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Ενότητα 2 - Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πως να ενσωματώσετε νέες
πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης στις τάξεις σας. Το καινοτόμο μέρος αυτών
των πρακτικών θα είναι ο ψηφιακός προσανατολισμός τους, παρέχοντας το
επιχείρημα της τεχνολογικής εξέλιξης και της ανάγκης της να ενσωματωθεί στην
τάξη. Επιπλέον, θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα εργαλείων που θα
υιοθετηθούν και θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές, ώστε να
χρησιμοποιηθούν ως έμπνευση για αυτούς.

Περιγραφή



Ενότητα 2 - Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές

Γνώσεις
• Να καταγράφετε τα κατάλληλα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν στην τάξη.
• Να περιγράφετε την εξέλιξη και τη σημασία της τεχνολογίας 

όσον αφορά τις πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας. 
• Να περιγράφετε καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και 

μάθησης.
• Να είστε ενήμεροι για τους διαδικτυακούς κινδύνους

Δεξιότητες
• Να προσδιορίσετε τα σωστά εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν με βάση τον τελικό στόχο.
• Να εφαρμόσετε πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης στην 

τάξη.
• Να διαφοροποιήσετε τις καταλληλότερες πρακτικές.
• Να αντιμετωπίσετε τους διαδικτυακούς κινδύνους.

Συμπεριφορές
• Να εκτιμήσετε πως η τεχνολογία διευκολύνει τους 

εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις διδακτικές 
πρακτικές.

• Να εκτιμήσετε πως η τεχνολογία διευκολύνει τους 
μαθητές όσον αφορά τις πρακτικές μάθησης.

• Να διατηρήσετε υπεύθυνη συμπεριφορά στο 
διαδίκτυο.

Μαθησιακά αποτελέσματα
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Εισαγωγή

1

IMAGE

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/3MGbXrdV8Mo


Τι είναι οι πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας;

Οι πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης είναι στρατηγικές που

υιοθετούνται από δασκάλους/εκπαιδευτές/καθηγητές και

εφαρμόζονται στην τάξη προκειμένου να παρέχουν την καλύτερη

μαθησιακή εμπειρία στους μαθητές.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις

τάξεις αποτελεσματικές σε όλες τις περιπτώσεις λόγω:

• Του προφίλ των μαθητών (η ηλικία τους, ο βαθμός γνώσεών

τους, το επίπεδο σπουδών, το μαθησιακό τους στυλ)

• Του πεδίου σπουδών (θεωρητικό έναντι πρακτικό υπόβαθρο)

• Του επιπέδου γνώσης των εκπαιδευτικών

Εισαγωγή
Ο ορισμός των Μαθησιακών και 

Διδακτικών Πρακτικών

IMAGE

1.1

Στρατηγικές για τη διδασκαλία

Πηγή εικόνας: 

Unsplash

https://poorvucenter.yale.edu/FacultyResources/Teaching-Strategies
https://unsplash.com/photos/1UDjq8s8cy0


Πως μπορούν να βρεθούν οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές μάθησης και

διδασκαλίας;

• Οι μαθησιακές και διδακτικές πρακτικές μπορούν να αναλυθούν ώστε

να χαρακτηριστούν και να ταξινομηθούν με βάση τα αναμενόμενα και

τα τελικά αποτελέσματα, όχι μόνο αυτά που εξάγονται από τους

μαθητές, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς.

• Οι δάσκαλοι μπορούν να εξετάζουν πρακτικές κατά τη διάρκεια των

δικών τους μαθημάτων και να επαγρυπνούν για τη συμπεριφορά των

μαθητών τους προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να

εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη πρακτική ή όχι ακόμα. Η ακαδημαϊκή

έρευνα σε πολλές πρακτικές μπορεί να είναι ένα πρόσθετο εργαλείο.

• Εξάλλου, ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος να αποφασίσει ποιες πρακτικές

θα χρησιμοποιήσει και να προσαρμόσει τις πρακτικές με βάση τα

προφίλ των μαθητών του.

1.1 Εισαγωγή
Ο ορισμός των Μαθησιακών και 

Διδακτικών Πρακτικών

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/eMP4sYPJ9x0


Ποια είναι οι βασικοί τρόποι μάθησης;

• Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένας σημαντικός

παράγοντας για να είναι αποτελεσματικές οι πρακτικές

μάθησης και διδασκαλίας είναι το προφίλ των μαθητών και

πιο συγκεκριμένα οι τρόποι μάθησης τους.

• Η θεωρία των στυλ μάθησης άρχισε να κερδίζει δυναμική τη

δεκαετία του 1960 μέσω διαφορετικών δοκιμών και

διαδόθηκε το 1992 από τους Fleming και Mills που εισήγαγαν

το μοντέλο VARK.

• Το μοντέλο VARK περιλαμβάνει οπτική, ακουστική,

ανάγνωση και γραφή και κιναισθητική.

1.2
Εισαγωγή

Τρόποι μάθησης 

Ακουστική

Κιναισθητική
Ανάγνωση & 

γραφή

Οπτική



Οπτική
Αυτός ο τρόπος μάθησης αφορά τους μαθητές που είναι σε θέση

να λαμβάνουν πιο εύκολα πληροφορίες όταν τους παρουσιάζονται

με τη βοήθεια γραφικών όπως βέλη, γραφήματα, παρουσιάσεις,

σύμβολα κ.λπ. Κατά τη σκέψη και τη μελέτη, μπορεί να

απολαμβάνουν τη δημιουργία γραφικών μόνοι τους (ιεραρχία

πληροφοριών, γραφήματα, χρήση διαφορετικών χρωμάτων).

