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Εισαγωγή   
 

Η ενταξιακή εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί 

ως ανθρώπινο δικαίωμα στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

(Ηνωμένα Έθνη, 2022). Τα εκπαιδευτικά 

συστήματα παγκοσμίως έχουν 

προσαρμοστεί σε πρωτόγνωρες συνθήκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Έχουν γίνει γρήγορα και ολοκληρωμένα βήματα προς την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης 

(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις Ειδικές Ανάγκες και την Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς). 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για ένταξη ήταν ένα πρωταρχικό 

ζήτημα σε όλα τα έργα του Οργανισμού και τις συνεργασίες με τον Εκπαιδευτικό, 

Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και το 

Ινστιτούτο UNESCO για Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (IITE). Αυτές οι 

δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τα 

συστήματα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και στη σημασία της προσβασιμότητας. 

Το Εγχειρίδιο  Ψηφιακής Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης στοχεύει να παρουσιάσει την 

τρέχουσα κατάσταση της ψηφιακής ένταξης 

στην Ευρώπη (συγκεκριμένα στην Ιταλία, την 

Κύπρο, τη Σλοβακία και την Ιρλανδία) και επίσης 

να παρουσιάσει ορισμένα διαδικτυακά εργαλεία 

ψηφιακής ένταξης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, όπως 

εργαλεία τηλεδιάσκεψης, εργαλεία 

συνεργασίας, διαχείριση τάξης εργαλεία, εργαλεία αξιολόγησης και εργαλεία βοηθητικής 

τεχνολογίας. Στο τέλος αυτού του εγχειριδίου, υπάρχει ένα γλωσσάρι με την ορολογία που 

χρησιμοποιείται στο εγχειρίδιο. 

 

 

  

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε ποιοτική 

εκπαίδευση και μάθηση. 

UNICEF 
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Η τρέχουσα κατάσταση της ψηφιακής ένταξης στην Ευρώπη 

ΙΤΑΛΙΑ 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας, όπως και πολλά άλλα, προσπάθησε να 

προσαρμοστεί πολύ αργά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ενώ έχουν γίνει 

βήματα προς νέες μορφές ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης, η πρόσβαση σε μια 

πραγματική, ολοκληρωμένη, ψηφιακή μάθηση παραμένει μια πρόκληση για τους Ιταλούς 

μαθητές, ειδικά τους πιο ευάλωτους. Τα διαδικτυακά μαθήματα απαιτούν τόσο 

τεχνολογικές δεξιότητες όσο και νέες μορφές μεθοδολογιών διδασκαλίας, αλλά το 

προηγούμενο σχολικό σύστημα δεν είχε προετοιμάσει επαρκώς τους εκπαιδευτικούς για 

να ανταποκριθούν στις μοναδικές μαθησιακές ανάγκες της ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Ο συνεχιζόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός έχει πράγματι ανοίξει νέες ευκαιρίες για να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια στην εκπαίδευση με την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών μέσων και 

τεχνολογιών για διδασκαλία και μάθηση. Ταυτόχρονα, αναδύονται νέες μορφές ευπάθειας 

τόσο κοινωνική όσο και εκπαιδευτική. Πολλές οικογένειες αντιμετώπισαν περιορισμένη 

διαθεσιμότητα ψηφιακών συσκευών και έλλειψη επαρκώς γρήγορης συνδεσιμότητας. 

Επιπλέον, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες 

προσαρμογής σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με μια μελέτη, που διεξήχθη από τον ΟΟΣΑ, το TALIS 2013, στην Ιταλία οι 

εκπαιδευτικοί συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για μια ουσιαστική εφαρμογή 

μιας ψηφιακής εκπαίδευσης στις τάξεις τους. Το 36% των εκπαιδευτικών δεν είναι έτοιμοι για 

ψηφιακή εκπαίδευση (ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 17%). Επιπλέον, οι δάσκαλοι στην 

Ιταλία είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία από τους ομολόγους τους του ΟΟΣΑ1.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι δεν ήταν 

διατεθειμένοι να δημιουργήσουν διαδικτυακές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς. 

