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Ταυτότητα σεναρίου 
 

Τάξη 

Γ΄ Τάξη Γυμνασίου 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο 

Ιστορία, Ενότητα 17, Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831), 

σσ.55-56 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές αναμένεται να: 

 ανακαλέσουν στη μνήμη τους γνώσεις για το συγκεκριμένο ιστορικό 

πρόσωπο 

 εμβαθύνουν  στο έργο του για την ανασυγκρότηση της χώρας 

 προβληματιστούν πάνω στις ιστορικές επικρατούσες συνθήκες  

αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση 

 αναλογιστούν τη συμβολή του Καποδίστρια στο νέο ελληνικό κράτος 

 διακρίνουν την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική του Καποδίστρια 

 διερευνήσουν τις αιτίες για τη συγκεντρωτική διακυβέρνηση  του 

Καποδίστρια 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του 

σεναρίου 

Γνώσεις χρήσης και αξιοποίησης των εργαλείων της e-class και της webex για την 

απρόσκοπτη εκπόνηση των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων 

Χρόνος υλοποίησης  

1 διδακτική ώρα ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας  

1 διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας  

Σύντομη περιγραφή σεναρίου 

Το παρόν διδακτικό σενάριο στοχεύει στην κατανόηση και εμβάθυνση της 

προσωπικότητας και του έργου του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη 

Καποδίστρια, με αφορμή την ενότητα 17 του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ τάξης 

Γυμνασίου και ακολουθώντας το Πρόγραμμα Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός με κατάλληλες διδακτικές ενέργειες επιχειρεί να προβληματίσει  

τους μαθητές σχετικά με τρεις πτυχές της ιστορικής αυτής προσωπικότητας: την 

εσωτερική πολιτική που εφάρμοσε, την εξωτερική του πολιτική και τον ρόλο της 

Αντιπολίτευσης. Ξεκινώντας με την πρόκληση ενδιαφέροντος μέσω της προβολής 



 

 

ενός βίντεο, ο εκπαιδευτικός σταδιακά οδηγεί τους μαθητές σε μία πολύπλευρη 

προσέγγιση του έργου του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας με τη βοήθεια του 

σχολικού βιβλίου, πηγών και την εκπόνηση ατομικών και ομαδικών 

δραστηριοτήτων. Οι μαθητές εκπονούν τις δραστηριότητες και αξιολογούν αυτές 

των συμμαθητών τους. Τέλος, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, μέσα από 

συζήτηση, οι μαθητές οδηγούνται σε συμπεράσματα για την προσφορά του 

Καποδίστρια και τις συνέπειες μιας εμφύλιας σύγκρουσης. 

Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών 

Οι ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να προάγουν τη διερεύνηση διάφορων πτυχών του θέματος (έργο του Ιωάννη 

Καποδίστρια), μέσα από τη συζήτηση και τη συνεργασία με τους συμμαθητές και 

τον εκπαιδευτικό, με απώτερο στόχο τον αντίκτυπο της προσφοράς του στη 

μελλοντική πορεία της Ελλάδας ως οργανωμένο κράτος μέχρι και σήμερα. 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία (ονομαστικά) 

Σύγχρονης διδασκαλίας: 

Πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας webex 

 Διαμοιρασμός εγγράφου (share file) 

 Διαμοιρασμός οθόνης (share screen)  

 Επισημειώσεις (annotate)  

 Χωρισμός σε ομάδες (breakout sessions)  

 Chat  

 Emoticons 

 Ασπροπίνακας (whiteboard) 

 Δημοσκόπηση (polling) 

 Μικρόφωνο 

Ασύγχρονης διδασκαλίας: 

Πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας e-class 

 Τοίχος 

 Εννοιολογικός χάρτης 

 Κουβεντούλα 

 Εργασίες 

 Ασκήσεις 

 Έγγραφα 

 Πολυμέσα 

  



 

 

1. Βασική Ροή Σεναρίου Ασύγχρονης 

(45΄) 
 

1. 