Ακουστική
Οι μαθητές που τείνουν προς αυτό το στυλ αναφέρονται συχνά ως

«ακουστικοί» μαθητές. Προτιμούν να ακούν τις πληροφορίες που

παρέχονται, επομένως, δουλεύουν καλά σε ομαδικά έργα όπου η

φωνητική συνεργασία και οι συζητήσεις είναι ιδιαίτερα παρούσες.

Όταν μελετούν, μπορεί να απολαμβάνουν να διαβάζουν δυνατά

στον εαυτό τους.

1.2
Εισαγωγή

Τρόποι Μάθησης 

Οπτική

Ακουστική



Ανάγνωση & Γραφή

Οι εκπαιδευόμενοι που αισθάνονται πιο άνετοι με την ανάγνωση και

τη γραφή κατά τη μάθηση, προτιμούν γραπτές πληροφορίες σε

φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις και άλλους πόρους με μεγάλο όγκο

κειμένου. Κατά τη μελέτη, συνηθίζουν περισσότερο να κρατούν

σημειώσεις και να αναφέρονται σε γραπτό κείμενο.

Κιναισθητική

Η μάθηση για αυτούς τους μαθητές είναι κάτι περισσότερο από απλή

ανάγνωση, ακρόαση ή οπτικοποίηση πληροφοριών. Πιο

συγκεκριμένα, οι κιναισθητικοί εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν έναν

σωματικά ενεργό ρόλο, με πρακτικές δραστηριότητες και

εμπλέκοντας όλες τις αισθήσεις τους κατά τη μάθηση. Αυτοί οι

μαθητές τείνουν να εργάζονται καλά σε επιστημονικές μελέτες λόγω

πρακτικών εργαστηρίων και πειραμάτων.

1.2Εισαγωγή
Τρόποι Μάθησης 

Ανάγνωση
& Γραφή

Κιναισθητική



Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ψυχολόγοι και ερευνητές που διαφωνούν με την 

ύπαρξη μόνο 4 μορφών μάθησης προσθέτοντας ακόμη περισσότερες

• Προφορικοί μαθητές (χρησιμοποιούν την ίδια τη γλώσσα, π.χ. 

λογοπαίγνια και ομοιοκαταληξίες)

• Λογικοί μαθητές (αναζητούν μοτίβα, συνδέσεις, λόγους και 

αποτελέσματα)

• Κοινωνικοί μαθητές (συμμετοχή άλλων)

• Μεμονωμένοι μαθητές (προτιμούν να μελετούν μόνοι τους και να 

κρατούν προσωπικά ημερολόγια)

Έχοντας υπόψη όλα τα διαφορετικά στυλ μάθησης, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να προσαρμόσουν τις τάξεις τους και να αναζητήσουν τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους προσέγγισης ορισμένων μαθητών. Ωστόσο, 

αυτό δεν είναι σίγουρο, καθώς οι μαθητές μπορούν να χαρακτηριστούν 

από περισσότερα από ένα στυλ.

Εισαγωγή
Τρόποι Μάθησης

1.2

Στα χέρια σας: 

Οι 8 Τύποι Μαθησιακών Στυλ

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/fingerprints-learning-styles.html
https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/fingerprints-learning-styles.html
https://unsplash.com/photos/7esRPTt38nI


Εισαγωγή
Διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές σήμερα, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί.

Διδακτικές και Μαθησιακές

Πρακτικές του σήμερα
Σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ,

ακόμα κι αν ο κόσμος είναι τόσο

μεγάλος. Η παγκοσμιοποίηση έχει

κάνει τη γνώση πιο προσιτή και

προσβάσιμη από ποτέ, με τις

πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης

να μην αποτελούν εξαίρεση.

Μάλιστα, οι δάσκαλοι άρχισαν να

χρησιμοποιούν πιο σύγχρονες

πρακτικές που βρέθηκαν και

επηρεάστηκαν από το εξωτερικό.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας
Ένα άλλο μεγάλο φαινόμενο που

έχει επηρεάσει τις πρακτικές

μάθησης και διδασκαλίας είναι η

εξέλιξη της τεχνολογίας. Ειδικά

κατά τη διάρκεια και μετά την

πανδημία του COVID-19,

μεταμορφώνει την εκπαίδευση,

καθιστώντας την έναν

διαφορετικό και διαδραστικό

τρόπο μάθησης.

1.3

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/OqtafYT5kTw
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Τα οφέλη της τεχνολογίας στις 

διδακτικές πρακτικές

Εισαγωγή
Διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές σήμερα, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί.

1.3

03

Τα οφέλη της τεχνολογίας στις 

πρακτικές μάθησης

01

02

03

Πιο διαδραστικός και 

ενδιαφέρων τρόπος 

διδασκαλίας

Προσωπική και επαγγελματική

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Συνδυασμός περισσότερων από 

ενός τρόπου μάθησης

Πιο ενδιαφέρον και σύγχρονος

τρόπος μάθησης

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων

από τους μαθητές

Πιθανότητα ταυτόχρονης 

εκμάθησης από μαθητές

διαφορετικών μορφών μάθησης



Ωστόσο, ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η

τεχνολογία όσον αφορά τις πρακτικές διδασκαλίας και

μάθησης;

• Οι δάσκαλοι συχνά δεν είναι αρκετά ικανοί ή

έμπειροι για να υιοθετήσουν νέους τρόπους

διδασκαλίας, ειδικά αυτούς που συνδέονται με την

τεχνολογία, ή για να κατανοήσουν ποιοι μπορούν

να ταιριάζουν άριστα στους μαθητές τους.