Μερικοί από αυτούς αναζήτησαν μαθήματα για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν 

εφαρμογές για τηλεδιάσκεψη ή για κοινή χρήση εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, οι 

δάσκαλοι συχνά δεν είχαν στη διάθεση τους συσκευές και εφαρμογές που να ήταν αρκετά 

ισχυρές για να δημιουργήσουν αποτελεσματικές ψηφιακές τάξεις χωρίς αποκλεισμούς. 

Η κατάσταση των μαθητών δεν είναι καλύτερη. Σύμφωνα με το DESI, η Ιταλία είναι 25η στην 

κατάταξη της ΕΕ με μόνο το 69% του πληθυσμού να χρησιμοποιεί τακτικά το διαδίκτυο. 

Επιπλέον, η Ιταλία είναι επίσης 23η στην κατάταξη της ΕΕ για γνώσεις Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με μόνο το 47% των κατοίκων της να διαθέτει 

βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Κάθε Ιταλός έφηβος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στην τάξη 

19 λεπτά την ημέρα, έναντι μέσου όρου του ΟΟΣΑ 25 λεπτών2. 

                                                 
1 MIUR,  Εθνικό ψηφιακό σχολικό σχέδιο, σελ. 19  
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πολιτικές για τη νεολαία στην Ιταλία 2019, σελ. 92 
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Επιπλέον, ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας του ΟΟΣΑ κατατάσσει την Ιταλία στην 25η θέση 

από τις 28. Τα προβλήματα μπορούν να συνοψιστούν σε διαρθρωτικές αδυναμίες που 

σχετίζονται με τη συνδεσιμότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Από το 2007 η Ιταλία έχει κάνει σημαντικά βήματα σε διάφορους τομείς για την ενίσχυση 

της ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το ιταλικό εθνικό 

σχέδιο για την ψηφιακή εκπαίδευση (Piano Nazionale Scuola Digitale). Το ιταλικό σχέδιο 

ψηφιακής εκπαίδευσης είναι μια πολιτική που ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας για τη 

θέσπιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής καινοτομίας σε όλο το σχολικό σύστημα της 

Ιταλίας και την εισαγωγή του στην ψηφιακή εποχή (27 ενέργειες για την επίτευξη του στόχου 

της μεταρρύθμισης). 

Η πανδημία Covid-19 αντιπροσωπεύει ένα πρωτοφανές γεγονός για το ιταλικό σχολικό 

σύστημα. Δάσκαλοι, μαθητές και οικογένειες έπρεπε να αλληλεπιδρούν αποκλειστικά στο 

διαδίκτυο και να μάθουν πώς να συνδέονται σε ένα διαφορετικό άγνωστο περιβάλλον. Η 

κύρια πρόκληση αντιπροσωπευόταν από τη μείωση των κινήτρων και της δέσμευσης των 

μαθητών, με μια αυξανόμενη αίσθηση απομόνωσης λόγω της έλλειψης ανθρώπινης 

επαφής. Επίσης πολλοί μαθητές και δάσκαλοι αντιμετώπισαν ψηφιακή εξάντληση. 

Το ιταλικό εθνικό σχέδιο για την ψηφιακή εκπαίδευση και οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις 

είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, απομένει πολύς δρόμος να γίνει, το 

ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται νέες μορφές μεθόδων διδασκαλίας για να 

υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Καλή πρακτική 

Η Ιταλία βρίσκεται από τη δεκαετία του 1970 στην πρώτη γραμμή των πρωτοποριακών 

νέων προσεγγίσεων για μαθητές με αναπηρία. Αυτή η Ιστορία αντικατοπτρίζει τις καλές 

πρακτικές στις οποίες έχει φτάσει το ιταλικό σχολικό σύστημα. Με τον νόμο 170/2010, 

άρθρο 5 κόμμα 2, η ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ένταλμα για ένταξη μέσω της χρήσης 

