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Δοµή

■ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: βασικές αναφορές
– Θετικό ή αρνητικό το πρόσηµο;

■ Περιγραφή των προτάσεών µας για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
– Η πρόταση του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας για σύγχρονη & ασύγχρονη

■ Ο ρόλος των γονέων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – βασικές 
αναφορές
Ματραλής, (1999): Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούµε την οργανωµένη διαδικασία µάθησης
όπου οι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε φυσική απόσταση από τους εκπαιδευτές, σε σχεδόν µόνιµη
βάση και καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά:
■ Οι µαθητές / µαθήτριες µαθαίνουν µέσα από ενέργειες που κατευθύνονται από τον/την

Εκπαιδευτικό

■ Η ανατροφοδότηση από τον/την Εκπαιδευτικό είναι σαφής, εστιασµένη και εξατοµικευµένη
■ Επικοινωνούν συνεργατικά µε συµµαθητές / συµµαθήτριές τους οι οποίοι/ες πολλές φορές

µπορούν να λειτουργήσουν ως εξαιρετικές πηγές ανατροφοδότησης, αναθεώρησης και
αναστοχασµού

■ Έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και διάφορες άλλες πηγές πληροφόρησης.



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – βασικές 
αναφορές
Λιοναράκης (1999): Μέθοδος εκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά στοιχεία τον
αποµακρυσµένο εκπαιδευόµενο, το ειδικά διαµορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό και την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Συνέπεια αυτών:

– Χτίζουµε το υλικό που στέλνουµε στους/στις µαθητές/µαθήτριές µας µε κριτήρια την
εικόνα που έχουµε γι αυτούς/ές. Πρέπει να είναι ελκυστικό και να στηρίζεται στην
ενεργοποίηση όλων των χαρακτηριστικών που έχουν οι υπολογιστές (ήχος, εικόνα,
κινούµενη εικόνα, οργάνωση).

– Ενεργοποιούµε όλες τις δυνατότητες του λογισµικού για να διευκολύνουµε τις
διαδικασίες κατάθεσης απάντησης και ανατροφοδότησης.

– Ο/Η εκπαιδευόµενος/η είναι µακριά. Σχεδιάζουµε το περιεχόµενο µε βάση την
υπόθεση πως είναι µόνος/η και δεν µπορεί να πάρει βοήθειες. Σε κάθε περίπτωση
φροντίζουµε ώστε η εµπλοκή να µην προκαλεί αρνητικά συναισθήµατα.



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις συνθήκες 
πανδηµίας – θετικό ή αρνητικό το πρόσηµο;
Επιστηµονική & επαγγελµατική διάσταση
■ Ανάπτυξη συνεργασιών που αφορούν 
στην επιστηµονική και επαγγελµατική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στη 
σχολική µονάδα. 

■ Εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν, 
τροποποιούν, εµπλουτίζουν και 
υλοποιούν αναλυτικό πρόγραµµα. 

■ Διαµόρφωση περιεχόµενου 
διδασκαλίας που είναι προσαρµοσµένο 
στους/στις µαθητές/µαθήτριές µας.

■ Ενίσχυση των µέσων και των 
πρακτικών που χρησιµοποιούµε στην 
εκ του σύνεγγυς διδασκαλία

Αντιµετώπιση «φραγµών»
■ Εξασφάλιση των συνθηκών ώστε όλα 
τα παιδιά σε όλη την επικράτεια να 
έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετάσχουν σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

■ Ανάγκη εξοπλισµού των σχολικών 
µονάδων, των εκπαιδευτικών αλλά και 
όλων των µαθητών/τριών µε σχετικά 
µέσα.

■ Διαµόρφωση πολιτικών και νοµοθεσίας 
που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα 
παιδιά, σε όλες τις σχολικές µονάδες 
να βαδίζουν σε κοινούς δρόµους.



