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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.



Σχετικά με το έργο
Το έργο T4T - Tools4Teaching in Digital Education 
Settings επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 
εκπαιδευτών ενηλίκων και των παροχών τυπικής, 
μη τυπικής και άτυπης κατάρτισης, ώστε να 
στραφούν αποτελεσματικά προς την ψηφιακή 
εκπαίδευση και να παρέχουν το ίδιο επίπεδο 
αλληλεπίδρασης και “ανθρώπινης” εμπειρίας 
στους εκπαιδευόμενους, όπως στο φυσικό 
περιβάλλον. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η 
ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών 
ενηλίκων και των επαγγελματιών κατάρτισης να 
δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματικές 
δυναμικές ομάδες, σε ψηφιακά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, ώστε να εμπλέκουν καλύτερα τους 
διαδικτυακούς εκπαιδευόμενους. 



Στόχοι Ενότητας
Σε αυτήν την ενότητα, οι e-
εκπαιδευτές θα:
Μάθουν πως να προσαρμόσουν σύντομες ασκήσεις προθέρμανσης, icebreakers 
και ενεργοποιητές ώστε να είναι επαρκείς για διαδικτυακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση, προκειμένου να υποστηρίξουν την διάδραση και την μάθηση, και να 
προσθέσουν ποικιλία και ζωντάνια σε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό και μαθησιακό 
περιβάλλον



Αποτελέσματα ενότητας:

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι e-εκπαιδευτές θα μπορούν:

Να χρησιμοποιήσουν τεχνικές για να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία,

Να δημιουργήσουν ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον,

 Να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές για να ενθαρρύνουν την ενεργή μάθηση, τη διάδραση και τη 
συμμετοχή

Να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές για να ενθαρρύνουν το μοίρασμα των ιδεών, των απόψεων 
και των ερωτήσεων 

Να υποστηρίξουν την ομαδική δουλειά

Να αναγνωρίζουν τη διάρκεια συγκέντρωσης



1st κεφάλαιο: 
Διαδικτυακοί 
Ενεργοποιητές - Τι 
είναι όλα αυτά;



Τι είναι ένας 
διαδικτυακός 
ενεργοποιητής;

● Οι διαδικτυακοί ενεργοποιητές είναι ένα από τα μυστικά της 
καταπολέμησης της ψηφιακής κόπωσης. Περνώντας μακρές περιόδους 
χρόνου σε ψηφιακά περιβάλλοντα, κοιτώντας μια οθόνη όλη μέρα, 
μπορεί να γίνει κουραστικό. 

● Είναι πρόκληση να διατηρήσεις το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
αμείωτο σε ψηφιακό περιβάλλον, αλλά με παιχνίδια και δραστηριότητες, 
μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμμετοχικότητα και τα αποτελέσματα.

● Σε δια ζώσης συνθήκες, οι εμψυχωτές συχνά χρησιμοποιούν 
δραστηριότητες για να αυξήσουν την ενέργεια της ομάδας, και τη 
συγκέντρωση της. Αυτοί οι ενεργοποιητές μπορούν να περιλαμβάνουν 
φυσικές δραστηριότητες, να προωθούν τη δημιουργική σκέψη, ή απλά 
να είναι ευκαιρία για ψυχαγωγία και παρότρυνση για γέλιο.



Ποιος είναι ο σκοπός των 
διαδικτυακών ενεργοποιητών;

● Τα διαδικτυακά μαθήματα και εργαστήρια είναι πιο 
αποτελεσματικά όταν οι συμμετέχοντες εμπλέκονται 
ενεργητικά στη διαδικασία και έχουν την ενέργεια να 
συνεισφέρουν και να συμμετέχουν πλήρως στο 
μάθημα

● Ο σκοπός ενός διαδικτυακού ενεργοποιητή είναι να 
αυξήσει τα επίπεδα ενέργεια και να βοηθήσει την 
ομάδα σας να είναι παρούσα και συγκεντρωμένη στο 
μάθημα