Αφόρμηση 

• Οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο σχετικό με το θέμα μας "Ιωάννης 
Καποδίστριας", που τους έχει δοθεί στην e-class (Πολυμέσα, Εργασίες). 

Παρουσίαση - 
Ερευνητική 

Εστίαση 

• Ο εκπαιδευτικός διαμοιράζει φύλλο εργασίας στους μαθητές μέσω της eclass  
(Eργασίες) και καλούνται να απαριθμήσουν ενέργειες του Κυβερνήτη 
(εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική, αντιπολίτευση) αξιοποιώντας το 
σχολικό τους εγχειρίδιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάξη είναι 15 άτομα 
δίνονται 3 διαφορετικά φύλλα εργασίας ώστε οι μαθητές να ομαδοποιηθούν 
σε ομάδες των 5 ατόμων, όταν έρθουν στη σύγχρονη διδασκαλία.  

Συνεργασία 

• Οι μαθητές εκπονούν ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση του θέματος χρησιμοποιώντας εργαλεία της e-class (Εργασίες, 
Τοίχος).  

Αξιολόγηση 

• Οι μαθητές αξιολογούν με σχόλια και παρατηρήσεις τις ομαδικές εργασίες 
των συμμαθητών τους στον Τοίχο της e-class. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες.   

Αναστοχασμός 

• Προωθώντας την αλληλεπίδραση και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον 
δίνεται μία άσκηση πολλαπλής επιλογής (Ασκήσεις). 



 

 

2. Βασική Ροή Σεναρίου Σύγχρονης 

(45΄) 
 

 

 

Αφόρμηση 

•  Οι μαθητές καλούνται να κάνουν συνειρμούς (ιδεοθύελλα) στο θέμα 
"Καποδίστριας"  χρησιμοποιώντας επισημειώσεις (annotate) στον 
ασπροπίνακα (whiteboard) 

Παρουσίαση - 
Ερευνητική 

Εστίαση 

• Οι μαθητές χωρίζονται (breakout sessions) σε ομάδες όπου τους 
διαμοιράζονται δραστηριότητες σχετικές με το θέμα που διαπραγματεύονται.  

Συνεργασία 

• Οι μαθητές εκπονούν ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση του θέματος, χρησιμοποιώντας εργαλεία της e-class (εργασίες, 
εννοιολογικός χάρτης, τοίχος, έγγραφα) και παρουσιάζουν την εργασία τους. 

Αξιολόγηση 

• Οι μαθητές αξιολογούν με σχόλια και παρατηρήσεις τις ομαδικές εργασίες 
των συμμαθητών τους στον τοίχο της e-class. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες.   

Αναστοχασμός 

• Οι μαθητές συζητούν και συμμετέχουν σε μια δημοσκόπηση (polling). Ο 
εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνει τα βασικά σημεία του μαθήματος. 



 

 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

Το παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιείται με τη μορφή εξ αποστάσεως 

δραστηριοτήτων, οι οποίες ανατίθενται στους μαθητές και εκπονούνται σύγχρονα 

μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης webex και ασύγχρονα μέσω της 

πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class. Στόχος είναι η ενεργοποίηση 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα 
 

Πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας webex 

 Διαμοιρασμός εγγράφου (share file)   

o εργασία μαθητών/παρουσίαση ερωτημάτων για δημοσκόπηση  

 Διαμοιρασμός οθόνης (share screen) 

o παρουσίαση μαθήματος 

 Ασπροπίνaκας (whiteboard) 

o ατομική δραστηριότητα 

 Επισημειώσεις (annotate) 

o ατομική δραστηριότητα 

 Χωρισμός σε ομάδες (breakout sessions) 

o εκπόνηση ομαδικών δραστηριοτήτων 

 Δημοσκόπηση (polling) 

o καταγραφή θέσεων - απόψεων 

 Chat 

o επικοινωνία, συζήτηση, σχολιασμός, αξιολόγηση 

 Emoticons 

o μη λεκτική επικοινωνία, έκφραση συναισθημάτων/ 

αντιδράσεων 

 Μικρόφωνο 

o λεκτική επικοινωνία 

 