• Οι μαθητές χάνουν νέους τρόπους μάθησης λόγω

της απουσίας εφαρμογής τους στην τάξη. Αυτό

μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά κατά την

είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

IMAGE

Εισαγωγή
Διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές σήμερα, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί.

1.3

Διδασκαλία και μάθηση με τεχνολογία: Αναπλαισίωση 

των παραδοσιακών αντιλήψεων και πρακτικών

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/chertl/document/RU_Teaching_with_Technology_booklet.pdf
https://unsplash.com/photos/9l_326FISzk


Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της ενότητας, θα επεξηγηθούν

διαφορετικές διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για

δασκάλους/εκπαιδευτές/καθηγητές που θα ήθελαν να

εκσυγχρονίσουν τις τάξεις τους και να συνδυάσουν

περισσότερα στυλ μάθησης μέσω της χρήσης της

τεχνολογίας.

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/FcLyt7lW5wg


Διδακτικές και 

Μαθησιακές 

Πρακτικές

2

IMAGE

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/h6gCRTCxM7o


Διδακτικές και 

Μαθησιακές 

Πρακτικές

Μεικτή μάθηση

2.1

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/EeS69TTPQ18


Τι είναι η Μεικτή Μάθηση;

• Η μεικτή μάθηση είναι ένα στυλ διδασκαλίας που συνδυάζει

τόσο την παραδοσιακή διδασκαλία όσο και την ηλεκτρονική

ή ψηφιακή διδασκαλία.

• Αυτή η πρακτική έχει σημειώσει επιτυχία με τα χρόνια λόγω

της εξέλιξης της τεχνολογίας και της πανδημίας COVID-19.

• Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι παρακάτω πρακτικές

διδασκαλίας και μάθησης συνδυάζονται με ψηφιακά

εργαλεία, μπορούν όλες να χαρακτηριστούν ως πρακτικές

μεικτής μάθησης.

Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί

IMAGE

2.1.1

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/FHnnjk1Yj7Y


Τα οφέλη της Μεικτής Μάθησης

1. Προσφέρεται στους μαθητές μεγαλύτερη ευελιξία όταν μπορούν να

παρακολουθήσουν διαδικτυακά, εάν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν

αυτοπροσώπως μια τάξη

2. Η μάθηση γίνεται πιο εξατομικευμένη καθώς οι μαθητές μαθαίνουν με

τον δικό τους ρυθμό χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιποι

3. Οι δάσκαλοι είναι σε θέση να καλύψουν σχεδόν όλες τις ανάγκες των

μαθητών διαφορετικών στυλ μάθησης ταυτόχρονα

4. Οι δάσκαλοι προσφέρουν μια πιο ποικίλη, σύγχρονη και ενδιαφέρουσα

διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης στους μαθητές

5. Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

2.1.1 Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/smgTvepind4


Απαιτεί βασικές 

ψηφιακές γνώσεις και 

εξοπλισμό όχι μόνο από 

καθηγητές αλλά και από 

μαθητές.

Περιορίζει λίγο τα 

πρακτικά μαθήματα 

ειδικά όταν απαιτείται 

συγκεκριμένος 

εξοπλισμός/εργαστήριο.

Μπορεί να χρειαστεί

λίγος χρόνος

προσαρμογής για 

δασκάλους και μαθητές 

σε αυτή τη νέα αλλαγή.

2.1.1
Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές

Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί
Τα όρια της Μεικτής Μάθησης

01 02 03



Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές
Παραδείγματα

2.1.2

• GoClass (https://www.goclass.com/)

Είναι μια εφαρμογή στην τάξη που προσαρμόζεται στον τρόπο διδασκαλίας των

εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιώντας κοινές κινητές συσκευές και σύνδεση στο

Διαδίκτυο, το GoClass συμβάλλει στη βελτίωση της αφοσίωσης των μαθητών και

στη διαχείριση της τάξης.

Οφέλη: σεβαστείτε τα διαφορετικά στυλ μάθησης

Περιορισμός: χρειάζεται λίγος χρόνος για να καταλάβετε πώς να το

χρησιμοποιήσετε

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς, ακουστικούς μαθητές και μαθητές ανάγνωσης

και γραφής

• Khan Academy (https://www.khanacademy.org/)

Με την Ακαδημία Khan, οι δάσκαλοι μπορούν να εντοπίσουν κενά στην κατανόηση

των μαθητών τους, να προσαρμόσουν τη διδασκαλία και να καλύψουν τις ανάγκες

κάθε μαθητή.