Πλεονεκτήματα των διαδικτυακών 
ενεργοποιητών

● Οι διαδικτυακοί ενεργοποιητές έχουν αρκετά 
πλεονεκτήματα τόσο για τους συμμετέχοντες όσο 
και για τους εισηγητές. Το να αφήνετε χώρο στην 
agenda για ενεργοποιητές, όχι μόνο αυξάνει την 
ενέργεια και τη συμμετοχικότητα, αλλά μπορεί 
επίσης να βελτιώσει τη σύνθεση και συνοχή της 
ομάδας. Έτσι, κάποια πλεονεκτήματα είναι:
- Συμμετοχικότητα
- Δημιουργία ποικιλίας στο ημερήσιο πρόγραμμα
- Είναι ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό
- Περιορίζει την αβολοσύνη
- Δημιουργεί συνδέσεις



Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω 
διαδικτυακούς ενεργοποιητές;

Κατά τη διάρκεια όλων των εκτενών συναντήσεων και εργαστηρίων. Κατά τη διάρκεια 
των δικών μας διαδικτυακών συναντήσεων, πρέπει να προγραμματίζουμε έναν 
ενεργοποιητή τουλάχιστον για κάθε συνάντηση που διαρκεί περισσότερο της μίας 
ώρας. Μαζί με τα κατάλληλα διαλείμματα, αυτό μπορεί να βοηθήσει το κάθε μέλος της 
ομάδας να νιώσει παρόν και πως εμπλέκεται ενεργητικά στη διαδικασία.

Κάθε φορά που φθίνει η ενέργεια σε κάποια εικονική συνάντηση. Το να χαλαρώνουμε 
ένα γεμάτο πρόγραμμα με ένα παιχνίδι μπορεί να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω 
δημιουργικότητα και να γεφυρώσει άβολα διαλείμματα.

Επομένως… όταν παρατηρείτε ότι η ενέργεια μειώνεται, ρωτήστε τα μέλη της ομάδας σας 
αν χρειάζονται ένα διάλειμμα και προσφέρετε τους έναν ενεργοποιητή όταν επιστρέψετε. 
Σε λίγα μόλις λεπτά, η ομάδα σας θα έχει ανανεωθεί και θα είναι έτοιμη για την επόμενη 
πρόκληση.



2ο κεφάλαιο: Συμβουλές 
για διαδικτυακούς 
ενεργοποιητές



Ας είμαστε αποτελεσματικοί κατά την 
υλοποίηση ενός διαδικτυακού 
ενεργοποιητή

Καθιερώστε καλά πρότυπα συμπεριφοράς για τις διαδικτυακές συναντήσεις 
• Πολλοί εμψυχωτές θέτουν τις προσδοκίες που έχουν για τους συμμετέχοντες 

πριν από τη συνάντηση, καθώς και ακριβώς στην έναρξη αυτής, για να 
διασφαλίσουν ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά, και πως όλα τα άτομα είναι 
ευχαριστημένα και παραγωγικά. Οι διαδικτυακές συναντήσεις δε διαφέρουν 
καθόλου, ως προς αυτό.

• Κάντε τα πρότυπα συμπεριφοράς για τις διαδικτυακές συναντήσεις ξεκάθαρα 
στα συμμετέχοντα άτομα, δημιουργώντας μια λίστα που θα μοιράσετε 
συνοδευτικά με τις προσκλήσεις.

• Επαναλάβετε το ίδιο στην αρχή της συνάντησης, κι αν είναι εφικτό, να έχετε τη 
λίστα διαθέσιμη στον εικονικό λευκοπίνακα ή στο εργαλείο συνεργασίας που θα 
χρησιμοποιήσετε



3ο κεφάλαιο: 
Διαδικτυακοί 
ενεργοποιητές



Διαδικτυακοί ενεργοποιητές προθέρμανσης

Αυτοί οι ενεργοποιητές είναι ιδανικοί για την προθέρμανση της ομάδας ή για να συστήσετε 
νέα μέλη σε έναν μεγαλύτερο οργανισμό. Παρόλο που αυτές οι διαδικτυακές ασκήσεις 
προθέρμανσης μπορούν να γίνουν ανα πάσα στιγμή στο εικονικό σας εργαστήριο, είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμες για την προθέρμανση της ομάδας και για να τους δώσετε κίνητρο για το 
επερχόμενο διαδικτυακό εργαστήριο.