 

Πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας e-class 

 Τοίχος 

o ανάρτηση εργασιών, σχολιασμός, αξιολόγηση, αναστοχασμός 

 Εννοιολογικός χάρτης 

o εκπόνηση ομαδικής δραστηριότητας 



 

 

 Κουβεντούλα 

o σχολιασμός, συζήτηση 

 Εργασίες 

o ανάρτηση εργασιών 

 Ασκήσεις 

o άσκηση πολλαπλής επιλογής με μοναδική απάντηση 

 Έγγραφα 

o αποθήκευση εργασίας 

 Πολυμέσα 

o ανάρτηση βίντεο  

o  

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι 

 https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias#section-

id-1614972212648 

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?class

code=K09 

 http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/istoria_c/kath/s_1-

160.pdf 

Χρονοπρογραμματισμός 
 

Χρονοπρογραμμ
ατισμός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Ασύγχρονη 
διδασκαλία 

(1 διδακτική ώρα)  

 
Χρήση e-class 

Φάση 1.  
Αφόρμηση – 
Ενεργοποίηση 
ενδιαφέροντος 
(Διάρκεια: 18 
λεπτά) 

Παρακολουθήστε το 
βίντεο.  

Οι μαθητές παρακολουθούν 
το βίντεο από τα Πολυμέσα 
ή τις Εργασίες της e-class 

E-class: 
 Πολυμέσα 
 Εργασίες 

Εξωτερικός σύνδεσμος: 
 https://epanasta

si1821.online/to-
tragoudi-ths-
eleutherias#secti
on-id-
1614972212648 

Φάση 2.  
Παρουσίαση – 
Ερευνητική 
Εστίαση 
(Διάρκεια: 10 
λεπτά) 

Απαριθμήστε στο 
κείμενο του σχολικού 
βιβλίου τις ενέργειες 
του Ιωάννη 
Καποδίστρια και τις 
αντιδράσεις  σε  αυτές, 
όπως ορίζει το φύλλο 

Οι μαθητές διαβάζουν το 
κείμενο του σχολικού 
βιβλίου (έντυπο ή ψηφιακό)  
και απαριθμούν τις 
ενέργειες του Καποδίστρια 
ή τις αντιδράσεις σε αυτές 
σύμφωνα με το φύλλο 

E-class: 
 Εργασίες 

 
Εξωτερικός σύνδεσμος: 

 Διαδραστικό 
Σχολικό βιβλίο 

http://ebooks.edu.gr/eb

https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/istoria_c/kath/s_1-160.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/istoria_c/kath/s_1-160.pdf
https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
https://epanastasi1821.online/to-tragoudi-ths-eleutherias%23section-id-1614972212648
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09


 

 

εργασίας της ομάδας 
σας στις Εργασίες της 
e-class. 

εργασίας που έχει δοθεί σε 
κάθε ομάδα. 

ooks/v2/classcoursesdia
drastika.jsp?classcode=K
09 

 

Φάση 3.  
Ομαδικές 
δραστηριότητες 
(Διάρκεια: 10 
λεπτά) 

1η Δραστηριότητα 
Γράψτε τις σημειώσεις 
σας  στο φύλλο 
εργασίας της ομάδας 
σας  που βρίσκεται 
στις Εργασίες της e-
class. 
Α) Εσωτερική πολιτική 
Β) Εξωτερική πολιτική  
Γ)Αντιδράσεις 
Αντιπολίτευσης 
 
2η Δραστηριότητα 
Αναρτήστε τις 
ομαδικές 
δραστηριότητες στον 
Τοίχο της e-class. 
 