Περιγραφή Πρότασης για την Εξ Αποστάσεως
Δηµοτικά σχολεία: 12:00-16:00 καθηµερινά

Λιοναράκης, Αντώνης: «Αγάπη – τρυφερότητα – χιούµορ - ασφάλεια»

Κριτήρια κατάθεσης πρότασης
α) Μαθήµατα που θα καλλιεργήσουν διάθεση εµπλοκής στα παιδιά και θα δίνουν διέξοδο 
στα άγχη τους, µέσα από τα οποία θα στηρίξουµε τη µαθησιακή σχέση εκπαιδευτικού -
µαθητή/µαθήτριας
β) Μείξη σύγχρονης & ασύγχρονης: Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση συµπληρώνει 
την ασύγχρονη και, φυσικά, το αντίστροφο
γ) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς ανατροφοδότηση δεν µπορεί να υπάρξει
δ) Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες µε τον υπάρχοντα ηλεκτρονικό εξοπλισµό των οικογενειών
ε) Οι ανάγκες των οικογενειών που υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά σε ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό είναι µεγάλες



Προγραµµατισµός ενεργειών – γενική 
οργάνωση
■ Το έργο που προτείνεται για να ολοκληρωθεί στη διάρκεια µιας εβδοµάδας, πρέπει να 

µοιραστεί στις ηµέρες της εβδοµάδας.
■ Προτείνουµε κάθε εβδοµάδα να οργανώνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε δύο 
τουλάχιστον γνωστικά αντικείµενα, πχ γλώσσα & µαθηµατικά ή µαθηµατικά & ιστορία 
& ξένη γλώσσα κτλ.

■ Δεν πρέπει να θεωρηθεί πως ο χρόνος που έχει οριστεί από το ΥΠΑΙΘ για την 
πραγµατοποίηση σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πως µπορεί να αποδοθεί 
αναλογικά σε κάθε αντικείµενο σύµφωνα µε τον χρόνο που ορίζεται για κάθε 
αντικείµενο στη δια ζώσης διδασκαλία. 

■ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν έχει τους ίδιους χρόνους µε την δια ζώσης και σε 
κάθε περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί πως θα την αντικαταστήσει.



Πρόταση Προγραµµατισµού ενεργειών –
γενική οργάνωση
■ Ο προγραµµατισµός των σύγχρονων εξ αποστάσεως µαθηµάτων µπορεί να γίνει µε 
βάση την εικόνα που κάθε εκπαιδευτικός / σχολική µονάδα έχει για τους/τις 
µαθητές/µαθήτριες του σχολείου της. 

■ Καλό είναι να µην υπάρχουν πολλές σύγχρονες ΕξΑ ταυτόχρονα την ίδια ώρα –
δηλαδή προτείνουµε να προγραµµατιστούν οι σύγχρονες ΕξΑ µε γνώµονα τη 
διευκόλυνση των οικογενειών που έχουν έναν η/υ και δύο ή τρία παιδιά, το αν οι 
γονείς εργάζονται από το σπίτι µε τον η/υ συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες.

■ Αν κριθεί πως καθηµερινά πρέπει να πραγµατοποιείτε σύγχρονη εξ αποστάσεως δεν 
υπάρχει καµιά αντίρρηση από εµάς. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλουν 
την καθηµερινή επικοινωνία παιδιών µε τους/τις εκπαιδευτικούς τους.



Πρόταση Προγραµµατισµού ενεργειών –
πιο ειδικά
■ Η πρόταση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ένα µεικτό µοντέλο σύγχρονης & ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης: Σύγχρονη – Ασύγχρονη – Σύγχρονη 

■ Στην πρώτη σύγχρονη τηλεκπαίδευση ο/η εκπαιδευτικός ανακοινώνει το θέµα της 
εβδοµάδας και θυµίζει στα παιδιά όσα έχουν διδαχθεί πάνω σε αυτό. Περιγράφει τις 
εργασίες που θα αναρτηθούν και τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά (Ενδ. αυτή θα µπορούσε 
να γίνει ηµέρα Δευτέρα).