Μερικοί από τους καλύτερους ενεργοποιητές για διαδικτυακές συναντήσεις και εργαστήρια 
είναι πολύ απλοί και χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για να παρακινήσουν τους 
συμμετέχοντες να κινηθούν και να χωρίσουν την παλέτα ανάμεσα σε πιο σύνθετα 
καθήκοντα.

Το να κουνήσετε τα σώματα σας (Shakedown) είναι ένας αποδεδειγμένα καλός ενεργοποιητής 
σε δια ζώσης συνθήκες, και λειτουργεί εξίσου καλά και με την διαδικτυακή κάμερα. Ας δούμε 
πώς παίζεται!



Shake it off
Βήμα 1:

Η ομάδα στέκεται σε έναν κύκλο. Το κάθε άτομο πρέπει να απέχει να απέχει από το 
όλο, όσο περίπου μήκος έχει το χέρι του, και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Βήμα 2:

Η ομάδα παίζει τον ενεργοποιητή “shake down” με όλα τα άτομα να συμμετέχουν, 
μετρώντας φωναχτά μαζί καθώς το παιχνίδι προχωράει.

Πρώτα, η ομάδα ανακινεί 8 φορές το δεξί χέρι, έπειτα το αριστερό, στη συνέχεια 
ανακινεί 8 φορές το δεξί πόδι, και μετά το αριστερό. Κάθε φορά, μετρώντας “1 - 2 - 3 
- 4 - 5 - 6 - 7 - 8!”. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία, αλλά αυτή τη 
φορά με 4 ανακινήσεις. Έπειτα 2 και τέλος 1 φορά το κάθε άκρο. Ο ενεργοποιητής 
κλείνει με μια δυνατή επευφημία και μια κλωτσιά νίντζα στον αέρα.  

 



Διασκεδαστικοί διαδικτυακοί ενεργοποιητές 

Τα παιχνίδια των εικονικών συναντήσεων πρέπει να είναι διασκεδαστικά. Ο 
βασικός σκοπός αυτών των διαδικτυακών ενεργοποιητών είναι η διασκέδαση, 
να προκαλέσουν γέλιο κι ενέργεια, και να δημιουργήσουν χώρο ανάμεσα σε 
σύνθετες εργασίες. Οι διασκεδαστικοί ενεργοποιητές μπορούν να είναι ένα 
σημαντικό στοιχείο των συναντήσεων για μια οποιαδήποτε εικονική ομάδα, και 
μια μίξη πιο σύνθετων ενεργοποιητών, όπως επίσης κι αυτών που είναι απλά 
για το γέλιο. Όλοι αυτοί οι ενεργοποιητές μπορείς να είναι ένας ευχάριστος 
τρόπος να ξεκινήσετε. Για να ρίξουμε μια ματιά.



Πρόκληση GIF 
Βήμα 1:

Δημιουργήστε έναν διαδικτυακό λευκό πίνακα ή ένα διαμοιραζόμενο αρχείο Google, όπου 
οι συμμετέχοντας θα μπορούν να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις τους στην πρόκληση.

Βήμα 2:

Κοινοποιήστε μια φράση ή μια δήλωση στον διαδικτυακό λευκό πίνακα και 
προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να βρουν ένα GIF (πχ στον ιστότοπο giphy.com) και να 
το δημοσιεύσουν σε αυτόν τον συνεργατικό χώρο.

Βήμα 3:

Βάλτε την ομάδα να ψηφίσει σε κάθε γύρο απαντήσεων. Χρησιμοποιήστε ένα σύστημα 
σαν αυτό της ψηφοφορίας του Mural ή των σχολίων αυτού, και διαλέξτε νικητή. Τρέξτε 
πολλαπλούς γύρους αν υπάρχει ο χρόνος στην ατζέντα, και δημιουργήστε έτσι ένα 
τουρνουά!