Οι μαθητές καταγράφουν  
συνοπτικά με τη μορφή 
σημειώσεων  στο φύλλο 
εργασίας που τους  έχει 
δοθεί  στις Εργασίες της e-
class. 
 
Οι μαθητές αναρτούν τις 
ομαδικές δραστηριότητες 
στον Τοίχο της e-class 

E-class: 
 Εργασίες 
 Τοίχος 

Φάση 4. 
Αξιολόγηση 
(Διάρκεια 5 λεπτά) 
 
 

Aξιολογήστε την 
εργασία μιας άλλης 
ομάδας γράφοντας 
σχόλια και 
παρατηρήσεις στον 
Τοίχο. 
 
 
 

Οι μαθητές  αξιολογούν την 
εργασία μιας άλλης ομάδας, 
διατυπώνοντας σχόλια, 
παρατηρήσεις, διορθώσεις 
ή συμπληρώσεις.  
Ο εκπαιδευτικός παρέχει 
ανατροφοδότηση και 
αξιολογεί τη συμμετοχή των  
μαθητών τόσο στις 
δραστηριότητες και στο 
σχολιασμό (Τοίχος)  

E-class: 
 Τοίχος 

Φάση 5.  
Αναστοχασμός - 
Ανακεφαλαίωση 
(Διάρκεια: 2 λεπτά) 

Απαντήστε στην 
άσκηση πολλαπλής 
επιλογής στην e-class. 
 
 
 
 
 

Οι μαθητές απαντούν σε 
άσκηση πολλαπλής 
επιλογής απομνημόνευσης 
γνώσεων σχετικά με τον 
Ιωάννη Καποδίστρια. 
 

E-class 
 Άσκηση 

πολλαπλής 
επιλογής με 
μοναδική 
απάντηση 
 

 
 

 

 

 



 

 

Χρονοπρογραμμ
ατισμός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Σύγχρονη 
διδασκαλία 

(1 διδακτική ώρα)  

 
Χρήση webex και e-class 

Φάση 1.  
Αφόρμηση – 
Ενεργοποίηση 
ενδιαφέροντος 
(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

 
Ιδεοθύελλα 

Οι μαθητές  γράφουν στον 
ασπροπίνακα (whiteboard) 
της Webex την πρώτη λέξη 
που έρχεται στο μυαλό 
τους, όταν ακούν τη λέξη 
"Καποδίστριας" με τη χρήση 
επισημειώσεων (annotate) 
ή στο chat  

Webex: 
 whiteboard 
 annotate 
 chat 

 
 
 
 

Φάση 2.  
Παρουσίαση – 
Ερευνητική 
Εστίαση 
(Διάρκεια: 3  
λεπτά) 

Χωρίζεστε στις 3 
ομάδες σας σε 
διαφορετικά ψηφιακά 
δωμάτια, για να 
εργαστείτε σε μια 
δραστηριότητα σχετική 
με το θέμα που 
διαπραγματευτήκατε 
στην ασύγχρονη 
διδασκαλία. Έχετε 
χρόνο 15΄. Μόλις 
ολοκληρωθεί ο 
χρόνος, επανέρχεστε, 
για να την 
παρουσιάσετε. 

Οι μαθητές ενημερώνονται 
για τον τρόπο που θα 
εργαστούν στην ομαδική 
τους δραστηριότητα. 

Webex: 
 μικρόφωνο 

 
 

Φάση 3.  
Ομαδικές 
δραστηριότητες 
(Διάρκεια: 15 
λεπτά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομαδικές 
δραστηριότητες (5 
ατόμων) 
1η Δραστηριότητα: 
Δημιουργήστε έναν 
Εννοιολογικό Χάρτη 
στην e-class με τα 
σχολεία που ίδρυσε ο 
Καποδίστριας.  
Αποθηκεύστε το χάρτη 
σας στα Έγγραφα. 
 