αντισταθμιστικών εργαλείων που αντιπροσωπεύονται τόσο από την ψηφιακή τεχνολογία 

όσο και από εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Αυτό δεν μεταφράζεται πάντα στην 

πράξη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ειδικά στον τομέα της ψηφιοποίησης όπου 

υπάρχει εμφανής απόκλιση μεταξύ των βόρειων και νότιων περιοχών της χώρας3. Αυτή η 

διαδρομή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών προσεγγίσεων και εφαρμογών: 

 

IWB (διαδραστικός λευκός πίνακας) Εισαγωγή: Από το 2006 υπάρχει μια σταθερή 

εισαγωγή του IWB στα ιταλικά σχολεία, τα αποτελέσματα της χρήσης και ως εργαλείο στην 

ψηφιοποίηση είναι ανάμεικτα, ωστόσο παρέχει σε πολλούς εκπαιδευτικούς μια πρόσθετη 

βοήθεια για την ένταξη που καθιστά δυνατή την Χρησιμοποιήστε εφαρμογές και εργαλεία 

πληροφορικής που στοχεύουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές και της υπόλοιπης τάξης. Οι οθόνες αφής αντικαθιστούν 

                                                 
3 Franco Angeli 2021 στο “Κοινωνιολογία της επικοινωνίας” 62, 2021 anno XXXII σελ.69-86. 
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τώρα το IWB σε πολλά σχολεία. 

 

ICF Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικής Προσέγγισης: Εισήχθη το 2009, είναι ένα 

πρωτόκολλο MSO που βάζει τη λειτουργία στον πυρήνα των αξιών του. 

Ομαδική εργασία: Από την έναρξη του νόμου 104 το 1992, οι μαθητές SLD συμμετέχουν σε 

όλες τις δραστηριότητες της τάξης και δεν εγκαταλείπουν ποτέ την τάξη. Ο βοηθός 

δάσκαλος (αυτό: Insegnante di sostegno) είναι δάσκαλος υποστήριξης για όλη την τάξη. 

Σύμφωνα με τον νόμο 66, 2017 η έννοια της ένταξης δεν αφορά μόνο τους μαθητές Ειδικής 

Αγωγής, αλλά βάζοντας στον πυρήνα της τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών, όλοι οι 

μαθητές και ιδιαίτερα οι ΜΕΑ πρέπει να φτάσουν συνειδητά και αυτόνομα στον 

αυτοπροσδιορισμό. 

 

Cl@sse 2.0: είναι μια στρατηγική που βασίζεται σε έργο, στην οποία επιλεγμένα σχολεία 

πιλοτάρουν το έργο τους για πλούσιο σε ΤΠΕ περιβάλλον μάθησης σε μια τάξη για 2-3 

χρόνια.4 

ΚΥΠΡΟΣ 

Η Κύπρος, όπως και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αναθεωρεί και αναπτύσσει διαρκώς το 

τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα για να υποστηρίξει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και να 

φιλοξενήσει τα μοναδικά γούστα και τις ικανότητες τους (Αγγελίδης et al., 2006), τηρώντας 

τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) σχετικά με τη χωρίς 

αποκλεισμούς και προσβάσιμη μάθηση για όλα τα παιδιά με οποιεσδήποτε ψυχικές και 

σωματικές δυσκολίες. Η αυξανόμενη ζήτηση για διαδικτυακή εκπαίδευση που 

παρουσιάστηκε κυρίως μετά την πανδημία του Covid-19 έχει τονίσει την κρίσιμη σημασία 

της παροχής εξ αποστάσεως βοήθειας στα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της 

ψηφιακής εκπαίδευσης και της διαδικτυακής μάθησης. Μερικές από τις καλές πρακτικές 

που έχουν υιοθετηθεί στην Κύπρο σχετικά με την εξ αποστάσεως βοήθεια σε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες περιγράφονται παρακάτω. 

