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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.



Στόχοι της Ενότητας:

● να επιτυγχάνουν και να διατηρούν την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων
● να διαχειρίζονται την οργάνωση, τη διεύθυνση και την αξιολόγηση των τάξεων, 

προκειμένου να διατηρήσουν τους συμμετέχοντες σε εγρήγορση και 
συμπεριληπτικούς

● να διεξάξουν εργασίες διαδικτυακά σε μικρές ομάδες

Σε αυτήν την ενότητα, οι e-εκπαιδευτές θα μάθουν πως:

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων και των ομάδων χωρίς αποκλεισμούς στη 
διαδικτυακή εκμάθηση.



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
(δεξιότητες και ικανότητες):

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, αναμένεται από τους εκπαιδευτές ενηλίκων να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, προς τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

● να επιτυγχάνουν και να διατηρούν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο διαδίκτυο
● να επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές συμμετοχής στην διαδικτυακή εκμάθηση
● να οργανώνουν, να διευθύνουν και να αξιολογούν τάξης με υψηλή συμμετοχή
● να χρησιμοποιούν τη συμμετοχή σε μικρές ομάδες ως τεχνική εγκαθίδρυσης της 

συμμετοχής



Εισαγωγή
Η συμμετοχή των μαθητών είναι το κίνητρο, η προσοχή 
και το ενδιαφέρων που οι εκπαιδευόμενοι έχουν στην τάξη. 
Είναι εύκολο να παρατηρηθεί όταν αυτή είναι παρούσα, 
αλλά ακόμη περισσότερο όταν δεν υπάρχει. Είτε πρόκειται 
για δια ζώσης είτε για διαδικτυακό, οι μαθητές που 
συμμετέχουν δουλεύουν καλύτερα, βοηθούν στη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος παρακολούθησης της 
εκμάθησης και πιο πιθανό να διατηρήσουν την κεντρική 
πληροφορία. Αλλά στο σπίτι ή στην εργασία, υπάρχουν 
πολλοί περισπασμοί, οι οποίοι απλά δε θα υπήρχαν σε 
κάποια φυσική τάξη. Επίσης, όταν οι άνθρωποι είναι στις 
συσκευές τους, υπάρχει ένας τεράστιος πειρασμός να 
στρέψουν την προσοχή τους αλλού.



Στρατηγικές διαδικτυακής συμμετοχικής μάθησης 



Κρατήστε το απλό και ξεκάθαρο
• Παραμείνετε σε επαφή με τους εκπαιδευόμενους 

σας για όλη τη διάρκεια του μαθήματος

• Ορίστε ώρες γραφείου και μοιραστείτε τες μαζί τους 
εγκαίρως

• Βεβαιωθείτε ότι οι διαδικτυακοί εκπαιδευόμενοι σας 
αντιλαμβάνονται τους στόχους, τις εργασίες τους και 
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα

• Να είστε προσεκτικοί με τη χρήση της γλώσσας και 
της ορολογίας

• Ρωτήστε ερωτήσεις για να αντιληφθείτε την 
κατανόηση και δώστε τακτική ανατροφοδότηση.  



Κρατήστε το ενδιαφέρον και ευχάριστο

• Συμπεριλάβετε τους εκπαιδευόμενους με 

ενδιαφέροντα υλικά εκπαίδευσης και 

εκμάθησης

• Υποστηρίξτε την ικανότητα των 

εκπαιδευόμενων να εξερευνήσουν, 

επεξεργαστούν και δημιουργήσουν



Κρατήστε το προσωπικό

• Δημιουργήστε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον

• Αναγνωρίστε τις διαφορετικές εμπειρίες ζωής των 

μαθητών σας 

• Προσφέρετε ατομικές συνεδρίες

Source: freepik.com



Κρατήστε το κοινωνικό

• Καλλιεργήστε την αίσθηση κοινότητα και 

τις δυναμικές των ομάδων

• Συχνοί έλεγχοι και αξιολογήσεις 

• Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή συζητήσεις 

κριτικής κι αυτοστοχασμού 

• “Αναγνώστε” το δωμάτιοSource: freepik.com



Γλωσσάρι 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ πληροφορία ή δηλώσεις απόψεων για μια 
δράση, μια εκδήλωση, ή μια διαδικασία, που αναφέρεται στο αν αυτή 
είναι επιτυχημένη, η μεταφορά μιας αποτιμητικής ή διορθωτικής 
πληροφορίας, η πηγή της βελτίωσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ μεγάλος αριθμός μεθόδων ή εργαλείων που 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές για να αξιολογήσουν, μετρήσουν και 
καταγράψουν την ακαδημαϊκή ετοιμότητα, την μαθησιακή πρόοδο, την 
απόκτηση δεξιοτήτων, ή τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ είναι το άτομο που είναι αρμόδιος ή 
επικεφαλής της ομάδας.



Γλωσσάρι
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ είναι μια σειρά διαδράσεων, 
προσεγγίσεων και συμπεριφορών ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων 
που δουλεύει μαζί. Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από έναν 
αμερικανό κοινωνικό ψυχολόγο, τον Kurt Lewin. Ο Lewin πίστευε ότι 
οι ομάδες μπορούν να μεταβάλλουν την ατομική συμπεριφορά των 
μελών της ομάδας

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ είναι μια μέθοδος που μπορεί να 
συμπληρώσει συζητήσεις υποθέσεων, διαλέξεις και άλλου είδους τάξεις. Οι 
εκπαιδευόμενοι δουλεύουν μαζί σε ομάδες - συνήθως 3-6 ατόμων, 
βοηθώντας ο ένας τον άλλον να σκεφτούν με κριτική, να τελειοποιήσουν την 
αντίληψη τους για τις έννοιες των μαθημάτων, και να τις εφαρμόσουν σε 
ρεαλιστικές συνθήκες. Οι μαθητές παρακινούνται προς έναν κοινό στόχο και 
δουλεύουν μαζί για να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον, κατά τη διαδικασία 
εκμάθησης.
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