2η Δραστηριότητα: 
Αναζητήστε στο 
διαδίκτυο δύο χάρτες 
με τα σύνορα της 
Ελλάδας το 1830 και 
το 1832 και αναρτήστε 
τις εικόνες με τη 
λεζάντα τους  (έτος, 
συνθήκη, σύνορα)  
στον Τοίχο  της e-
class αναφέροντας την 
πηγή.  

Οι μαθητές  χωρισμένοι σε 
3  ομάδες εκπονούν 
δραστηριότητες  που 
βρίσκονται στις Εργασίες 
της e-class αξιοποιώντας 
εργαλεία της e-class.  
Ο εκπαιδευτικός εκ 
περιτροπής μπαίνει στα 
εικονικά δωμάτια, για να 
ενισχύσει την προσπάθεια 
των ομάδων και να λύσει 
απορίες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webex: 
 breakout sessions 

 
E-class: 

 Εργασίες 
 Εννοιολογικός 

Χάρτης  
 Έγγραφα 
 Τοίχος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξωτερικός σύνδεσμος: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Διάρκεια 12) 

 
3η Δραστηριότητα: 
Αφού διαβάσετε την 
πηγή που σας δίνεται  
και τις σημειώσεις 
σας, γράψτε μία 
παράγραφο σχετικά 
με τη σύγκρουση 
Καποδίστρια και 
Αντιπολίτευσης. 
Αναζητήστε μια εικόνα 
στο διαδίκτυο σχετική 
με τη δολοφονία του 
Καποδίστρια. 
Αναρτήστε στις 
Εργασίες  της e-class. 
 
Παρουσιάστε στην 
ολομέλεια της τάξης τα 
αποτελέσματα της 
εργασίας σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάθε ομάδα παρουσιάζει 
για 4 λεπτά την εργασία της 
έχοντας αναθέσει στον 
μαθητή -παρουσιαστή 
(presenter). Διατυπώνονται 
προφορικά  ή στο chat  ή 
στην Κουβεντούλα πιθανές 
ερωτήσεις-απορίες. 

     http://www.pi-
schools.gr/books/gymn
asio/istoria_c/kath/s_1-
160.pdf (σ.61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webex: 

 Διαμοιρασμός 
οθόνης (share 
screen) 

 Διαμοιρασμός 
εγγράφου (share 
file) 

 Annotate 
 Chat 

e-class: 
 κουβεντούλα 

 

Φάση 4. 
Αξιολόγηση 
(Διάρκεια 5  λεπτά) 
 
 

Aξιολογήστε την 
εργασία μιας άλλης 
ομάδας  γράφοντας 
σχόλια και 
παρατηρήσεις 
αξιοποιώντας το chat 
και τα emoticons της 
webex. 

Οι μαθητές αξιολογούν την 
εργασία μιας άλλης ομάδας, 
διατυπώνοντας σχόλια, 
παρατηρήσεις. Ο 
εκπαιδευτικός παρέχει 
ανατροφοδότηση και 
αξιολογεί τη συμμετοχή των  
μαθητών τόσο στις 
δραστηριότητες όσο και στο 
σχολιασμό (chat) 

Webex: 
 chat 
 emoticons 

 
 

Φάση 5.  
Αναστοχασμός - 
Ανακεφαλαίωση 
(Διάρκεια: 5  
λεπτά) 

Συζητήστε με τους 
συμμαθητές σας  για 
τον αντίκτυπο του 
έργου του 
Καποδίστρια και της 
εμφύλιας σύγκρουσης 
στο παρόν. 
Απαντήστε στη 
δημοσκόπηση 
(polling) σχετικά με 
την συγκεντρωτική 
διακυβέρνηση του 
Καποδίστρια. 

