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Εξ αποστάσεως διδασκαλία 

 Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να είναι σύγχρονη ή 
ασύγχρονη (δεν δρουν ανταγωνιστικά συμπληρώνουν η μία την 
άλλη) 

 Ποικίλει σε μεγάλο βαθμό ως προς τον τρόπο εφαρμογής 
 Είναι πιο απαιτητική και προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό 
 Ποια μέθοδο θα επιλέξουμε; 
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει και να 

υποστηρίξουν τους μαθητές στο να μάθουν πως να μαθαίνουν 
(πως να κρατάνε υλικό, πώς να ψάχνουν, πώς να επιλέγουν, κτλ) 

 Σύγχρονη δίνει έμφαση στους παιδαγωγικούς στόχους 
 Ασύγχρονη αφορά περισσότερο τους μαθησιακούς στόχους 

(ύλη, γνώσεις, κτλ) 
 Ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει με ποιο τρόπο γιατί αυτός γνωρίζει 

καλύτερα τους μαθητές του  
 

     

 



Εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Χρησιμοποιούμε εξ αποστάσεως διδασκαλία 
 Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε νέα ύλη  
 Κάνουμε επαναλήψεις για καλύτερη κατανόηση της 

ήδη διδαχθείσας ύλης 
 Σχεδιάζουμε εβδομαδιαίο προγραμματισμό 
 Δίνουμε προτεραιότητα στα Πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα 
 
Μια καλή διδασκαλία μπορεί να γίνει και χωρίς τη 
χρήση τεχνολογίας. Η τεχνολογία δεν σώζει όμως μια 
κακή διδασκαλία, την κάνει χειρότερη. 
                                                                 Αναστασιάδης Π. 

 



Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα  

 προσοχή στο Δ΄ θέμα το οποίο πρέπει να ελέγχει την κριτική και συνδυαστική 
σκέψη και την ικανότητα αξιοποίησης των θεωρητικών γνώσεων των μαθητών 

 δημιουργούμε διαγωνίσματα με θέματα που προσομοιάζουν με αυτά των 
Πανελληνίων (2019)  

 ξεκινάμε με την επανάληψη του 1ου Κεφαλαίου (δεν είναι δεσμευτικό) 

 με τους μαθητές συζητάμε το περιεχόμενο του κεφαλαίου 

 εντοπίζουμε και καταγράφουμε τις αδυναμίες των μαθητών 

 καλύπτουμε τις αδυναμίες των μαθητών 

 δίνουμε επαναληπτικό διαγώνισμα 

 καθορίζουμε το χρόνο για  την ολοκλήρωση του διαγωνίσματος 

 θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας  

 έγκαιρη διόρθωση όλων των δοκιμασιών 

 ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας 

 τελειώνοντας τις επαναλήψεις δίνουμε στους μαθητές διαγώνισμα τρίωρης 
διάρκειας  εφ όλης της ύλης (προσομοιωμένο) 

 

 



 Ο σχεδιασμός και η οργάνωση αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την 
εξ αποστάσεως διδασκαλία  

 Συγκέντρωση του υλικού σε φάκελο μαθήματος 

  ψηφιακά αρχεία 

  ηλεκτρονικές πηγές 

  παρουσιάσεις 

  σημειώσεις σκαναρισμένες 

 Έγκαιρη αποστολή του υλικού στους μαθητές με τον πιο πρόσφορο 
τρόπο 

 email 

 ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη (eclass, e-me, κτλ)  

Σχεδιασμός εξ αποστάσεως διδασκαλίας 



   Προσοχή 

 στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών όταν 
ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους (π.χ. να 
αποστέλλουμε email με κρυφή κοινοποίηση) 

 στο υλικό το οποίο διακινούμε, να ελέγχεται όταν 
δεν είναι από εγκεκριμένους φορείς 

 στα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που 
χρησιμοποιούμε από το διαδίκτυο  

 

Σχεδιασμός εξ αποστάσεως διδασκαλίας 



 Εάν τα μαθήματα γίνονται σύγχρονα, φροντίζουμε να 
ελέγχουμε από πριν ότι όλα λειτουργούν σωστά και 
ανοίγουμε τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσουμε 