Οφέλη: πιο εξατομικευμένη και διαδραστική μάθηση

Περιορισμός: χρειάζεται λίγος χρόνος για να καταλάβετε πώς να το

χρησιμοποιήσετε

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς, ακουστικούς μαθητές και μαθητές ανάγνωσης

και γραφής

Πηγή εικόνας: Google

Πηγή εικόνας: Google

https://www.goclass.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.google.com/search?q=goclass+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwitxLfl6P36AhUOYRoKHWPqCAcQ2-cCegQIABAA&oq=goclass+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoICAAQCBAHEB5QwQxYhxBgnBJoAHAAeACAAZcBiAGvA5IBAzAuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ph1ZY63ZHo7CaePUozg&bih=977&biw=2133#imgrc=Og8W1MSg6L0BxM
https://www.google.com/search?q=khan+academy+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJ3Obt6P36AhUy4YUKHTCMAU8Q2-cCegQIABAA&oq=khan+acalogo&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BQgAEIAEUIkKWJcSYO4ZaABwAHgAgAGmAYgBhQqSAQMwLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=uB1ZY4mgA7LClwSwmIb4BA&bih=977&biw=2133#imgrc=HqXqK_YMPdE-UM


Διδακτικές και 

Μαθησιακές 

Πρακτικές
Ενεργητική μάθηση

2.2

IMAGE

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/TOBRTuE_uXA


Τι είναι η Ενεργητική Μάθηση;

• Η Ενεργητική Μάθηση περιλαμβάνει πολλές μεθόδους

που εμπλέκουν τους μαθητές στη μάθησή τους και τους

ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στην τάξη.

• Πιο συγκεκριμένα, κάνει τους μαθητές να σκέφτονται, να

συζητούν, να ερευνούν και να δημιουργούν.

• Έρευνες δείχνουν ότι η ενσωμάτωση ενεργών

στρατηγικών μάθησης στην τάξη ενισχύει σημαντικά την

εμπειρία μάθησης των μαθητών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές

Ο ορισμός, τα οφέλη και οι 

περιορισμοί 

IMAGE

2.2.1

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/Oalh2MojUuk


01

02

Τα οφέλη της Ενεργητικής Μάθησης

Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές

Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί 

2.2.1

03

Ευκαιρία επεξεργασίας υλικού μέσω

σκέψης, γραφής, ομιλίας και επίλυσης

προβλημάτων.

Δημιουργία προσωπικών δεσμών με το 

υλικό, που αυξάνει τα κίνητρα για 

μάθηση.

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων όπως η

κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η ενεργητική

ακρόαση και η επίλυση προβλημάτων.

04
Δημιουργία αίσθησης κοινότητας

στην τάξη λόγω τακτικής

αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτή

και τους συνομηλίκους.

05
Απόκτηση περισσότερων γνώσεων

από τους δασκάλους σχετικά με τη

σκέψη των μαθητών παρατηρώντας

και μιλώντας μαζί τους.



Απαιτεί δημιουργικότητα 

και αυθορμητισμό από 

τους δασκάλους καθώς 

χρειάζονται ευέλικτα 

σχέδια μαθημάτων, 

ανάλογα με τις συζητήσεις 

ή τις απαντήσεις των 

μαθητών.

Περιορίζει τον όγκο της

ύλης που μπορεί να 

διδαχθεί σε μία μόνο 

συνεδρία, καθώς 

απαιτείται περισσότερος 

προβληματισμός και 

συζήτηση.

Οι μαθητές μπορεί να 

μην αισθάνονται άνετα 

να πουν τη γνώμη τους 

δυνατά, με αποτέλεσμα 

την άνιση συμμετοχή 

στην τάξη.

2.2.1 Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί

Οι περιορισμοί της Ενεργητικής Μάθησης

01 02 03

Προς την εξερεύνηση των περιορισμών της 

Ενεργητικής Μάθησης: Μια Εμπειρική Μελέτη

https://ieeexplore.ieee.org/document/9678672


Διδασκαλία μεταξύ ομότιμων

• Η διδασκαλία μεταξύ ομότιμων είναι μια μορφή ενεργητικής μάθησης

και ορίζεται ως μια ευκαιρία ανταλλαγής και συζήτησης ιδεών σε ένα

περιβάλλον στην τάξη.

• Πιο συγκεκριμένα, ο δάσκαλος θέτει μια ερώτηση με διακριτές

επιλογές και δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να εξετάσουν και να

καταγράψουν τις απαντήσεις τους μεμονωμένα. Στη συνέχεια, οι

μαθητές συζητούν τις απαντήσεις τους με τους άλλους, ενώ εξηγούν

τα επιχειρήματα τους πριν ξαναψηφίσουν. Τέλος, αναπτύσσεται

συζήτηση μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών προκειμένου να

καταλήξει στη σωστή απάντηση.

• Κατάλληλο κυρίως για: ακουστικούς μαθητές

Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές

Παραδείγματα

IMAGE

2.2.2

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/Qs_Zkak27Jk


Πως μπορεί η τεχνολογία να εμπλουτίσει την Ενεργητική Μάθηση;

• Mentimeter (www.mentimeter.com)

Αλληλεπιδράστε με τους μαθητές χρησιμοποιώντας ζωντανές

δημοσκοπήσεις, κουίζ και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κατά την

παρουσίαση. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα δώσουν προσοχή και θα

αλληλεπιδράσουν με ένα μόνο κλικ.

