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Περίγραμμα παρουςίαςησ  

Α) Κίνητρα για τ@σ μαθητ@σ: οι τρεισ κεντρικοί άξονεσ τησ 

ςχολικήσ εκπαίδευςησ από απόςταςη ςε πανδημία 

 

Β) Αρχέσ του ςχεδιαςμού μαθήματοσ από απόςταςη ςτα 

γλωςςικά μαθήματα 

 

Γ) Πρακτικέσ ιδέεσ 



Οι τρεισ κεντρικοί άξονεσ  
τησ ςχολικήσ εκπαίδευςησ από απόςταςη ςε πανδημία 

1) Οικοδόμηςη επικοινωνίασ/κατανόηςησ 

 

o Τι ςυμβαύνει, πώσ το βιώνουν οι μαθητ@σ, πώσ εύναι η 

καθημερινότητϊ τουσ, ςυμμετοχό τησ οικογϋνειασ 

o Υποςτηρικτικό περιβϊλλον για την ευεξύα 



Οι τρεισ κεντρικοί άξονεσ  
τησ ςχολικήσ εκπαίδευςησ από απόςταςη ςε πανδημία 

2) Θετικοποίηςη 

 

o Θετικϋσ δρϊςεισ ςε επύπεδο καθημερινότητασ 

(διατροφό, ϊςκηςη, ύπνοσ, ςτοχοθεςύα) 

o Θετικϋσ δρϊςεισ ςε επύπεδο ςκϋψησ και αυτο-διαχεύριςησ 

(διαχεύριςη χρόνου, ενϋργειασ, ςυναιςθημϊτων, επύλυςη 

προβλημϊτων) 



Οι τρεισ κεντρικοί άξονεσ  
τησ ςχολικήσ εκπαίδευςησ από απόςταςη ςε πανδημία 

3) Τοποθετημένη μάθηςη 

 

o Γλωςςικό και νοηματικό επεξεργαςύα τησ επικαιρότητασ 

o Θϋματα που αντανακλούν τον πραγματικό κόςμο και τισ 

εμπειρύεσ των μαθητών/ριών 

o Αυθεντικό υλικό και δραςτηριότητεσ ςύμφωνα με την 

επικοινωνιακό και την πραξιακό προςϋγγιςη 



Κάνουμε τη διαφορά ςτισ ζωέσ των μαθητ@ν μασ  
αυτή την εποχή τησ αμφιβολίασ 

o Προςτατεύουμε και φροντύζουμε τον εαυτό μασ 

o Φροντύζουμε τη διϊθεςό μασ 

o Μϋνουμε ςπύτι αλλϊ μϋνουμε ςυνδεδεμϋνοι 

o Μαθαύνουμε από το ςπύτι 

o Διερευνούμε τισ αιτύεσ του προβλόματοσ 

o Διακρύνουμε ανϊμεςα ςε αληθινϊ και ψεύτικα νϋα 

… 



Σχεδιαςμόσ μαθήματοσ: οργάνωςη και ςτοχοθεςία 

o Οργϊνωςη 

o Οδηγόσ μελϋτησ 

o Μαθηςιακού ςτόχοι 

o Όχι ϋμφαςη ςτην ύλη και το περιεχόμενο τησ τϊξησ 



Σχεδιαςμόσ μαθήματοσ: εναλλακτικέσ επιλογέσ 

o Διαφοροποιημϋνεσ επιλογϋσ ςτ@σ μαθητ@σ  

o Αμφύδρομη ανατροφοδότηςη 

o Μϊθηςη με και χωρύσ τ@ν εκπαιδευτικό 



Σχεδιαςμόσ μαθήματοσ, κίνητρα  
και προςοχή τ@ν μαθητ@ν 

Συνόθειεσ, τελετουργικό και εργαλεύα: 

 

o Αξιοπούηςη πόρων (εικόνεσ, βύντεο, τραγούδια) 

o Αξιοπούηςη ερωτόςεων (με ςυμμετοχό των μαθητών/ριών)  

o Συνεργατικϊ εργαλεύα online (π.χ. padlet) 

o Παιχνύδια για τη διαχεύριςη του μαθόματοσ (π.χ. wheelofnames) 

o Ιςτοςελύδεσ – Εφαρμογϋσ για εκμϊθηςη γλωςςών (π.χ. Gus on the Go, 

Duolingo) 



Χαρακτηριςτικά μέςησ διεπίδραςησ 

o Παροχό πόρων – δραςτηριοτότων για τ@σ μαθητ@σ ςτην 

πλατφόρμα  

o Αξιοπούηςη των μικρών ομϊδων ώςτε να ςυνεχιςτεύ η μϊθηςη 

o Προθεςμύεσ και ανατροφοδότηςη 

o Δυνατότητα προςωπικόσ ό ομαδικόσ επαφόσ με τ@ν εκπαιδευτικό  

o Μερικό αυτονομύα ςτ@σ μαθητ@σ  

o Θετικϊ μηνύματα και υποςτόριξη προσ τ@σ μαθητ@σ 



Πλάνο μαθήματοσ για μέςη διεπίδραςη 

o Ψηφιακό αφόρμηςη 

o Παρουςύαςη από τ@ν εκπαιδευτικό 

o Εργαςύα ςε ζευγϊρια ό μικρϋσ ομϊδεσ 

o Διαδραςτικϋσ δραςτηριότητεσ 

o Αναςτοχαςμόσ 

o Δραςτηριότητεσ για αςύγχρονη μϊθηςη 



Πρακτικέσ διαςτάςεισ – ιδέεσ Ι 

o Πλαύςιο επαφόσ ανϊμεςα ςτ@ν εκπαιδευτικό και τ@σ μαθητ@σ  

o Οδηγύεσ ψηφιακού μαθόματοσ 

o Οπτικό επαφό 

o Προςδοκύεσ / κανόνεσ για ςυμμετοχό τ@ν μαθητ@ν  

o Προςδιοριςμόσ τησ εργαςύασ ςε ζευγϊρια / μικρϋσ ομϊδεσ 

o Αρχϋσ λειτουργύασ και πρόγραμμα των μαθημϊτων  

o Πρόςβαςη ςτισ δραςτηριότητεσ και επιλογϋσ 

o Συμμετοχό ςε ςυζητόςεισ  



Πρακτικέσ διαςτάςεισ – ιδέεσ ΙΙ 

o Πώσ και πότε θα ϋχουν οι μαθητ@σ πρόςβαςη ςε μηνύματα, 

υπενθυμύςεισ 

o Εξόγηςη για προφορικϋσ απαντόςεισ και γραπτϋσ ςυνειςφορϋσ 

o Εύκολη πρόςβαςη ςε πόρουσ 

o Περύγραμμα, ςτόχοι, ενότητεσ μαθημϊτων  

o Υποβολό απαντόςεων / εργαςιών από τ@σ μαθητ@σ 

o Αποθόκευςη των αρχεύων 

o Ανατροφοδότηςη 



Σασ ευχαριςτώ! 

 

androulakis@uth.gr!  