■ Στην e-class αναρτώνται οι εργασίες και τα παιδιά ενηµερώνονται για τον χρόνο που έχουν 
στη διάθεσή τους για να τις ολοκληρώσουν.

■ Ορίστε χρόνο ενδιάµεσης επικοινωνίας για την περίπτωση που υπάρχουν απορίες για την 
αντιµετώπισή τους (Ενδ. αυτή θα µπορούσε να γίνει ηµέρα Τετάρτη).

■ Στη δεύτερη σύγχρονη τηλεκπαίδευση ο/η εκπαιδευτικός δίνει ανατροφοδότηση πάνω 
στην εργασία (Ενδ. αυτή θα µπορούσε να γίνει ηµέρα Παρασκευή).



Τι µπορεί να αναρτηθεί σε µια 
ηλεκτρονική τάξη;
■ Η απόφαση είναι καθαρά του/της Εκπαιδευτικού και φυσικά εξαρτάται απόλυτα από τις δυνατότητες 
των µαθητών/τριών του/της καθώς και από ό,τι έχει διδάξει. 

■ Μαθησιακές ενέργειες σε αλληλουχία που να οδηγούν στην ολοκλήρωση έργου – webquest ή 
ηλεκτρονικό σχέδιο εργασίας.

– Κείµενα που προτείνονται να διαβαστούν (ίσως να αναρτηθεί το ίδιο το κείµενο ή ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις που οδηγούν σε αυτό – προτείνεται το δεύτερο για λόγους πνευµατικών 
δικαιωµάτων)

– Επίσκεψη σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες (δίνονται οι διευθύνσεις και ορίζονται οι ενέργειες που 
θα αναπτυχθούν κατά την επίσκεψη)

– Πολυµεσικό υλικό (βίντεο που είναι αναρτηµένα στο youtube και επίσης ορίζονται οι ενέργειες 
που πρέπει να αναπτυχθούν)

■ Δηµιουργικές ενέργειες έξω από τον η/υ, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου, η δηµιουργική µαγειρική, το 
ξεφύλλισµα άλµπουµ φωτογραφιών, η δηµιουργία καλλιτεχνιών κτλ.

– Προτάσεις για ενέργειες που προτάθηκαν για να αναπτύξουν οι γονείς µε τα παιδιά τους 
µπορείτε να βρείτε στη µαγνητοσκόπηση του σεµιναρίου προς τις/τους νηπιαγωγούς που είναι 
αναρτηµένη στο κανάλι της ΠΔΕ Θεσσαλίας στο YouTube.



Προγραµµατισµός ενεργειών – και πιο 
ειδικά
■ Προτείνουµε, η οργάνωση των δραστηριοτήτων στην εξ αποστάσεως να γίνεται µε τέτοιον 
τρόπο ώστε ο/η µαθητής/µαθήτρια να κατευθυνθεί στην ανακάλυψη της πληροφορίας.

■ Βοηθούµε, υποστηρίζουµε, κατευθύνουµε τους/τις µαθητές/µαθήτριές µας να 
αποκτήσουν δεξιότητες… 

– Διαχείρισης χρόνου (πρέπει να διαχειριστούν τις δραστηριότητες που προτείνουµε 
σε συγκεκριµένο χρόνο)

– Μελέτης που οδηγεί στην απάντηση ενός ερωτήµατος (το ερώτηµα τίθεται στην 
έναρξη της εβδοµάδας µελέτης και οι δραστηριότητες κατευθύνουν στην απάντησή 
του – οι ενέργειες µπορεί να περιλαµβάνουν α) µελέτη κειµένων, β) επίσκεψη σε 
ιστοσελίδες και καταγραφή πληροφοριών, γ) παρακολούθηση βίντεο, δ) δηµιουργία 
διαγραµµάτων και, ε) διατύπωση άποψης)  

– Μαθαίνουν πώς να µαθαίνουν (διδασκαλία στρατηγικών) – (οι στρατηγικές 
διδάσκονται σε συνθήκες σύγχρονης και εξασκούνται σε συνθήκες ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης)



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση & 
βαθµολογία
■ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο αυτό δεν οδηγεί σε 
διαµόρφωση της βαθµολογίας τριµήνου. Αν αποφασίστε να βαθµολογήστε, 
διευκρινίστε πως αφορά στη βαθµολογία που θα δινόταν στη συγκεκριµένη εργασία 
και µόνο σε συνθήκες δια ζώσης διδασκαλίας.

