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             ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕξΑΕ 

             ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΣ ΚΑΙ ΔΕΠΠΣ  

             Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  

             ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ- Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- Η 

             ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
• Οι αλληλεπιδραστικές τεχνικές ξεφεύγουν από το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας 
• Αναπτύσσονται σε ενεργητικά και συνεργατικά 

περιβάλλοντα μάθησης 
• Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τον ρόλο 

καθοδηγητή, διαμεσολαβητή, συνομιλητή,  
ισότιμου συνεργάτη  

 



Αλληλεπιδραστικές  

                  τεχνικές     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Επιλογή στόχων στον σχεδιασμό των θεματικών  

     ενοτήτων για την καλλιέργεια της κριτικής και   
     δημιουργικής σκέψης, για συνεργασία και  
     επικοινωνία 

 
• Εναλλαγή τεχνικών ανάλογα με τη φύση των 

εννοιών και τη θεματική ενότητα, η διδασκαλία 
   πιο ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική, 
   αποτελεσματική 

 



 

Συζήτηση 
 

• Διάλογος  

 

• Συζήτηση μεταξύ των μελών –Αντιπαράθεση 

 

• Καθοδηγούμενη συζήτηση 

 

 



 
Διδακτικές προσεγγίσεις στην online ΕξΑΕ 

 

  

 

Τεχνικές Στόχοι Παραδείγματα 

Online καθοδηγούμενη 

συζήτηση 

 

• Ενίσχυση κριτικής 

σκέψης  

• Διευκόλυνση 

επικοινωνίας 

• Ανάπτυξη 

διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων 

• Ενίσχυση αλλαγής 

στάσεων 
 

 
 
• Forum 
 
 
• email  
 
 
 
• chat  
 
 
 
• τηλεδιασκέψεις 
  

 



 

Καταιγισμός ιδεών 
 

 

• Ο εκπαιδευτικός θέτει ερώτηση ή ένα θέμα υπό 
συζήτηση 

• Προτείνονται όσες περισσότερες ιδέες με γρήγορο 
ρυθμό και αυθόρμητα, αφήνεται ελεύθερη η 
φαντασία, έχουμε απελευθέρωση της σκέψης 

• Καταγραφή των ιδεών, ταξινόμηση, σχολιασμός 



                  

            Χρήση του Whiteboard και   

             του chat  



 

 Εργασία σε ομάδες μέσω Webex 

 
 
• Παρουσίαση του προς εξέταση θέματος, υποδείξεις 

εργασίας και καταμερισμός θέματος 

•   Ατομικές και συλλογικές προσπάθειες για τη    

     διερεύνηση του θέματος από τα μέλη της κάθε 

     ομάδας 

•   Τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας συζητούνται 

     και κρίνονται, αποδοχή ενός τελικού  

     συμπεράσματος, εφαρμογή του συμπεράσματος 

•   Διατύπωση  



    Εργασία σε ομάδες 



 
Διδακτικές προσεγγίσεις στην online 
ΕξΑΕ 

 
 

 

 

 

Τεχνικές Στόχοι Παραδείγματα 

Παρουσιάσεις 
 
 
 

 
Διευκόλυνση απόκτησης 
  
γνώσης 
 
 
 
Προσανατολισμός 
 
 
 
 
Κίνητρα 
  
 
Αλλαγή στάσεων 

 
 
Απλές μαθησιακές πηγές 
 
 
Εμπλουτισμένα μαθήματα 
 
 
 
Ηχο-διάλεξη 
 
 
 
Βίντεο-διάλεξη 



Παρουσίαση της μουσικής κλίμακας του Πυθαγόρα 

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/662?l

ocale=el 

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/662?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/662?locale=el


 

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ 
 

http://photodentro.edu.gr/video/ 

 
  

 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/video/
http://photodentro.edu.gr/video/
http://photodentro.edu.gr/video/


 

 
 

 
Μελέτη περίπτωσης 
Αναφέρεται σε προβλήματα της 
πραγματικής ζωής 

 