Οφέλη: θα συμμετέχουν ακόμη και οι πιο ντροπαλοί μαθητές

Περιορισμοί: δεν παρέχετε η δυνατότητα επέκτασης μιας ιδέας

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς μαθητές

• Padlet (www.padlet.com)

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιραστούν τις ιδέες τους μέσω ενός

συλλογικού εικονικού πίνακα ανακοινώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Οφέλη: ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία

Περιορισμοί: πιθανότητα έλλειψης συμμετοχής από όλους τους μαθητές σε

ομάδες

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς μαθητές και μαθητές ανάγνωσης και

γραφής

2.2.2 Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές

Παραδείγματα

Πηγή εικόνας: Google

Πηγή εικόνας: Google

http://www.mentimeter.com/
http://www.padlet.com/
https://www.google.com/search?q=mentimeter+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwii5t306P36AhVI8IUKHTnFCB0Q2-cCegQIABAA&oq=mentimeter+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoECCMQJzoECAAQQzoICAAQCBAHEB5QgAhYqTBg2zFoBXAAeACAAckBiAGcGJIBBjAuMjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=xh1ZY6LrI8jglwS5iqPoAQ&bih=977&biw=2133#imgrc=0ju-p670JbTm3M
https://www.google.com/search?q=padket+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRvbuB6f36AhVHaBoKHSRGCgAQ2-cCegQIABAA&oq=padket+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQgAQ6BggAEAcQHlDfBljLEGDSEmgAcAB4AIABrQGIAf0IkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=4R1ZY5HJEcfQaaSMKQ&bih=977&biw=2133#imgrc=YZfoO-vrTVMuFM


IMAGE

2.2.2Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές

Παραδείγματα

Πως μπορεί η τεχνολογία να εμπλουτίσει την Ενεργητική Μάθηση;

• Kialo (www.kialo-edu.com)
Βρείτε μια ποικιλία από συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα στο

Διαδίκτυο και ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να συμμετάσχουν

μοιράζοντας τις ιδέες τους και συμφωνώντας ή διαφωνώντας με τα

ήδη δημοσιευμένα σχόλια.

Οφέλη: ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης

Περιορισμοί: δυνατότητα για τους άλλους να επεξεργάζονται

σχόλια, κάνοντας τις συζητήσεις μπερδευτικές

Κατάλληλο κυρίως για: μαθητές ανάγνωσης και γραφής

Πηγή εικόνας: Google

http://www.kialo-edu.com/
https://www.google.com/search?q=kialo+edu+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjljuGM6f36AhXYhM4BHVH8Cx0Q2-cCegQIABAA&oq=kialo+edu+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgjECc6BggAEAcQHlCeBlirCWDwCmgAcAB4AIABpQGIAcQFkgEDMC41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-B1ZY-WyO9iJur4P0fiv6AE&bih=977&biw=2133#imgrc=KlM7vL41zyVh_M


Διδακτικές και 

Μαθησιακές 

Πρακτικές

Ομαδική Μάθηση

2.3

IMAGE

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/Zyx1bK9mqmA


Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί 

Τι είναι η Ομαδική Μάθηση;
Είναι μια παιδαγωγική

στρατηγική που καταρχήν

χωρίζει τους μαθητές σε μόνιμες

ομάδες και τους απαιτεί να

μελετήσουν πριν από κάθε τάξη,

ένα υλικό που τους ανατίθεται.

Στην τάξη θα αξιολογηθούν ως

άτομα και μετά ως ομαδικά. Ο

χρόνος που απομένει

αφιερώνεται σε ομαδικές

δραστηριότητες που θα

ελέγχουν τις γνώσεις των

μαθητών.

Αυτή η πρακτική αποτελείται από

έναν κύκλο τριών βημάτων:

• Προετοιμασία – ολοκλήρωση

προπαρασκευαστικού υλικού

πριν από ένα μάθημα ή μια

ενότητα.

• Δοκιμή διασφάλισης

ετοιμότητας στην τάξη – ένα

ατομικό τεστ για τον έλεγχο των

γνώσεων των μαθητών

• Άσκηση εστιασμένη στην

εφαρμογή στην τάξη –

Καταιγισμός ιδεών ως ομάδα

για να βρεθεί μια συναίνεση σε

ένα πρόβλημα ή πρόκληση

2.3.1

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k


01

02

Τα οφέλη της ομαδικής μάθησης

Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί 

2.3.1

03

Το τεστ διασφάλισης ετοιμότητας στην

τάξη «υποχρεώνει» τους μαθητές να

έρθουν προετοιμασμένοι στην τάξη

Αυξημένη δέσμευση από τους μαθητές 

καθώς ο ρόλος του δασκάλου γίνεται 

αυτός του συντονιστή

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων όπως

υπευθυνότητα, επικοινωνία και

ενεργητική ακρόαση

04
Μεταμόρφωση σε μαθητές με

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση καθώς

αισθάνονται περισσότερο τον έλεγχο



2.3.1Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί 

• Υπάρχει ο κίνδυνος να μην σχηματιστούν σωστά οι ομάδες και

αυτές οι ομάδες να είναι συχνά σταθερές για όλη την πορεία.

• Μερικές φορές, οι μαθητές μπορεί να μην έρχονται

προετοιμασμένοι στην τάξη (βήμα 1: προετοιμασία),

περιορίζοντας την εφαρμογή του κύκλου τριών βημάτων.

• Ανομοιόμορφη συμμετοχή διότι ορισμένοι μαθητές μπορεί να

μην αισθάνονται άνετα να εργάζονται σε μια ομάδα ή λόγω της

λανθασμένης κατανομής των εργασιών μεταξύ των μελών της

ομάδας.

