

0,79 0,018 -0,584

τις εισηγήσεις

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

3,77

0,79 0,010

4. Διδακτικές

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,60

0,89 0,020 0,080

πρακτικές

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

3,60

0,91 0,011

5. Αξιοποίηση στη

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,38

0,94 0,021 1,958

διδακτική πράξη

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

3,33

0,96 0,011

6. Ικανοποίηση

ΑΝΔΡΑΣ

1902

2,76

0,75 0,017 3,623

προσδοκιών

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

2,69

0,73 0,009

7. Επιστημονική

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,38

0,93 0,021 2,045

βελτίωση

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

3,33

0,99 0,012

8. Επαγγελματική

ΑΝΔΡΑΣ

1902

3,17

0,99 0,023 -2,871

βελτίωση

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850

3,24

1,00 0,012

Βαθμοί
Ελευθερίας

Σημαντικότητα (2tailed)

8750

0,176

8750

0,094

8750

0,559

8750

0,936

3101,608

0,050

8750

0,000

8750

0,041

8750

0,004

Πίνακας 15. Συγκρίσεις ως προς το φύλο των μεταβλητών που αφορούν στο
περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας
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Αυτές οι διαφορές επιδέχονται διάφορες εξηγήσεις. Οι διαφορές στις μέσες τιμές
ικανοποίησης φαίνεται να είναι μικρές, ο μεγάλος αριθμός όμως των συμμετεχόντων
στην αποτίμηση αναδεικνύει τη στατιστική σημαντικότητα αυτών. Η επαγγελματική
βελτίωση φαίνεται πως έχει διαφορετικό υπόβαθρο αναφοράς και τεκμηρίωσης από την
επιστημονική βελτίωση στη σκέψη των δύο φύλων. Ένα άλλο σημείο που επίσης έχει
νόημα αναφοράς είναι οι διαφορές που καταγράφηκαν στις μεταβλητές Αξιοποίηση στη
διδακτική πράξη και Επαγγελματική βελτίωση, στις οποίες τα δύο φύλα τοποθετήθηκαν
διαφορετικά. Εφόσον αναφερόμαστε σε Εκπαιδευτικούς, προκύπτει το ερώτημα ποια
είναι τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επαγγελματική τους βελτίωση;
Έλεγχος διαφορών πραγματοποιήθηκε και για τη μεταβλητή Ιδιότητα. Τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 16, έδειξαν πως υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ο έλεγχος σε δεύτερο επίπεδο που πραγματοποιήθηκε
με το τεστ Tukey HST ανέδειξε διαφορές μεταξύ της ικανοποίησης που καταγράφηκε στις
ομάδες Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολείων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Sum of Squares df Mean Square

F

Sig.

Νέες και σημαντικές γνώσεις

35,591

13

2,738

5,354

0,000

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο

51,343

13

3,949

5,865

0,000

Ικανοποίηση από τις εισηγήσεις

40,525

13

3,117

4,977

0,000

Ικανοποίηση από τις διδακτικές πρακτικές

19,838

13

1,526

1,856

0,030

Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη

38,533

13

2,964

3,238

0,000

Ικανοποίηση προσδοκιών

78,442

13

6,034

11,270

0,000

Επιστημονική βελτίωση

44,049

13

3,388

3,559

0,000

Επαγγελματική βελτίωση

21,102

13

1,623

1,617

0,073

Πίνακας 16. Συγκρίσεις ως προς την Ιδιότητα για τις μεταβλητές που αφορούν στο
περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας

Έλεγχος διαφορών πραγματοποιήθηκε και για τη μεταβλητή Χρόνος υπηρεσίας. Τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17 έδειξαν πως δεν υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων των ετών υπηρεσίας. Ο λόγος που αναφέρεται
αυτό το εύρημα, είναι επιστημολογικός και πιο συγκεκριμένα αφορά στη διαφοροποιό
ισχύ της μεταβλητής των Ετών υπηρεσίας στην παρούσα μελέτη.
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Sum of Squares df Mean Square

F

Sig.