4ο κεφάλαιο: 
Διαδικτυακοί 
ενεργοποιητές 
βασισμένοι σε δεξιότητες



Διαδικτυακοί ενεργοποιητές βασισμένοι σε 
δεξιότητες

❑ Αυτοί οι εικονικοί ενεργοποιητές - παιχνίδια και ασκήσεις - είναι εξαιρετικοί για να 
προκαλέσετε την ομάδα και να την παροτρύνετε να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες 
δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση, η μνήμα, ή η κριτική σκέψη.

❑ Συνήθως πρόκειται για ενεργοποιητές με μεγαλύτερο βάθμος κι ελαφρώς πιο 
περίπλοκους, αλλά μπορούν να προσφέρουν καλά αποτελέσματα σε μεγαλύτερης 
διάρκειας εργαστήριο ή ακόμη κι ως μιας φοράς ασκήσεις, προκειμένου να 
διατηρήσετε τη συμμετοχικότητα μιας απομακρυσμένης ομάδας



PowerPoint Karaoke 

Το PowerPoint Karaoke είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να δώσετε 
κίνητρο στην ομάδα, αλλά και να βελτιώσετε την συνοχή αυτής καθώς 
και τις επικοινωνιακές δεξιότητες της. Δημιουργήστε μία ή 
περισσότερες διαφάνειες, τις οποίες κανένας από τους 
συμμετέχοντες δε θα έχει δει πιο πριν.

Μόλις η ομάδα είναι έτοιμη, βρείτε έναν εθελοντή που είναι πρόθυμος 
να παρουσιάσει και να ξεκινήστε με την πρώτη τυχαία διαφάνεια. Ο 
εθελοντής θα πρέπει μετά να παρουσιάσει στην ομάδα, 
χρησιμοποιώντας αυτές τις διαφάνειες. Μπορείτε να δώσετε σε κάθε 
συμμετέχοντα ένα ολόκληρο σετ διαφανειών ή να τις περάσετε στους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες μετά από μερικές διαφάνειες. 
Προτείνουμε να διατηρήσετε την λεκτική πληροφορία στο ελάχιστο 
στις διαφάνειες σας ή να χρησιμοποιήσετε μόνο εικόνες.



PowerPoint Karaoke: Πώς παίζεται; 
Οδηγίες

• Βρείτε μερικούς εθελοντές, που είναι πρόθυμοι να παρουσιάσουν. Υστερα, φτιάχνεται αρκετές 
παρουσιάσεις διαφανειών, με την κάθε μια να περιέχει 8-10 τυχαίες διαφάνειες (μπορείτε να 
φτιάξετε τη δική σας παρουσίαση ή να βρείτε παραδείγματα στο Διαδίκτυο).

• Βάλτε στον κάθε εθελοντή να κάνει μια παρουσίαση, χωρίς να έχει δει ποτέ πριν τις διαφάνειες. 
Όταν όλα τα άτομα θα έχουν παρουσιάσει, ο νικητής θα επιλεχθεί από μια επιτροπή ή από την 
ψήφο της ομάδας.

Συμβουλές για να πραγματοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα διαδικτυακά

Μια απλή δραστηριότητα για να την πραγματοποιήσετε διαδικτυακά - υπό τη προϋπόθεση πως όλα 
τα άτομα έχουν συνδεδεμένη κάμερα και πως εσείς διαμοιράζεστε την παρουσίαση, αυτή η 
δραστηριότητα πραγματοποιείται λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο, όπως και σε δια ζώσης συνθήκες. 
Δημιουργήστε από πριν μια ή περισσότερες παρουσιάσεις και παρουσιάστε τες μέσω του 
διαμοιρασμού οθόνης. Είναι καλό να διατηρήσετε εσείς τον έλεγχο της παρουσίασης, ώστε να 
μπορείτε να προχωρήσετε όπου χρειαστεί.



Ευχαριστούμε!

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


