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Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και 
η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.



Προαπαιτούμενα
• Να έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή, φορητό 

υπολογιστή ή ψηφιακή ταμπλέτα, με σύνδεση 
στο Διαδίκτυο.

• Να γνωρίζετε πώς μπορείτε να 
εγκαταστήσετε λογισμικό και εφαρμογές στις 
άνωθεν συσκευές, καθώς και σε κινητό 
τηλέφωνο.

• Να είστε εξοικειωμένοι με την βασική χρήση 
όλων των παραπάνω συσκευών.

• Να ξέρετε πως να χρησιμοποιήσετε μια 
κάμερα υπολογιστή και ένα μικρόφωνο.

• Να είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του 
Διαδικτύου

• Να είστε πρόθυμοι να μάθετε νέες διδακτικές 
μεθόδους, προσεγγίσεις κι εργαλεία.



Στόχοι της Ενότητας:

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η 
βέλτιστη χρήση κάποιων εργαλείων, 
διαθέσιμων για την διεξαγωγή 
διαδικτυακών τάξεων. Αυτοί είναι οι 
τύπου διαφορετικών εργαλείων, που 
επιλέξαμε:
• Επικοινωνιακά εργαλεία συνεργασίας
• Εργαλεία συμμετοχής
• Εργαλεία αξιολόγησης

Μαθησιακοί Στόχοι:
• να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό 

μάθημα, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία: 
διαμοιρασμός λευκού πίνακα, αρχείων, φακέλων, 
δημιουργία εργασιών, κτλ

• να δημιουργήσετε παιχνίδια για να ενισχύσετε την 
εκμάθηση, ενώ ταυτόχρονα την κάνετε πιο 
διασκεδαστική

• να αναπτύξετε δραστηριότητες αξιολόγησης, 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που 
διευκολύνουν την δημιουργία διαδικτυακών 
μαθημάτων



Στόχοι της Ενότητας:
Μαθησιακά αποτελέσματα:

• Να εξοικειωθείτε με διάφορα ψηφιακά εργαλεία, με σκοπό οι εξ αποστάσεως/υβριδικές 
τάξης εκμάθησης να γίνουν πιο αποτελεσματικές και διαδραστικές,

• Να μπορείτε να αναζητήσετε για μη καταχωρημένες εφαρμογές και λογισμικό, που να 
ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών σας και τις δικές σας,

• Να συνδυάζετε διαφορετικά εργαλεία, με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα των 
διαδικτυακών/συνδυασμένων μεθόδων διδασκαλίας τάξεων σας,

• Να παρακινήσετε τους μαθητές σας και να κάνετε την τάξη πιο ευχάριστη, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία,

• Να αξιολογήσετε τους μαθητές σας σε ψηφιακά περιβάλλοντα εκμάθησης



Επικοινωνιακά 
εργαλεία 
συνεργασίας 
Η συνεργασία έχει γίνει πιο σημαντική 
από την καινοτομία, στην 
καθημερινότητα. Χρησιμοποιώντας 
εργαλεία που επιτρέπουν στους 
εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν 
αποτελεσματικά και να αναπτύξουν 
ένα είδος συλλογικής νοημοσύνης, 
εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα.



“μια ευκαιρία για αλληλεπίδραση και συνδεσιμότητα. Τα ποιοτικά 
περιβάλλοντα εκμάθησης συμπεριλαμβάνουν ευκαιρίες για τους 
εκπαιδευόμενους, να εμπλακούν σε διαδραστικές και συνεργατικές 
δραστηριότητες με τους συνεκπαιδευόμενους τους: τέτοια περιβάλλοντα έχει 
αποδειχθεί πως συμβάλλουν στην βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων σκέψης 
υψηλότερου επιπέδου”

 Brindley, Walti, and Blaschke (2009)



Εργαλεία Παρακίνησης
Το να είστε παρόντες για τους εκπαιδευόμενους μπορεί να υπάρξει πολύ 
δύσκολο, σε συνθήκες διαδικτυακής ή υβριδικής εκμάθησης. Κι όμως, αυτό είναι 
εν τέλει που ανοίγει την πόρτα στις περισσότερες ευκαιρίες να αυξήσετε 
την συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Αν δημιουργήσετε ένα περιβάλλον στο 
οποίο είστε διαθέσιμος/η, κατανοητικός/η και εξυπηρετικός/η, οι εκπαιδευόμενοι 
σας θα είναι πιο ανοιχτεί και θα έχουν περισσότερο να επικοινωνήσουν.