Νέες και σημαντικές γνώσεις

2,657 4

0,664 1,306

0,265

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο

5,597 4

1,399 2,057

0,084

Ικανοποίηση από τις εισηγήσεις

4,583 4

1,146 1,811

0,124

Ικανοποίηση από τις διδακτικές πρακτικές

5,839 4

1,460 1,776

0,131

Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη

4,573 4

1,143 1,247

0,289

Ικανοποίηση προσδοκιών

4,501 4

1,125 2,067

0,082

Επιστημονική βελτίωση

4,446 4

1,112 1,200

0,309

10,106 4

2,526 2,584

0,035

Επαγγελματική βελτίωση

Πίνακας 17. Συγκρίσεις ως προς τα Έτη υπηρεσίας για τις μεταβλητές που αφορούν στο
περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας

Οι μόνες στατιστικώς σημαντικές διαφορές που καταγράφηκαν αφορούσαν στη
μεταβλητή Επαγγελματική βελτίωση. Ο έλεγχος για την ανάδειξη των ομάδων μεταξύ
των οποίων καταγράφονται οι διαφορές οδήγησε στην ομάδα «Άλλο» που
διαφοροποιούνταν σημαντικά με όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες εκτός της νεότερης.
Αν υποτεθεί πως όσοι δήλωσαν πως ανήκουν στο «άλλο» είναι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί
με μηδέν έτη υπηρεσίας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι έχουν διαφορετική
αντίληψη για την επαγγελματική τους βελτίωση από τους εκπαιδευτικούς που έχουν
κάποια χρόνια στο επάγγελμα.
Ο Πίνακας 18 αποδίδει τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που θεωρήθηκαν
πως περιγράφουν την ικανοποίηση από τη ΤηλεΔιημερίδα. Καταγράφηκαν μέτριες και
ισχυρές έως πολύ ισχυρές συσχετίσεις, όλες στατιστικώς σημαντικές. Η μεταβλητή
Αξιοποίηση (όσων παρουσιάστηκαν) στην πράξη συγκέντρωσε πολύ ισχυρές συσχετίσεις
με τις μεταβλητές Διδακτικές πρακτικές, Εισηγήσεις, Περιεχόμενο και Νέες γνώσεις που
αποκτήθηκαν.
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Νέες
γνώσεις
Νέες γνώσεις
Περιεχόμενο
Εισηγήσεις

Περιεχ
όμενο
.588**

Εισηγ
ήσεις

Διδακτικές
πρακτικές

Αξιοποίηση
στην πράξη

Ικανοποίηση
προσδοκιών

Επιστημονική
βελτίωση

Επαγγελματική
βελτίωση

.491**

.464**

.512**

.621**

.408**

.350**

.711**

.621**

.639**

.646**

.361**

.304**

.601**

.588**

.563**

.320**

.263**

.779**

.532**

.290**

.280**

.598**

.334**

.335**

.408**

.347**

Διδακτικές
πρακτικές
Αξιοποίηση
στην πράξη
Ικανοποίηση
προσδοκιών
Επιστημονική
βελτίωση

.534**

Επαγγελματικ
ή βελτίωση
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 18. Πίνακας συσχετίσεων των διαστάσεων ποιότητας της ΤηλεΔιημερίδας

Ε. Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης και τα στοιχεία
από τις αιτήσεις συμμετοχής, την επιβεβαίωση συμμετοχής, την υποβολή ερωτήσεων
προς τους ομιλητές και την επισκεψιμότητα του ιστότοπου – αποθετηρίου εργασιών –
πρακτικών και της θέασης των video, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η
ΤηλεΔιημερίδα αξιολογήθηκε πάρα πολύ θετικά.
Όλες οι παράμετροι για τις οποίες ζητήθηκε άποψη εκτιμήθηκαν θετικά. Το
ενδιαφέρον των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να χαρακτηριστεί καθολικό
με συμμετοχή και εκπροσώπηση ως προς τις ιδιότητες αλλά και τις περιοχές της Ελλάδας
και το εξωτερικό. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί σε συνάρτηση με το σύντομο (μόλις 25
ημέρες) χρόνο οργάνωσης της και τη μικρή σχετικά προβολή της ΤηλεΔιημερίδας αρχικά
από τα περισσότερα ΜΜΕ και τις εκπαιδευτικές πύλες ενημέρωσης.
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Αυτή η θετική εκτίμηση πιστεύουμε πως αντανακλάται και από το συντριπτικό
ποσοστό του 98,2% των Εκπαιδευτικών το οποίο εκφράζει την επιθυμία τους, να
παρακολουθήσουν και άλλη τηλε-ημερίδα.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
1.

Αδαμόπουλος Χρήστος (1)

28.

Διαμαντή Παναγιώτα (1)

2.

Αλεξανδρή Ελευθερία (1)

29.

