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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η
ΕΞΑΕ ;

Πρόκειται για ένα τομέα της εκπαίδευσης που αφορά την

παιδαγωγική, 

τον εξοπλισμό,

την τεχνολογία και

τον σχεδιασμό

της εκπαιδευτικής δομής, που επιδιώκει την παροχή
εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στο
χώρο που αυτή λαμβάνει χώρα.



Εφαρμόζεται επί πολλές δεκαετίες (από τον 19ο αιώνα)

Σήμερα, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως υλοποιείται (σχεδόν) αποκλειστικά με την
υποστήριξη του υπολογιστή, σε διαδικτυακό περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί και ειδικότεροι όροι, όπως: 

• ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), 

• μάθηση μέσω υπολογιστή (computer assisted learning), 

• μάθηση μέσω διαδικτύου (online learning), 

• διαδικτυακή εκπαίδευση (online education), 

• εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο (web-based education).



ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ;

• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε
και χρησιμοποιείται για μορφές ευέλικτης
μάθησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και
επιμόρφωσης κυρίως ενηλίκων.

• Καλύπτει κενά που πραγματικά υπάρχουν.

• Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην
τυπική εκπαίδευση προεκτείνοντας το μάθημα
πέρα από τα συμβατικά όρια.

• Εξελίσσεται δυναμικά σε συνδυασμό με άλλες
αλλαγές (κοινωνικές, οικονομικές, εργασιακές, 
τεχνολογικές).

• Χρησιμοποιείται από πολλές ανεπτυγμένες χώρες
ως emergency remote teaching.

• Δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά ούτε μπορεί να
θεωρηθεί πανάκεια.



ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ
ΑΦΟΡΑ ;

1ον Είμαστε εκπαιδευτικοί.

2ον Αριθ.:121802/ΓΔ4 15/9/2020 

«..οι σχολικές μονάδες της Π/θμιας και
της Δ/θμιας εκπαίδευσης
υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη
εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε
μαθητές/τριες, που δεν δύνανται να
παρακολουθήσουν με φυσική
παρουσία, την εκπαιδευτική
διαδικασία.» 

Και πρόσφατα,

Αριθμ.:131451/ΓΔ4 30/9/2020



……ΣΥΓΧΡΟΝΗ Η ΑΣYΧΡΟΝΗ ;
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Και τα δύο είτε
ανεξάρτητα είτε
συνεργαζόμενα

Σύγχρονη

Ασύγχρονη



ΣΥΓΧΡΟΝΗ :



(ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΣΥΝΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ
ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΓΚΥΡΙΑ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WEBEX (ΚΑΙ ΑΛΛΑ)

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΛΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ.

ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ (ΚΥΡΙΩΣ) ΣΤΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΣΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΦΕΤΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΝΕΑ ΥΛΗ



ΤΙ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ
ΜΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟ -ΤΑΞΗ ;

ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΠΟΔΟΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ. 
(ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ, 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ, 
ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΟΜΑΔΕΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, 

POLLING,ΓΡΑΦΙΔΑ K.A)



Π.Χ.ΤΡΙΒΗ, ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΔΥΝΑΜΗ!
1η ώρα.

 Ανοίγω το εμπλουτισμένο δια δραστικό βιβλίο.

• http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A103/529/3518,14440/ (διαμοίραση οθόνης)

 Παραδίδω τριβή ολισθήσεως και στατική τριβή

 Ανοίγω την προσομοίωση που περιέχεται σε αυτό, επεξηγώ και αναλύω.

 Διαμοιράζομαι ένα φύλλο εργασίας και αναθέτω διερευνητική εργασία σε ομάδες. 

 Δίνω ασκήσεις, είτε με διαμοιρασμό αρχείου είτε παραπέμπω στην η τάξη μου.

• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1701

2η ώρα

 Υπενθυμίζω το νόμο της τριβής. Από τι εξαρτάται και από τι δεν εξαρτάται. Λύνω εφαρμογές (Διαμοίραση πίνακα, IP Webcam, Γραφίδα, κ.α). (Εμπλέκω και 
τους μαθητές μαθήτριες)

 Παραπέμπω στην η τάξη όπου στην ενότητα τριβή έχω δημιουργήσει ερωτήσεις για την τριβή με αυτόματη βαθμολόγηση και βαθμολόγιο.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A103/529/3518,14440/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1701


ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ

Υλικό



Ο εκπαιδευτικός θέτει υλικό και
δραστηριότητες

Οι μαθητές μελετούν το υλικό και εκτελούν τις
δραστηριότητες

Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί - αλληλοεπιδρά
με τους μαθητές και εξετάζει τα μαθησιακά
αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους.

Ανατροφοδοτεί το υλικό, τις δραστηριότητες, 
τους στόχους.



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Να συνδέεστε

Να δημιουργείτε μάθημα/τα και ενότητες

Να προσκαλείτε μαθητές/τριες

Να ανεβάζετε υλικό (κείμενα ή παραπομπές)

Να δημιουργείτε ασκήσεις – εργασίες, γραμμές
μάθησης.

Να επικοινωνείτε με τους μαθητές σας

Να αξιολογείτε τις επιδόσεις τους



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

«Εισαγωγή
στη φυσική». 

Θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί στην Α’ 

Λυκείου και στη Β’ 
Γυμνασίου.

Σκοπός:

Να γνωρίσουν το αντικείμενο
μελέτης της φυσικής, να ξεχωρίζουν

τα φυσικά φαινόμενα από άλλα
φαινόμενα, να κατανοήσουν την

ανάγκη ορισμού φυσικών μεγεθών, 
τη χρήση και τις ταξινομήσεις τους. 



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΙ :

Να διακρίνουν τα
φαινόμενα σε φυσικά

και άλλα

Να γνωρίσουν τα
θεμελιώδη μεγέθη και

τις μονάδες τους

Να εμπλακούν σε
διαδικασίες μέτρησης

Να εκφράζουν την τιμή
ενός μεγέθους σε

διαφορετικές μονάδες

Να μπορούν να
διακρίνουν τα μεγέθη

σε θεμελιώδη
παράγωγα μονόμετρα

διανυσματικά

Να ερευνήσουν την
ιστορία των σημερινών

μονάδων μέτρησης



ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ



ΚΑΠΟΙΑ TIPS..

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΌΤΑΝ ΟΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ
ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. (ΣΑΦΗΝΕΙΑ, 

ΑΠΛΟΤΗΤΑ, ΕΥΚΟΛΙΑ)

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝΤΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ Τ.Π.Ε., ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κ.Α.



Έτοιμο
εκπαιδευτικό

υλικό

Δημιουργία
εκπαιδευτικού

υλικού

Προσοχή
πνευματικά
Δικαιώματα

Προσοχή στα
χαρακτηριστικά

του υλικού.



Τ Ι
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟ

ΥΜΕ

Ένα κείμενο για
μελέτη (μπορεί να
είναι προσωπική

εργασία, επιλογές από
το σχολικό βιβλίο, 
αποσπάσματα από

ελεύθερο προς χρήση
υλικό).

Ασκήσεις –
δραστηριότητες για

κάθε επιμέρους στόχο.

Κάποιες (δύο ή τρεις) 
ομαδικές εργασίες
σχετικές με τους

στόχους.

Μερικές παραπομπές
στο διαδίκτυο

(σχετικές με τον
σκοπό, τους στόχους ή

τις εργασίες)

Γραμμές μάθησης και
βαθμολόγια.



ΑΝΟΙΚΤΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΟΡΟΙ .

2 0

Φωτόδεντρο . 

Φωτόδεντρο Κύπρου..

Αίσωπος-Ψηφιακά διδακτικά σενάρια.

Διαδραστικά εμπλουτισμένα βιβλία.

Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα Γ Λυκείου.



ΚΕΝΤΡΙΚΈΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ

ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΨΗΦΙΑΚΌ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

https://dschool.edu.gr/

2 1

https://dschool.edu.gr/


ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

https://eclass.sch.gr/modules/auth/registration.php


ΠΩΣ
ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΑΘΗΜΑ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
ΕΝΟΤΗΤΑ



ΕΠΙΛΕΓΩ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΕΙΣΑΓΑΓΩ
ΕΓΓΡΑΦΑ



ΦΤΙΑΧΝΩ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ



ΦΤΙΑΧΝΩ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ



ΔΙΝΩ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ



ΕΙΣΑΓΑΓΩ ΜΑΘΗΤΕΣ



ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ





Γραμμη μαθησης



βαθμολογιο



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Για βοήθεια

Μάθημα για την πλατφόρμα e-class του sch.gr:

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs

https://www.youtube.com/watch?v=XGfl3Q-E6sI

Θεματικές ενότητες: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj2ksfkQLv4

Γραμμή μάθησης:   

https://www.youtube.com/watch?v=85M1IzpOQP4

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
https://www.youtube.com/watch?v=XGfl3Q-E6sI
https://www.youtube.com/watch?v=Tj2ksfkQLv4
https://www.youtube.com/watch?v=85M1IzpOQP4


H εφαρμογή 
IP Webcam

Συνδέστε το κινητό σας στο Wi Fi δίκτυο, στο ίδιο rooter που 
είναι συνδεδεμένος και ο υπολογιστής σας 

Κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή IP Webcam.

Ενεργοποιήστε την.

Επιλέξτε την τελευταία επιλογή (start server) και επιτρέψτε τη 
χρήση της κάμερας.

Τότε ενεργοποιείται η κάμερα του κινητού και στην οθόνη του 
εμφανίζεται μια IP διεύθυνση.

Ανοίγεται τον browser και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση αυτή 
στη γραμμή διευθύνσεων.

Τώρα στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ό,τι λαμβάνει η 
κάμερα του κινητού,

Με λίγες διευθετήσεις και διαμοίρασή οθόνης μπορούν οι 
μαθητές να βλέπουν ότι γράφουμε.

Δείτε περισσότερες επιλογές από τον Σ.Ε.Ε. Γεώργιο Γιάννακα 
στον σύνδεσμο:  https://drive.google.com/file/d/19MCCUv-
V8Qp2LIHwsp8LWZN0tzaYu29D/view

https://drive.google.com/file/d/19MCCUv-V8Qp2LIHwsp8LWZN0tzaYu29D/view