Εργαλεία Αξιολόγησης
Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης, η 
αξιολόγηση είναι χρήσιμη τόσο για εκπαιδευτές όσο κι 
εκπαιδευόμενους:
• Για τους εκπαιδευτές, επειδή έχουν την ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν μαθησιακούς στόχους και 
προσδοκίες στους εκπαιδευόμενους, και επειδή 
μπορούν να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούν.

• Για τους εκπαιδευόμενους, η αξιολόγηση μπορεί 
να λειτουργήσει ως ένα θετικό κίνητρο για να 
κερδίσουν αναγνώριση των προσπαθειών τους 
μέσω της βαθμολογίας, ενώ τους ωθεί στο να δουν 
εκ νέου προηγούμεν θέματα εκμάθησης, 
ενισχύοντας τι έχουν μάθει, και να αποσαφηνίσουν 
ιδέες.



Γλωσσάρι
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ενα στυλ διδασκαλίας στο 
οποίο οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από ηλεκτρονικά και διαδικτυακά 
μέσα, καθώς και μέσω του παραδοσιακού δια ζώσης τρόπου διδασκαλίας.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ - είναι ένα είδος συνδυασμένης μεθόδου 
διδασκαλίας, όπου η μελέτη που “παραδοσιακά γίνεται στην τάξη τώρα γίνεται 
στο σπίτι, και ό,τι συνήθως ήταν εργασία για το σπίτι, τώρα ολοκληρώνεται 
στην τάξη”. Σε μια τυπική προσέγγιση αυτού του είδους, οι εκπαιδευόμενοι 
παρακολουθούν στο σπίτι τον εκπαιδευτή να επεξηγεί κάτι σε βίντεο, και τότε 
εξασκούν τα όσα έμαθαν όταν είναι εντός της τάξης.



Γλωσσάρι
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστοσελίδες ή 
διαδικτυακές πηγές, και ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας που ενθαρρύνουν 
την ενεργητική εκμάθηση, τη δόμηση της γνώσης, και την εξερεύνηση κατά τη 
διαδικασία εκπαίδευσης και εκμάθησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ τα διαδικτυακά εργαλεία συνεργασίας είναι 
εφαρμογές, λογισμικά προγράμματα, ή πλατφόρμες που βοηθούν τις 
επιχειρήσεις και το προσωπικό να βελτιώσουν τη δημιουργική διαδικασία, και 
να δουλέψουν από κοινού πιο δραστικά και αποτελεσματικά.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΙΝΙΣΗΣ είναι τα εργαλεία που μας βοηθούν να 
αλληλεπιδράσουμε καλύτερα, σε αυτό το πλαίσιο, με τους εκπαιδευόμενους 
μας, αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους.



Συμβουλές για περαιτέρω ανάγνωση
• Brindley and Walti (2009) Creating Effective Collaborative Learning Groups in an 

Online Environment https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847776.pdf 
• Group work: Using cooperative learning groups effectively 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-usin
g-cooperative-learning-groups-effectively/

• Arden, M. (2021) The 20 Best Tools for Virtual and Distance Learning 
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/

• Thompson, S. (2017) 7 Online Communication Tools That Can Help You 
Collaborate In Your eLearning Teams 
https://elearningindustry.com/7-online-communication-tools-collaborate-elearning-tea
ms 

• Gupta, P. (2016) Tools, Tips & Resources Teachers Must Know to Learn About 
Gamification of Education 
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education

• Essential Gamification Tools 
https://educationalresources.online/essential-gamification-tools/

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education


Συμβουλές για περαιτέρω ανάγνωση

• Reissman, H. (2018) 7 smart ways to use technology in the classroom 
https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/

• Miller, M. (2019) 30 interactive Google Slides activities 
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excite
ment/

• TeachThought Staff (2012) How Deeper Learning contributes to Digital Learning 
https://www.teachthought.com/technology/digital-learning-tools-function/

Μπορείτε επίσης να δείτε τη Βιβλιοθήκη του T4T. Εδώ είναι κάποιες 
χρήσιμες πηγές:

https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/


Ευχαριστούμε!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