Οι μαθητές συζητούν 
(προφορικά, chat) για τα 
αποτελέσματα των 
ενεργειών του Καποδίστρια 
σήμερα, ενώ συμμετέχουν 
σε μια δημοσκόπηση 
σχετική με την πολιτική του 
Κυβερνήτη. Με την 
καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού  
προβληματίζονται για τις 
συνέπειες της εμφύλιας 
σύγκρουσης. Το μάθημα 
ολοκληρώνεται με την 
ανακεφαλαίωση των 
βασικών σημείων/εννοιών 

Webex: 
 διαμοιρασμός 

οθόνης 
 chat 
 polling 
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προβάλλοντας  με 
διαμοιρασμό οθόνης την 
ενότητα 17 του σχολικού 
βιβλίου . 

 

Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου  

 

Για τη διδασκαλία μιας ενότητας του μαθήματος της Ιστορίας προκρίθηκε ο 

συνδυασμός ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας με στόχο την εμπέδωση της 

μάθησης μιας τόσο σημαντικής προσωπικότητας, του Ιωάννη Καποδίστρια, στη 

διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους. 

Η επιλογή της πλατφόρμας e-class για την ασύγχρονη διδασκαλία έγινε με βάση τις 

ιδιαιτερότητες των μαθητών, τους μαθησιακούς στόχους και το προσωπικό 

διδακτικό ύφος. Τόσο οι μαθητές όσο και ο εκπαιδευτικός της Β/θμιας εκπαίδευσης 

είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον, οπότε η 

πλοήγηση, ο εντοπισμός του υλικού και η χρήση των εργαλείων δεν δημιουργεί 

σύγχυση, ενώ εξοικονομείται χρόνος. Η προετοιμασία των μαθητών μέσω της 

ασύγχρονης διδασκαλίας για το γνωστικό αντικείμενο που θα συναντήσουν  στη 

σύγχρονη διδασκαλία "σπάζοντας" το υλικό σε μικρά, εύκολα κομμάτια αποτελεί 

πρόσφορη μέθοδος. Ενθαρρύνεται έτσι η αυτορυθμιζόμενη μάθηση, η διαχείριση 

του χρόνου των μαθητών και η αυτονομία. Ταυτόχρονα, μέσω του Τοίχου δίνεται η 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Ο τακτικός έλεγχος, η 

ανατροφοδότηση και η υποστήριξη των μαθητών είναι βασικό μέλημα του 

διδάσκοντα.  

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης της 

Webex διακρίνεται για την αμεσότητα και τη ζωντάνια της επικοινωνίας και 

δημιουργεί ευκολότερα για τον μαθητή την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια ομάδα. 

Απαιτεί όμως πολύ καλή και εκ των προτέρων οργάνωση από τον εκπαιδευτικό, 

ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος σε ενέργειες, όπως ο διαμοιρασμός 

εγγράφων, βίντεο, η επιλογή ομάδων κ.λπ.. Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει 

όλα τα υλικά και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει στο μάθημα και έχει 

προαποφασίσει το χρόνο για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. Καλό είναι οι 

ομαδικές δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί να ανταποκρίνονται τόσο στο 

μέγεθος των ομάδων όσο και στις δυνατότητές τους (γνωστικές, ψηφιακές). Ο 

εκπαιδευτικός που γνωρίζει το γνωστικό επίπεδο και τα κοινωνικοπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών προσαρμόζει το βαθμό δυσκολίας και το ύφος 

διδασκαλίας στις ανάγκες τους. Σημαντικό είναι, επίσης, οι εργασίες να είναι 

διαφορετικές για κάθε ομάδα, ώστε η οργάνωση του μαθήματος να συνάδει με τις 



 

 

αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ποικιλία 

στο μάθημα και να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο. 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των  μαθητών σε 

όλες τις φάσεις του μαθήματος ενεργοποιώντας και διευκολύνοντας την πρόσβασή 

τους σε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 

συνεργατική μάθηση και επικοινωνία.  


