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ΘΕΜΑ: «Παιδαγωγική προσέγγιση της ΕξΑΕ στο Δημοτικό Σχολείο» 

Αγαπητές  συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι 

Σας ευχόμαστε πρωτίστως ΥΓΕΙΑ σε εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα,  

καθώς και ΔΥΝΑΜΗ και ΚΟΥΡΑΓΙΟ προκειμένου να υποστηρίξετε τις/τους μαθήτριες /τές σε 

αυτή τη δύσκολη περίοδο και να ολοκληρώσετε την εφαρμογή της ΕξΑε, μέχρι να επανέλθετε  

όλες/οι μαζί στις τάξεις σας και να επανασυνδεθείτε με τις/τους μαθήτριες/τές. 

Ως γνωστόν, η παρούσα συνθήκη επιβάλει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη συνέχιση της 

μαθησιακής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διακρίνεται από τη 

σύγχρονη σε πραγματικό χρόνο διδασκαλία (μέσω της πλατφόρμας Webex) και την ασύγχρονη 

μορφή της κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό και ο μαθητής το 

επεξεργάζεται σε καθορισμένο χρόνο (ψηφιακές τάξεις e-class και e-me). 

Α. Σύγχρονη ΕξΑΕ με προσαρμογή της διδασκαλίας της τάξης σε ψηφιακά περιβάλλοντα: Στην 
περίπτωση αυτή οργανώνουμε και σχεδιάζουμε μια διδασκαλία με τα γνωστά βήματα 
(δραστηριότητα προβληματισμού – κατάθεση ιδεών και απόψεων  των μαθητριών/των - 
διεξαγωγή συμπερασμάτων - ανάθεση  εργασιών), αφού λάβουμε υπόψη τις δυνατότητες που 
μας προσφέρει το νέο ψηφιακό περιβάλλον που χρησιμοποιούμε και τον βαθμό εξοικείωσης  
τόσο τον δικό μας όσο και των μαθητριών/τών μας.  
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Σε κάθε περίπτωση, αξιοποιούνται τα διαδραστικά ψηφιακά βιβλία 
(http://ebooks.edu.gr/ebooks), τα οποία είναι εμπλουτισμένα με διαδραστικά μαθησιακά 
αντικείμενα και έχουν ενσωματωθεί ενεργά εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν 
άμεσα σε αυτά. Τα βιβλία αυτά έχουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, επιτρέπουν τη διάδραση και 
αλληλεπίδραση μεταξύ της/του μαθήτριας/ή και του/της εκπαιδευτικού. 

Μερικές πρακτικές συμβουλές  για την υλοποίηση της σύγχρονης ΕξΑΕ 

1. Ενημερώνουμε τους γονείς για το  πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματός μας, ώστε να 

είναι αρωγοί με ένα διαφορετικό ρόλο, κατά την υλοποίηση της διδασκαλίας, στο νέο 

ψηφιακό περιβάλλον. 

2. Ζητάμε από τις /τους μαθήτριες /τές  να συμφωνήσουν σε κανόνες (πότε μιλάμε, πώς 

μιλάμε) και όρια για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος (λεξιλόγιο-ύφος 

επικοινωνίας). 

3. Προσέχουμε τι έχουμε στην επιφάνεια εργασίας, γιατί τα βλέπουν οι μαθήτριες/τές και 

οι γονείς.  

4. Κάνουμε, πριν τη διεξαγωγή της 1ης σύγχρονης διδασκαλίας, με τις/τους μαθήτριες/τές 

μια δοκιμαστική διδασκαλία στο νέο ψηφιακό περιβάλλον αναλύοντάς το εκτενώς. 

5. Συζητάμε  απορίες, παρουσιάζουμε  στρατηγικές και τεχνικές που προτείνονται για την 

κωδικοποίηση της πληροφορίας. 

6. Μιλάμε αργά και καθαρά, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνισή μας, όπως θα 

κάναμε και στη συμβατική μας τάξη. 

7. Προσέχουμε  τις/τους μαθήτριες/τές  που συνδέονται μέσω τηλεφώνου. 

Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός 

• Διάρκεια  της εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας είναι  30 λεπτά  

• Η διαχείριση του χρόνου είναι σημαντική  

• Προσδιορίζουμε πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας για την παρουσίαση του νέου 

υλικού. 

• Προσδιορίζουμε  τον χρόνο που χρειάζεται κάθε δραστηριότητα. 

Καθορισμός  εκπαιδευτικών στόχων 

• Να είναι σαφείς 

•  Να γνωστοποιούνται  συνοπτικά  οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στους 

μαθητές στην αρχή του μαθήματος  είτε προφορικά είτε με μια διαφάνεια.   

Καθορισμός μεθοδολογίας για τη διδασκαλία του μαθήματος, όπως ομαδοσυνεργατική 

(δυνατότητα από το webex μέσα από την επιλογή breakout sessions), βιωματική (αξιοποίηση 

εμπειριών των μαθητών), αφήγηση (ιστορίας,  παραμυθιού), περιγραφή (μιας εικόνας). 
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Β. Σχεδιάζοντας μια μαθησιακή δραστηριότητα  για την ασύγχρονη εξΑε 

Οι μαθήτριες/τές, όταν καλούνται να υλοποιήσουν μια μαθησιακή δραστηριότητα στην 

ασύγχρονη εξΑε, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

 Τι πρέπει να κάνουν (Σκοπός της  δραστηριότητας) 

 Γιατί το κάνουν (Στόχος της δραστηριότητας ) 

 Πότε πρέπει να το κάνουν (Χρόνος υλοποίησης-παράδοσης της δραστηριότητας ) 

 Πώς να το κάνουν (Τρόπος υλοποίησης της δραστηριότητας – Απλές και Κατανοητές 

οδηγίες υλοποίησης της δραστηριότητας) 

 Κι αν το έκαναν σωστά (Αποστολή Φύλλου Αυτοαξιολόγησης) 

Με βάση τα παραπάνω οι μαθησιακές  δραστηριότητες πρέπει να δομούνται με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 να έχουν φιλικό ύφος, 

 να αναφέρουν με σαφήνεια τον στόχο τους, 

 να λαμβάνουν υπόψη τους το μαθησιακό προφίλ των μαθητριών/τών, 

 να αξιοποιούν την προϋπάρχουσα  γνώση των μαθητριών/τών, 

 να λαμβάνουν υπόψη τους το υποστηρικτικό πλαίσιο της οικογένειας της/του κάθε 

μαθήτριας /τή,  

 να προσεγγίζουν πολυμορφικά -πολυμεσικά την πληροφορία, το  διδακτικό υλικό,  

 να είναι ευχάριστες, δημιουργικές και ενδιαφέρουσες χωρίς να προκαλούν 

δυσαρέσκεια,  

 να είναι σύντομες, απλές, στοχευμένες  και ποιοτικές ώστε να υλοποιούνται μόνο από 

τις/τους μαθήτριες/τές, χωρίς τη συμμετοχή και βοήθεια των γονέων τους, 

 να είναι από το σχολικό βιβλίο ή ψηφιακά υλικά πιστοποιημένα από φορείς του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε 

εφικτής υποστήριξης.  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων με ευθύνη των 

Διευθυντών και Προϊσταμένων . 
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