■ Σχόλια και κατευθύνσεις (σε πλαίσιο ανατροφοδότησης) που θα προτείνει ο/η 
εκπαιδευτικός ώστε κάθε µαθητής/µαθήτρια να καλύψει τις ελλείψεις του/της και να 
βελτιωθεί, δεν είναι απλώς επιθυµητά αλλά στις συνθήκες της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης επιβάλλονται. 



Συνεργασία µε τους γονείς: Πρόσκληση σε Webex meeting!

• Συζητήστε µε τους γονείς για τις ενέργειες που σχεδιάζετε να 
αναπτύξτε. 

• Μοιραστείτε σκέψεις και πρακτικές, προσδοκίες και αγωνίες µαζί 
τους. 

• Θυµηθείτε πως η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ηλικίες 
µέχρι 16 ετών έχει υλοποιηθεί σε κάποια κράτη που είναι εξαιρετικά 
αραιοκατοικηµένα και τα δεδοµένα που έχουµε από αυτές τις 
εφαρµογές δεν µπορούν να γενικευτούν.



Οδηγίες προς γονείς 1

■ Εποπτεύετε την ενασχόληση των παιδιών µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να 
παρεµβαίνετε στο έργο τους εκτός κι αν σας το ζητήσουν.

– Οι Εκπαιδευτικοί καταθέτουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα παιδιά, έχοντας 
περιγράψει τι πρέπει να γίνει. 

– Ορίστε πρωτόκολλο επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, ώρες συνεργασίας) και ζητήστε 
από τους γονείς να το ακολουθούν. 

■ Αν υπάρχει διάθεση εµπλοκής µε το αντικείµενο, είναι σίγουρο πως θα έρθουν και τα καλά 
αποτελέσµατα.

– Προτείνετε τους γονείς να στηρίξουν το παιδί τους µε θετικές κρίσεις, να µην το 
αγχώνουν περισσότερο από όσο είναι αγχωµένο και µην το απογοητεύουν. Αν 
βλέπουν πως έχει την ανάγκη να δώσουν από τον χρόνο τους. Κι αν δεν ξέρουν και 
πολλά από τα θαυµαστά της πληροφορικής, µπορούν είτε να αφήσουν το παιδί να 
τους τα δείξει, είτε να ζητήσουν τη βοήθεια της σχολικής µονάδας.



Οδηγίες προς γονείς 2: Ανταγωνισµός -
υπάρχει χώρος γι αυτόν τώρα που… 
■ Ένα κατηγορηµατικό ΌΧΙ είναι η απάντησή µας!

– Κάθε Εκπαιδευτικός προγραµµατίζει τις δραστηριότητες που κρίνει για να βοηθήσει τους/τις 
µαθητές/µαθήτριές του! Καθοδηγήστε τους γονείς πως δεν υπάρχει νόηµα να συγκρίνουν τις 
εργασίες που έχουν δοθεί σε κάποιο άλλο σχολείο µε αυτές που έχουν δοθεί στο παιδί τους! 

■ Προτείνουµε επικοινωνία προκειµένου να «σπάσει» η αποµόνωση στην οποία βρίσκεται η κοινωνία: 
– Οργανώνουµε διαδικτυακές συναντήσεις µε παιδιά άλλου τµήµατος / άλλου σχολείου / άλλης 
περιοχής δηµιουργώντας συνθήκες που τα παιδιά θα συζητήσουν και θα αλλάξουν εµπειρίες 
µεταξύ τους. Από τις συναντήσεις αυτές µπορεί να προκύψουν συνεργατικά έργα που θα 
δώσουν διέξοδο στη δηµιουργικότητα και θα καλλιεργήσουν ενδιαφέρον στα παιδιά! 