 

 

• Επιλέγει μια περίπτωση κοντά στην 
πραγματικότητα και στο γνωστικό 
επίπεδο των μαθητών 

• Παρέχει διευκρινίσεις, αναλύει, σχολιάζει, 
διατυπώνει συμπληρωματικές προτάσεις 

• Βοηθά στη σύνθεση 



Διδακτικές προσεγγίσεις στην online 
ΕξΑΕ 

 
 

 

  Τεχνικές Στόχοι Παραδείγματα 

 
 
Μελέτες  Περίπτωσης 
 

 
Διευκόλυνση απόκτησης 
  
γνώσης 
 
 
 
Προσανατολισμός 
 
 
 
 
Κίνητρα 
  
 
Αλλαγή στάσεων 

 
 
Απλές μαθησιακές πηγές 
 
 
Εμπλουτισμένα μαθήματα 
 
 
 
Ηχο-διάλεξη 
 
 
 
Βίντεο-διάλεξη 



 

 
 

 
 Παιχνίδι ρόλων 
  

 Οι μαθητές: υποδύονται ρόλους, αναδημιουργούν μια 
κατάσταση, έχουν πραγματικά βιώματα 
 
Βελτιώνεται η διαπροσωπική επικοινωνία, έχουμε 
αλλαγή στάσεων, συμπεριφορών, ενσυναίσθηση 
 
Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τους στόχους, κατανέμει τους 
ρόλους, ρυθμίζει το χρόνο, εμψυχώνει τους μαθητές 
 



 
Διδακτικές προσεγγίσεις στην online 
ΕξΑΕ 

 

 

 

 
Τεχνικές Στόχοι Παραδείγματα 

Παιχνίδια ρόλων 
 
Ανάπτυξη διαπροσωπικών  
 
Δεξιοτήτων 
 
 
Ενίσχυση αλλαγής  
 
στάσεων 

 
Π.χ. μαθησιακά αντικείμενα 
 
 στο  Φωτόδεντρο 
 
 
Online ομαδική  
 
δραστηριότητα  



Επίλυση προβλήματος – παιχνίδι 
ρόλων- μελέτη περίπτωσης 

Δημιουργία αιολικού πάρκου στο όρος Δίρφυς:   case study 

 

Δημιουργία τριών ομάδων  μέσω Breakout της Webex 

 

Α΄ ομάδα: επιχειρηματική εταιρεία 

Β΄ομάδα:  τοπική κοινωνία 

Γ΄ομάδα:  περιβαλλοντικές οργανώσεις 

 

 



 

Διδακτικές προσεγγίσεις στην online 

ΕξΑΕ 

 

 

 

 
Τεχνικές  Στόχοι Παραδείγματα 

 

Επίδειξη στην πράξη 

 
 
 
Ανάπτυξη Διαδικαστικών 
 
 Δεξιοτήτων 

 
Π.χ. μαθησιακά αντικείμενα 
 
 στο Φωτόδεντρο   
 
 
Εικονική τάξη (διαμοιρασμός 
 
 οθόνης) 



Φυσική Αγωγή Γ΄και Δ΄- Η μπάλα 
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1058 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1058


Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄Δημοτικού 

Ο Πολιτισμός των Ελλήνων 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3513


Προσομοιώσεις και παιχνίδια 
 
Μοντέλο πραγματικής κατάστασης με 
συγκεκριμένη ή αφηρημένη μορφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οι μαθητές μαθαίνουν σε πραγματικές συνθήκες 
χωρίς να επωμίζονται τις συνέπειες από λανθασμένες 
κινήσεις, εξετάζουν τα λάθη, εντοπίζουν τα αίτια των 
λαθών 

 

• Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τους στόχους, δίνει οδηγίες, 
ρυθμίζει το χρόνο, ενθαρρύνει, συζητά 



 
Διδακτικές προσεγγίσεις στην online 
ΕξΑΕ 

 

 