Τα όρια της ομαδικής μάθησης

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/QckxruozjRg


Πως μπορεί η τεχνολογία να εμπλουτίσει την Ομαδική Μάθηση;

• Kahoot! (www.kahoot.it)

Δημιουργήστε περισσότερα διαδραστικά κουίζ και τεστ χρησιμοποιώντας

διαδικτυακά εργαλεία όπως το Kahoot! Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα

δώσουν προσοχή και θα αλληλεπιδράσουν με ένα μόνο κλικ.

Οφέλη: άμεση παροχή σωστών απαντήσεων και σχολίων

Περιορισμοί: είναι δυνατό μόνο για ερωτήσεις κλειστού τύπου

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς μαθητές

• MindMeister (www.mindmeister.com)

Μια διαδικτυακή εφαρμογή χαρτογράφησης μυαλού που επιτρέπει στους

χρήστες της να οπτικοποιούν, να μοιράζονται και να παρουσιάζουν τις

σκέψεις τους μέσω του cloud.

Οφέλη: ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία

Περιορισμοί: πιθανότητα έλλειψης συμμετοχής από όλους τους μαθητές σε

ομάδες

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς μαθητές

2.3.2 Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές

Παραδείγματα

Πηγή εικόνας: Google

Πηγή εικόνας: Google

http://www.kahoot.it/
http://www.mindmeister.com/
https://www.google.com/search?q=kahoot+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRmd-Q6f36AhUOeBoKHUeGC-wQ2-cCegQIABAA&oq=kahoot+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHlDBCFjuNGCGNmgGcAB4AIABoAGIAZ0PkgEEMC4xNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=AR5ZY5GVFI7waceMruAO&bih=977&biw=2133#imgrc=TE6g02bmwHFLCM
https://www.google.com/search?q=mindmeister+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYp4mb6f36AhUBHBoKHfQFABIQ2-cCegQIABAA&oq=mindmeister+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIFCAAQgAQyBggAEAcQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBwgAEIAEEBg6BAgAEEM6CAgAEAgQBxAeULAIWLgUYPUWaABwAHgAgAGhAYgBiw2SAQQwLjEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Fh5ZY5jEPIG4aPSLgJAB&bih=977&biw=2133#imgrc=BfvR9LV55XKFBM


Διδακτικές και 

Μαθησιακές 

Πρακτικές

Μάθηση βάσει 

περιπτώσεων

2.4

IMAGE

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/QEsaXprgVfQ


Η μάθηση βάσει έργου

(CBL) είναι μια προσέγγιση

που χρησιμοποιείται σε

διαφορετικούς κλάδους

όπου οι μαθητές

εφαρμόζουν τις γνώσεις

τους σε σενάρια

πραγματικού κόσμου, με

απώτερο στόχο να δουν

πως η θεωρία εφαρμόζεται

στην πραγματικότητα.

Οι μαθητές συνήθως

εργάζονται σε ομάδες σε

μελέτες περιπτώσεων. Οι

περιπτώσεις παρουσιάζουν

προβλήματα για τα οποία

οι μαθητές καλούνται να

βρουν λύσεις υπό την

καθοδήγηση του

διδάσκοντα.

Αυτή η στρατηγική δεν είναι 

νέα, καθώς έχει μακρά 

ιστορία επιτυχημένης 

εφαρμογής στην ιατρική, τη 

νομική, τη διοίκηση 

επιχειρήσεων, την 

αρχιτεκτονική και άλλους 

τομείς σπουδών.

2.4.1 Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί

Τι είναι η μάθηση βάσει έργου;



Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές
Παραδείγματα

2.4.1

Πως διδάσκονται συνήθως οι περιπτώσεις;
• Προπαρασκευαστική φάση: οι μαθητές καλούνται να προετοιμαστούν

πριν από την ώρα του μαθήματος.

• Φάση συζήτησης: Η υπόθεση συζητείται στην τάξη με τη μορφή που έχει

επιλέξει ο δάσκαλος (μεγάλη ομάδα, μικρή ομάδα, όλοι μαζί κ.λπ.). Η

συζήτηση παρακολουθείται από τον δάσκαλο προκειμένου να

επισημανθούν τα προβλήματα και οι λύσεις που δημιουργεί η υπόθεση.

• Αναλυτική φάση: Με βάση τα συμπεράσματα των συζητήσεων

περίπτωσης, οι μαθητές αναπτύσσουν γραπτές αναλύσεις (ατομικές ή

στις προηγούμενες ομάδες τους) παρατηρήσεων, λύσεων και

προβλημάτων που αντιμετώπισαν κατά τη φάση της συζήτησης. Οι

δάσκαλοι μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να

παρουσιάσουν στην τάξη τα πορίσματα και τις αποφάσεις τους.

Πηγή εικόνας: Unsplash

Μάθηση βάσει έργου

https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY
https://elearning.dtu.dk/teach/case-based-learning


01

02

Τα οφέλη της μάθησης βάσει έργου

Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί 

2.4.1

03

Ευκαιρία να δούμε τη θεωρία στην

πράξη

Αυξημένη δέσμευση από τους μαθητές

καθώς εργάζονται σε μία πραγματική 

μελέτη περίπτωσης

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για τους

μαθητές όπως ο αυτοστοχασμός, η

αφήγηση ιστοριών, η ενσυναίσθηση και

η κριτική σκέψη

04
Μετατροπή του τρόπου σκέψης των

μαθητών σε έναν πιο αναλυτικό,

μακροχρόνιο και δομικό τρόπο

Πιο συγκεκριμένη και βαθιά

κατανόηση του περιεχομένου της

τάξης

05



Διδακτικές και Μαθησιακές Πρακτικές
Ο ορισμός, τα οφέλη και οι περιορισμοί 

Οι μαθητές δεν είναι

εξοικειωμένοι με αυτήν την

προσέγγιση, καθώς είναι

περισσότερο συνηθισμένοι

στην τυπική μορφή μεγάλης

ομάδας διάλεξης και μπορεί

να χρειαστεί χρόνος για να

συνηθίσουν αυτή την αλλαγή.