Διλάλου Ασπασία (1)

3.

Αλεξανδρή Μαρία (1)

30.

Δούκα Στέλλα (1)

4.

Αλεξανδροπούλου Αγγελική (1)

31.

Δραγάτσης Μανόλης (1)

5.

Αναργυρίδου Δέσποινα (1)

32.

Δραγογιάννης Κωνσταντίνος (1)

6.

Αναστασιάδης Παναγιώτης (1)

33.

Δρακάκης Ιωάννης (1)

7.

Ανδρουλάκη Ελένη (1)

34.

Ζαρωνάκη Μαρία-Άννα (1)

8.

Αρβανιτάκη Νικολέττα (1)

35.

Ζαφειριάδου Παρθένα (Νέλλη) (1)

9.

Αργυρού Ευσταθία (1)

36.

Ζερβάκης Χαράλαμπος (1)

10.

Αρμόνη Αγγελική (1)

37.

Ζέτου Ελένη (1, 2)

11.

Αρσενάκης Αρσένης (1)

38.

Ζήκος Νικόλαος (1)

12.

Βαγενά Ευαγγελία (1)

39.

Ζήση Αντιγόνη (1)

13.

Βαλαώρα Βασιλική (1)

40.

Θεοδωράτου Μαρία (1)

14.

Βιβιλάκη Ελισάβετ (1)

41.

Θεοδωροπούλου Μαρία (1)

15.

Βλαζάκη Μαρία (1)

42.

Θυμάκης Παρασκευάς (1)

16.

Βλαστάρης Κωνσταντίνος (1)

43.

Ιωακειμίδου Βασιλική (Σύλβη) (1)

17.

Βλαχογιάννη Αλεξάνδρα (1)

44.

Καντσού Ελένη (1)

18.

Βλάχου Μαρία (1)

45.

Καπανιάρης Αλέξανδρος (1)

19.

Βόγια Αγγελική (1)

46.

Καπερνέκα Παναγιώτα (1)

20.

Βουλγαρίδου Όλγα (1)

47.

Καρακάντζιου Αναστασία (1)

21.

Γαλανάκη Μαρία (1)

48.

Καραμέτου Ευαγγελία (1)

22.

Γεωργαντά Μαριλένα (1)

49.

Καραντζούλη Ευθυμία Κρυσταλλία (1)

23.

Γεωργίτσης Νικόλαος (1)

50.

Καράογλου Γεώργιος (1)

24.

Γκόλτσιου Αικατερίνη (1)

51.

Καραπιδάκη Εμμανουέλα (1)

25.

Γλέζου Κατερίνα (1)

52.

Καργάκη Μαρίνα (1)

26.

Γουργολίτσα Μαίρη (1)

53.

Καρράς Αθανάσιος (1)

27.

Δαούσης Δημήτριος (1)

54.

Καφετζόπουλος Κωνσταντίνος (1)
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55.

Καψάλη Δέσποινα (1)

84.

Λυμπέρη Θεοδώρα (1)

56.

Κελεφιώτης Δημήτριος (1, 2)

85.

Λυρής Θεόδωρος (1)

57.

Κεσουδάκη Άννα (1)

86.

Μαγαλιού Χαρίκλεια (1)

58.

Κιουλάνης Σπυρίδων (1)

87.

Μάγκου Αναστασία (1, 2)

59.

Κιουτσούκη Παγώνα (1)

88.

Μαλατέστα Αγγελική-Αθηνά (1)

60.

Κόκκαλη Άννα (1)

89.

Μαμασούκα Μαγδαληνή (1)

61.

Κοκκονός Αντώνιος (1)

90.

Μανούσου Ευαγγελία (1)

62.

Κολοτούρου Κρυσταλλένια (1)

91.

Μάντης Κωνσταντίνος (1)

63.

Κολυβοδιάκου Παναγιώτα (1)

92.

Μαρτίνου Σωτηρία (1)

64.

Κοτσιφάκος Δημήτριος (1, 2)

93.

Μαυρίδης Θεολόγος (1)

65.

Κουγιουμτζής Γιώργος (1)

94.

Μαυροπούλου Αγγελική (1)

66.

Κουλέτση Ειρήνη (1)

95.

Μελιάδου Ελένη (1)

67.

Κουλιανού Μαρία (1)

96.

Μελισσοπούλου Αναστασία (1)

68.

Κουτσογιάννης Δημήτριος (1)

97.

Μιχαλούρου Βασιλική (1)

69.