 

 
Τεχνική Στόχοι Παράδειγμα 

Προσομοιώσεις 
 
 
Κατανόηση πολύπλοκων  
 
συστημάτων 

 
Π.χ. μαθησιακά αντικείμενα 
 
 στο 
 
Φωτόδεντρο 
 
https://phet.colorado.edu/ 
 
 

https://phet.colorado.edu/


Δ΄τάξη - Καιρός κλίμα και περιβαλλοντικά προβλήματα  
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6828 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6828
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6828


Δ΄τάξη - Καιρός κλίμα και περιβαλλοντικά προβλήματα  
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6828 

Προσομοίωση το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6828
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6828


Παιχνίδι με μείγματα 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10502?lo

cale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10502?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10502?locale=el


ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΤΑΞΗΣ 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-

empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1993/Glossa_A-Dimotikou_html-empl/extras/edugames/games/dragndrop/54.html


Δημιουργική γραφή – Ανθολόγιο Α και Β΄Δημοτικού 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-

Dimotikou_html-empl/index1_4.html 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index1_4.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index1_4.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index1_4.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index1_4.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index1_4.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index1_4.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index1_4.html


ΒΙΝΤΕΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 

 
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/68?locale=el


Διδακτικές προσεγγίσεις στην online 
ΕξΑΕ 

 

  

 

Μέθοδος Στόχοι Μέσα 

Καθοδηγούμενη έρευνα 
 
Ενεργή κατασκευή 
 
 γνώσης 

 
 
Forum, email, chat,  
 
 
 
τηλεδιασκέψεις 
  
Wiki, blog, διαμοιραζόμενα 
έγγραφα 

 

Εργασία project 
 
Ενεργή κατασκευή 
 
 γνώσης 
 

 
Forum, email, chat,  
 
 
 
τηλεδιασκέψεις 
  
Wiki, blog, διαμοιραζόμενα 
έγγραφα 

 
 
 
 



Διδακτικές προσεγγίσεις στην online 
ΕξΑΕ 

 

  

 

Μέθοδος Στόχοι Μέσα 

 
 
Συνεργατική εργασία 

 

• Ενίσχυση κριτικής 
σκέψης 

• Διευκόλυνση 
επικοινωνίας 

• Ανάπτυξη 
διαπροσωπικών 
δεξιοτήτων  

• Ενίσχυση αλλαγής 
στάσεων  

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επίλυσης 
προβλημάτων 

 

 
 

Forum, email, chat,  
 
τηλεδιασκέψεις 

  
Wiki, blog,  
 
διαμοιραζόμενα έγγραφα 

(π.χ. Google docs) 
 



Δημιουργία βίντεο στο School-Lab 

 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19002 

 

 

Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο Αξιοποίησης και Δημιουργίας Βίντεο 
στη Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών 

Views: 1885 Downloads: 1320 

Σοφία Παπαδημητρίου 

DOI: https://doi.org/10.12681/jode.19002 

 Περίληψη 

  
Στο άρθρο παρουσιάζεται το διαδραστικό ψηφιακό διδακτικό σενάριο στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» με τίτλο «Δημιουργία βίντεο στο 
School-Lab», το οποίο προτείνει μεθόδους αξιοποίησης και δημιουργίας βίντεο στο σχολείο στοχεύοντας στην προσέγγιση των 
Θετικών Επιστημών με ελκυστικό τρόπο. Το σενάριο αποσκοπεί να λειτουργήσει ως «καθοδηγούμενη διδακτική συνδιάλεξη» προς 
τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθητικών βίντεο στην εκπαιδευτική δράση 
«School-Lab» σε ένα πλαίσιο συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του ψηφιακού σεναρίου 
υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο παρέχει τα ερεθίσματα 
στους μαθητές για προσέγγιση και κατανόηση γνωστικών αντικείμενων των Θετικών Επιστημών και επιπλέον προσφέρει συνθήκες 
συνεργατικής δημιουργικότητας και καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