Έλλειψη συμμετοχής από

όλους αφού είναι σπάνιο όλοι

οι μαθητές σε μια συζήτηση

περίπτωσης να είναι

πρόθυμοι να συμμετάσχουν

και να εκφράσουν τις

απόψεις τους χωρίς

δισταγμό.

2.4.1

Οι περιορισμοί της Μάθηση βάσει περιπτώσεων

Η εύρεση ή η προετοιμασία

περιπτωσιολογικών μελετών

μπορεί να είναι προκλητική και

χρονοβόρα.
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Προκλήσεις της Διδασκαλίας βάσει Περιπτώσεων 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ821490.pdf


Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές
Παραδείγματα

2.4.2

• Canva (www.canva.com)

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δημιουργήσουν τις καλύτερες παρουσιάσεις και

γραφικά για να δείξουν τα συμπεράσματα των συζητήσεων τους με βάση αυτή

την προσέγγιση.

Οφέλη: μια ποικιλία προτύπων για να τους εμπνεύσετε και να τους βοηθήσετε

Περιορισμοί: λίγος χρόνος για να καταλάβετε πώς να το χρησιμοποιήσετε, όριο

ελεύθερων επιλογών

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς μαθητές

• Prezi (www.prezi.com)

Επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας

μια διάταξη χάρτη.

Οφέλη: Οι παρουσιάσεις έχουν μια δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης

διαφορετικών αντικειμένων και εμφάνισης σχέσεων από μια ενδιαφέρουσα οπτική

γωνία.

Περιορισμοί: λίγος χρόνος για να καταλάβετε πώς να το χρησιμοποιήσετε, όριο

ελεύθερων επιλογών

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς μαθητές

Ψηφιακό σύστημα μάθησης βασισμένο σε περιπτώσεις στο σχολείο

Πηγή εικόνας: Google

Πηγή εικόνας: Google

http://www.ted.com/
http://www.prezi.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5673172/
https://www.google.com/search?q=prezi+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwi05vvI6f36AhVI44UKHVRBBNMQ2-cCegQIABAA&oq=prezi+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB5Q5ghYvBBggxJoAHAAeACAAaMBiAHZB5IBAzAuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=dx5ZY_TODsjGlwTUgpGYDQ&bih=958&biw=2114&hl=en#imgrc=Hm7Y9V5DoOE5OM
https://www.google.com/search?q=canva+logo&tbm=isch&hl=en&chips=q:canva+logo,g_1:transparent:-Nu053JZMuw=,online_chips:logo+vector:lqRAsDqCMw0=&sa=X&ved=2ahUKEwit_KjG6f36AhUO8RoKHRpQC0EQ4lYoCnoECAEQOw&biw=2114&bih=958#imgrc=Npxhr-xgf2fFNM


Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές
Παραδείγματα

2.4.2

Βίντεος

Τα βίντεο κλιπ μπορούν να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να

βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του

περιεχομένου και να τους κάνουν να δουν τη θεωρία να γίνεται πράξη.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές συμβουλές για το πώς να επιλέξετε τις

καταλληλότερες για το κοινό:

• Να είστε επιλεκτικοί: επιλέξτε ένα σύντομο, ενδιαφέρον κλιπ που έχει

σαφές και δομημένο περιεχόμενο.

• Παρέχετε μια αποστολή: ορίστε στόχους και εργασίες εκ των

προτέρων, προκειμένου να έχετε κίνητρα στους μαθητές κατά τη

διάρκεια του βίντεο

• Παύση (αν χρειάζεται): δώστε χρόνο στους μαθητές να

προβληματιστούν σχετικά με αυτό που μόλις παρακολούθησαν

• Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους (εάν είναι σωστοί): οι μαθητές

συγκεντρώνονται περισσότερο αν διαβάζουν καθώς

παρακολουθούν, ειδικά όταν το περιεχόμενο είναι αρκετά δύσκολο

να κατανοηθεί
Αποτελεσματικά Εκπαιδευτικά βίντεο: Αρχές και 

Οδηγίες για τη μεγιστοποίηση της μάθησης των 

μαθητών από περιεχόμενο βίντεο 

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132380/
https://unsplash.com/photos/7y-Fr59_MmI


• TEDx (www.ted.com)
Χρησιμοποιήστε ομιλίες TED για να βοηθήσετε τους μαθητές να

δουν παραδείγματα από την πραγματική ζωή

Οφέλη: ποικιλία θεμάτων με έγκυρο περιεχόμενο

Περιορισμοί: δεν ισχύει για τεχνικά θέματα

Κατάλληλο κυρίως για: οπτικούς και ακουστικούς μαθητές

2.4.2 Διδακτικές και Μαθησιακές 

Πρακτικές
Παραδείγματα

Πηγή εικόνας: Google

http://www.ted.com/
https://www.google.com/search?q=tedx+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwieivjO6f36AhX1hHMKHWgJD_4Q2-cCegQIABAA&oq=tedx+logo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoGCAAQBxAeOgYIABAIEB46BAgAEENQrApY1xlghRtoAHAAeACAAcgBiAGWCZIBBTAuNy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gx5ZY968LvWJzgPokrzwDw&bih=958&biw=2114&hl=en#imgrc=_nyG3935qnoOIM