Κοψιά Παρασκευή (1)

98.

Μονόχειρ Χρήστος (1)

70.

Κρίκης Νικόλαος (1)

99.

Μπαρούνη Φωτούλα (1)

71.

Κυρούση Παναγιώτα (1)

100.

Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια) (1)

72.

Κωτσάκης Σταύρος Δρ (1)

101.

Μπολτσή Βασιλική (1)

73.

Λάζαρη Θεοφανία (1)

102.

Νικολακάκη Άννα (1)

74.

Λάζαρη Σεβαστή (1)

103.

Νικολάου Αλεξάνδρα (1)

75.

Λαζαρόπουλος Σπυρίδων (1)

104.

Νικολιδάκης Ευάγγελος (1)

76.

Λακμέτα Γκανέτσιου Βασιλική (1)

105.

Ορκόπουλος Κωνσταντίνος (1)

77.

Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ (1)

106.

Ουζούνης Χρήστος (1)

78.

Λιακοπούλου Ευστρατία (1, 2)

107.

Παδιώτης Ιωάννης (1)

79.

Λιάτσου Μάρω (1)

108.

Παναγιωτίδου Αναστασία (1)

80.

Λιμνιώτης Κωνσταντίνος (1)

109.

Παντελάκη Νεκταρία (1)

81.

Λιοναράκης Αντώνης (1)

110.

Παπαδάκης Σπυρίδων (1, 2)

82.

Λογαράς Χρυσόστομος (1)

111.

Παπαδημητρίου Σοφία (1, 2)

83.

Λουμπαρδιά Αγγελική (1)

112.

Παπαευσταθίου Μαρία (1)
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113.

Παπαντώνη Ηλιάνα (1)

142.

Φαρσάρης Ιάσονας (1)

114.

Παρασκευάς Μιχάλης (1)

143.

Φερφυρή Αναστασία (1)

115.

Πατεράκη Άννα (1)

144.

Φλωρά Κατερίνα (1)

116.

Πετρά Βασιλική (1)

145.

Φλώρου Παρασκευή (1)

117.

Πέτρου Στέφανος (1)

146.

Φούλιας Χρήστος (1)

118.

Πλασάτης Χρήστος (1)

147.

Φυτοπούλου Αλεξάνδρα (1)

119.

Πολίτης Χρήστος (1)

148.

Φώτη Παρασκευή (1)

120.

Πολυζώης Γεώργιος (1)

149.

Φωτιάδου Θεοφανία (1)

121.

Ραμουτσάκη Ιωάννα (1)

150.

Χανιάς Κωνσταντίνος (1)

122.

Ράπτη Μαρία (1)

151.

Χαρτοφύλακα Αντωνία (1)

123.

Σαλαγιάννη Μαρία (1)

152.

Χατζηλάκος Θανάσης (1)

124.

Σαρηβασιλείου Χαράλαμπος (1)

153.

Χατζοπούλου Θεοφάνη (1)

125.

Σιπιτάνος Κωνσταντίνος (1)

154.

Χίντζιου Ευαγγελία (1)

126.

Σουρούνη Παναγιώτα (1)

155.

Χιωτέλης Ιωάννης (1)

127.

Σουτόπουλος Νικόλαος (1)

128.

Σπυριδάκη Ιωάννα (1)

129.

Σταθάκης Παναγιώτης (1)

130.

Σταθοπούλου Ιωάννα (1)

131.

Στοφόρου Βασιλική (1)

132.

Ταγκαλάκη Αικατερίνη (1)

133.

Τζανή Ελένη (1)

134.

Τζήλου Γεωργία (1)

135.

Τζιγκούρα Ιωάννα (1)

136.

Τρανού Αικατερίνη (1)

137.

Τσακιρίδου Ιωάννα (1)

138.

Τσιάτσος Θρασύβουλος (1)

139.

Τσινάκος Αύγουστος (1)

140.

Τσίτσας Γιώργος (1)

141.

Τσουκνίδα Μαρία (1)
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Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 2002, είναι Επιστημονική
Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί
τους Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με την
παροχή και έρευνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, των ΤΠΕ,
προωθούν εμπράκτως τη φιλοσοφία της ανοικτής
εκπαίδευσης, προωθούν τον σκοπό της ελεύθερης
πρόσβασης όλων των πολιτών σε κάθε μορφή δια βίου
εκπαίδευσης, δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες μορφές
εναλλακτικής εκπαίδευσης.

https://www.edae.net/
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