 
 

 

 

 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19002
https://doi.org/10.12681/jode.19002


 Διάφοροι τύποι  πρακτικής εξάσκησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Χειρισμός ή κατασκευή αντικειμένων 

 

 

• Εξάσκηση στη χρήση ενός λογισμικού 



Λογισμικό Geogebra 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3733 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3733
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3733
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3733
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3733
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3733


 



Εννοιολογικοί χάρτες 
Μελέτη  Περιβάλλοντος Γ΄Δημοτικού – Ζούμε μαζί και 
συνεργαζόμαστε 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3490


Δ΄Τάξη - Ο πολιτισμός των Ελλήνων 

 

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις τους ζωγραφικούς πίνακες 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11022


Μουσική Γ΄και Δ΄Δημοτικού  

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2172/Mousiki_G-D-

Dimotikou_html-empl/index18.html 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2172/Mousiki_G-D-Dimotikou_html-empl/index18.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2172/Mousiki_G-D-Dimotikou_html-empl/index18.html
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Συνέντευξη από ειδικό μέσω 
τηλεδιάσκεψης  

 

• Προσδιορίζεται ο στόχος, ο χρόνος 

• Συλλέγονται πληροφορίες για τον ειδικό, 
καταγράφονται ερωτήσεις 

• Ορίζονται οι μαθητές που θα πάρουν τη 
συνέντευξη, προσδιορίζονται τα σημεία που θα 
καταγραφούν, ακόμα και η γλώσσα του σώματος 

• Ο εκπαιδευτικός δίνει διευκρινίσεις, συνδέει  με 
το γνωστικό αντικείμενο 



 Εικονικές Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 
 σε τόπους ενδιαφέροντος 

• Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
προσδιορίσει τον στόχο της επίσκεψης 

• Συγκεντρώνονται στοιχεία, 
πληροφορίες, καταγράφονται, και 
δημιουργείται  πλάνο εργασίας  

• Γίνεται σχολιασμός και σύνθεση των 
απόψεων 

• Οι μαθητές εκφράζουν τη 
δημιουργικότητά τους 



Μουσείο Ακρόπολης 
https://ancienttemple.ysma.gr/ 

https://ancienttemple.ysma.gr/
https://ancienttemple.ysma.gr/


 

.Σωκρατική μέθοδος- μαιευτική 
 

 
 

 

• Θετική ενίσχυση 

• Ανατροφοδότηση 

• Αξιοποίηση του μαθητικού λάθους 

• Νύξεις 

• Σειρά υπαινιγμών 

• Παρώθηση 

• Ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα 

• Γνωστική σύγκρουση (στο Καραμπάτσος, 
2010) 



Καλλιέργεια της αυτενέργειας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο εκπαιδευτικός 
•Συν-ομιλητής 
•Συν-ζητητής 
•Συν-ερευνητής 
•Συν-εργάτης 
•Συν-μέτοχος 

 



Επιμορφωτικό υλικό 

 «Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στην εξ αποστάσεως 
σχολική εκπαίδευση» Αλιβίζος Σοφός, Αθανάσιος 
Νταραντούμης, Απόστολος Κώστας,  ΙΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Επιμορφωτικό υλικό ΟΕΠΕΚ, Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις για 
την ανάπτυξη  Κριτικής – Δημιουργικής σκέψης, Επιστημονική 
επιμέλεια Βασίλης Κουλαϊδής, Αθήνα 2007 

 Επιμορφωτικό υλικό Μουσείου  Ακρόπολης 
 Αποθετήριο Εθνικού Συσσωρευτή  Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 

΄΄Φωτόδεντρο΄΄ 
 Αποθετήριο  πλατφόρμας ΄΄Αίσωπος΄΄ ψηφιακά διδακτικά σενάρια 
 Αποθετήριο Πλατφόρμας 21+, Παρασκευή Φώτη,Steam Technology, 

Etwinning 2018, the circle of water 
 
 

 