 Διατηρούμε την τάξη και ελέγχουμε το χρόνο 

 Φροντίζουμε για την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών 

 συζήτηση 

 ερωτήσεις - απαντήσεις 

 ανάθεση ρόλων 

 ενεργητικά έγγραφα 

 ταυτόχρονη επίλυση δοκιμασιών 
 

 

Σχεδιασμός εξ αποστάσεως διδασκαλίας 



Σχεδιασμός εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

Λειτουργικές δωρεάν πλατφόρμες σύγχρονης διδασκαλίας 

 Τηλεδιασκέψεις ΠΣΔ 

    Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας 

 Cisco Webex Meetings 

    δυνατότητα συνεργασίας σε online περιβάλλον  

 Skype 

    η πιο γνωστή πλατφόρμα διαδικτυακών συναντήσεων 

 Zoom  

    για συναντήσεις τριών ατόμων και πάνω, η διάρκεια της κάθε 
τηλεδιάσκεψης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 40 λεπτά  

https://meeting.sch.gr/
https://www.skype.com/el/
https://zoom.us/


 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ebooks) 

 

Χρήση διαφόρων ηλεκτρονικών πηγών 

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php


Φωτόδενδρο  

Ψηφιακά αποθετήρια   

http://photodentro.edu.gr/aggregator/


Ιφιγένεια 

Ψηφιακά αποθετήρια   

http://ifigeneia.cti.gr/repository/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


Αίσωπος 

Ψηφιακά αποθετήρια   

http://aesop.iep.edu.gr/


 Ypaithros.gr 

Δικτυακές πύλες του τομέα Γεωπονίας 
 Αγρότυπος 

 Agronews 

https://www.ypaithros.gr/
https://www.agrotypos.gr/
https://www.agronews.gr/


 agrocapital 

Δικτυακές πύλες του τομέα Γεωπονίας 

 Ellinikomeli 

 Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

http://agrocapital.gr/
https://www.ellinikomeli.gr/
http://www.minagric.gr/index.php/el/


Ψηφιακό σύστημα iGarden  
Ψηφιακές εφαρμογές 

https://igardenaua.github.io/
https://igardenaua.github.io/
https://igardenaua.github.io/


Ιστοχώρος του συντονιστή Αθανασόπουλου Ανδρέα 

Συγκεντρωμένο ψηφιακό υλικό 

http://users.sch.gr/andratha/agroedu/b.html


 eclass 

Ψηφιακές τάξεις 

https://eclass.sch.gr/


 e-me 
Ψηφιακές τάξεις 

https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=b236e5e5ebae797ba7576f3058a900b3
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=b236e5e5ebae797ba7576f3058a900b3
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=b236e5e5ebae797ba7576f3058a900b3


 

 Κλάδεμα μηλιάς σε 
μονόκλωνη 
διαμόρφωση 

 

 

 

 

 Φυτά κατάλληλα για 
φυτοφράκτες 

Βίντεο από YouTube 

Προσοχή στην εγκυρότητα των πληροφοριών 

https://www.youtube.com/watch?v=OENL7PEoUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=OENL7PEoUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=OENL7PEoUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=OENL7PEoUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=6l8QwbIh84Y
https://www.youtube.com/watch?v=6l8QwbIh84Y


Γνωστές εφαρμογές 

 Excel 

   Άσκηση Απόσβεσης   

 



Επισημάνσεις 

Μας ενδιαφέρει οι μαθητές να μην μένουν αδρανείς και να 
συνεχίσουν τη μαθησιακή διαδικασία 

επικοινωνούμε με τους μαθητές μας με τον ποιο 
πρόσφορο τρόπο 

για να έχει νόημα αυτό που κάνουμε πρέπει να υπάρχει 
ανατροφοδότηση 

ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τους μαθητές μας στην 
όλη διαδικασία 

συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους για παραγωγή 
υλικού (μοιράζετε ο όγκος δουλειάς και γίνεται γρήγορα) 

Συνεργαζόμαστε με τον διευθυντή της σχολικής 
μονάδας και το συντονιστή  



Καλή δύναμη και υγεία σε όλους  
 

και μην ξεχνάμε… 