Κίνδυνοι και 

προκλήσεις
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IMAGE

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/ztvxSNFJih0


Ποιοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν κατά την ενσωμάτωση της

τεχνολογίας στην τάξη;

Παρά τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει

η τεχνολογία όταν συνδυάζεται με την εκπαίδευση, υπάρχουν και

μειονεκτήματα, τουλάχιστον από την άποψη της κυβερνοασφάλειας.

Μερικά από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε είναι τα

παρακάτω:

•Κακόβουλο λογισμικό – λογισμικό που μπορεί να περιλαμβάνει ιούς ή 

αρχεία που είναι επιβλαβή για τις συσκευές.

•Ηλεκτρονική Πειρατεία  – ο κίνδυνος ηλεκτρονικής πειρατείας , ειδικά 

για παιδιά ή ηλικιωμένους που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο.

•Θέματα εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας – περιορισμοί από τα 

σχολικά ιδρύματα σχετικά με το λογισμικό ή τις εφαρμογές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

•Ανθρώπινα λάθη – κακή διαδικτυακή συμπεριφορά

3.1 Κίνδυνοι και προκλήσεις
Κίνδυνοι του σήμερα

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/kUqqaRjJuw0


Σε αυτήν την ενότητα, θα επικεντρωθούμε στον τελευταίο κίνδυνο, τα

ανθρώπινα λάθη, καθώς έχουμε επικεντρωθεί σε όλη την ενότητα στις

ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλων για ομαλότερη

μάθηση και διδασκαλία.

Το Netiquette είναι ο συνδυασμός των λέξεων «δίκτυο» (net) και

«εθιμοτυπία» (etiquette). Μπορεί να οριστεί ως η χρήση καλών και

αποδεκτών τρόπων στο διαδίκτυο.

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πάντα το netiquette στο Διαδίκτυο γιατί:

• Βοηθά τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν καθαρά και με σεβασμό

μεταξύ τους

• Προσφέρει αποτελεσματική διαδικτυακή επικοινωνία

• Εξαλείφει τυχόν συγκρούσεις ή διαφωνίες

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο διαδίκτυο ενώ

εργάζονται μαζί σε ένα ομαδικό έργο:

• Χρησιμοποιώντας λάθος σημεία στίξης

• Δημοσιεύοντας τρολ (αγενή ή προσβλητικά σχόλια)

• Λόγω έλλειψης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αφού νιώθουν πιο άνετα να

μοιράζονται κάτι αμφιλεγόμενο ή επιβλαβές διαδικτυακά

3.2 Κίνδυνος και προκλήσεις
Ανθρώπινα λάθη

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/ylveRpZ8L1s


Κίνδυνος και προκλήσεις
Ανθρώπινα λάθη

3.2

Πώς να διατηρήσετε ένα καλό netiquette;

• Χρησιμοποιήστε γλώσσα σεβασμού. Μην γράφετε κάτι που δεν θα

λέγατε αυτοπροσώπως.

• Χρησιμοποιήστε τα σωστά σημεία στίξης. Μην πληκτρολογείτε ΟΛΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ γιατί θεωρείται αγενές.

• Να είστε προσεκτικοί με τον σαρκασμό. Οι άνθρωποι δεν μπορούν

να διαβάσουν τη φωνή ή τις εκφράσεις του προσώπου σας,

επομένως ο σαρκασμός χάνεται όταν πληκτρολογείτε

• Ασκήστε τον Χρυσό Κανόνα. Αντιμετωπίστε τους ανθρώπους όπως

θα θέλατε να σας φέρονται.

• Να είστε υπεύθυνοι στο διαδίκτυο. Αναφέρετε κάτι προσβλητικό και

μην συμμετέχετε σε περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού.

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/fIq0tET6llw


Συμπέρασμα και 

πρακτικές 

συμβουλές
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Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/zwmkMkJ2Qi4


Όπως είδαμε σε αυτήν την ενότητα, η τεχνολογία μπορεί να

προσφέρει τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να κάνει μια

τάξη διαδραστική και μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες

μαθητών με διαφορετικά στυλ. Φυσικά, είναι σημαντικό να είμαστε

προσεκτικοί με τους κινδύνους που υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο

και τη δική μας διαδικτυακή συμπεριφορά, ωστόσο, δεν μπορούμε

να αποφύγουμε τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η

εκπαίδευση πρέπει να προοδεύει, να εκσυγχρονίζεται και να

προχωρά παραπέρα ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές

ανάγκες της κοινωνίας.

4

Συμπέρασμα και πρακτικές 

συμβουλές

Πηγή εικόνας: Unsplash

https://unsplash.com/photos/NpyF7rjqmq4


Μείνετε ενημερωμένοι για 

τo έργο μας

https://q4edu.eu/en/home-page/ @Q4EDU Project

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις

απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν. Ποιότητα για Ψηφιακή Εκπαίδευση Ετοιμότητας στην ΕΕΚ