– Αντίστοιχα προτείνουµε να κινηθούν και οι γονείς, οργανώνοντας διαδικτυακές συναντήσεις µε 
παιδιά συγγενών, συµµαθητές/συµµαθήτριες του παιδιού τους (µετά από επικοινωνία µε τους 
γονείς του/της).



Οδηγίες προς γονείς 3: Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και στους ενήλικες
■ Έχοντας µιλήσει µε πολλούς γονείς, ξέρουµε πως πίσω από κάθε παιδί που συµµετέχει 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση βρίσκεται ένας γονέας – ή και οι δύο γονείς – που 
µαθαίνει/µαθαίνουν µαζί του.

– Σε τούτες τις δύσκολες µέρες, αποκτούµε κι εµείς οι ενήλικες ιδιαίτερες 
δεξιότητες που µπορεί να µην είχαµε νωρίτερα… Ας το δούµε θετικά…

■ Η οργάνωση που επιβάλλει η πληροφορική πιστεύουµε πως µπορεί να οδηγήσει στην 
οργάνωση κρίσιµων δεξιοτήτων από τα παιδιά.

■ Τέλος, προτρέψτε τους γονείς να αντισταθούν στην πρόκληση να γεµίσουν το κενό της 
παρουσίας των φίλων ή του σχολείου µε αντικείµενα. Ας δώσουν στα παιδιά τον χρόνο 
που χρειάζονται!



Θα ήταν 
παράλειψη αν 
σε αυτή την 
εισήγηση δεν 
αναφέραµε 
πως…

■ …αυτή η κατάσταση του κλεισίµατος των σχολείων 
δηµιούργησε µια πρωτόγνωρη κατάσταση στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο δηλαδή στις οικογένειες 
των µαθητών/τριών µας όσο και στην οικογένεια των 
Εκπαιδευτικών.

■ … όλοι/ες οι Εκπαιδευτικοί προβληµατιστήκαµε για τον 
τρόπο που θα υποστηρίξουµε ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ τους/τις 
µαθητές/µαθήτριές µας! Πώς θα επικοινωνήσουµε 
µαζί τους για να τους/τις στηρίξουµε! Πώς θα 
επικοινωνήσουµε µε τους γονείς για να τους 
στηρίξουµε και να προσφέρουµε τις βοήθειες που 
χρειάζονται ώστε να πετύχουµε στο έργο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνθήκες εξαιρετικά 
κρίσιµες για τη δηµόσια υγεία.

■ …από τις επαφές που έχουµε µε τους/τις 
Διευθυντές/ντριες των σχολικών µονάδων και τους/τις 
Εκπαιδευτικούς -που κατέβαλλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια και γι αυτό ΣΑΣ αξίζουν συγχαρητήρια-
καταγράφουµε πως έχει χρησιµοποιηθεί κάθε µέσο για 
να στηριχθεί η επαφή των παιδιών µε µαθησιακές 
διαδικασίες και πως όλες οι ενέργειες –ακόµη και 
κάποιες που µπορεί να µην οδήγησαν σε επιθυµητά 
αποτελέσµατα- αναπτύχθηκαν µε αγαθά κίνητρα.

■ … τώρα που έχουµε την εµπειρία της εφαρµογής, που 
έχουµε βιώσει τις απαιτήσεις και τη δυσκολία του 
εγχειρήµατος, πρέπει να ενεργήσουµε για την κάλυψη 
των παραµέτρων που επηρεάζουν την εφαρµογή του. 



Πρόσβαση στα µαθήµατα του η-τάξη που ετοιµάστηκαν για την 
επιµόρφωση:

Μαθηµατικά: 
https://eclass02.sch.gr/courses/9220206101/

Γλώσσα
https://eclass02.sch.gr/courses/PDE7115/

https://eclass02.sch.gr/courses/9220206101/
https://eclass02.sch.gr/courses/PDE7115/