Καλή πρακτική 

● Ατομικές συνεδρίες: Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι πιθανό να λάβουν πιο 

εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε ατομικές συνεδρίες με τον δάσκαλο 

παράλληλα με τις τυπικές ομαδικές συνεδρίες με τους συνομηλίκους τους 

(Χατζηκάκου et al., 2008). 

 

● Συμβουλευτική υποστήριξη: Η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από 

εξειδικευμένους συμβουλευτικούς ή εκπαιδευτικούς ψυχολόγους για να 

                                                 
4 Francesco Avvisati, Sara Hennessy, Robert B. Kozma and Stéphan Vincent-Lancrin. Ανασκόπηση  
 της ιταλικής στρατηγικής για τα ψηφιακά σχολεία. 

https://www.oecd.org/education/ceri/Innovation%2520Strategy%2520Working%2520Paper%252090.pdf
https://www.oecd.org/education/ceri/Innovation%2520Strategy%2520Working%2520Paper%252090.pdf
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διασφαλιστεί ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν θετική μαθησιακή εμπειρία και 

αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα. 

 

● Παροχή ψηφιακού βοηθητικού εξοπλισμού: Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι όλα τα 

παιδιά έχουν πρόσβαση στην υποστηρικτική τεχνολογία που απαιτείται για να 

παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή διδασκαλία και να τα βοηθήσουν με τις 

συγκεκριμένες δυσκολίες τους (π.χ. κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ξυπνητήρια που 

αναβοσβήνουν για κωφούς μαθητές (Χατζηκάκου et al., 2005). 

 

● Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευση στις ΤΠΕ για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, τους δασκάλους και τους γονείς τους, για να αυξηθεί η ποιότητα της 

διαδικτυακής μάθησης και να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές, οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής 

μάθησης (Μαύρου & Λοΐζου-Ραούνα, 2017) . 

 

● Εκπαίδευση δασκάλων και εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς να ανταποκρίνονται 

σε συγκεκριμένες ανάγκες και ικανότητες των παιδιών μέσω της διαδικτυακής 

διδασκαλίας (Plummer et al., 2021) 

 

● Χρήση ειδικών εφαρμογών για τη διατήρηση και διευκόλυνση της επικοινωνίας 

μεταξύ γονέων, μαθητών και δασκάλων, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 

συνειδητοποιήσουν τις ειδικές ανάγκες και ικανότητες κάθε παιδιού και να 

προσαρμόσουν ανάλογα τις διδακτικές τους πρακτικές (Chang & Yano, 2020). 

 

● Αυξήστε τη συμμετοχή των γονέων στην διαδικτυακή εμπειρία διδασκαλίας 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

πρόβλεψης για επιτυχή σχολική επίδοση (Gökbulut et al., 2021). 
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, η κυβέρνηση της Σλοβακίας ενέκρινε την ιδέα της πληροφορικής 

και ψηφιοποίησης του τομέα της εκπαίδευσης με σκοπό το 2020. Αυτό το έγγραφο παρέχει 

μια βασική ιδέα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της έρευνας 

και του αθλητισμού από την προοπτική παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης και 

αναπτυξιακές ανάγκες της Σλοβακίας. 

Η περίοδος της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2020 και μετά έδειξε ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Σλοβακικής Δημοκρατίας δεν ήταν προετοιμασμένο για την κρίση με 

συστηματικό τρόπο. 

Το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα αποδείχθηκε εντελώς απροετοίμαστο για μια 

κατάσταση κρίσης. Ήδη την άνοιξη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επεσήμανε ότι 

περισσότερα από 30.000 παιδιά πιθανώς δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και 

περισσότερα από 110.000 παιδιά εξαρτώνται από δωρεάν σχολικά γεύματα. Σχεδόν κάθε 

δεύτερος άνδρας ή γυναίκα φοιτητής ζει σε ένα υπερπλήρες νοικοκυριό και δεν έχει επαρκή 

χώρο για πλήρη μάθηση. Και δεν υπήρχε καν καμία πληροφορία για το πως εκπαιδεύονται 

σχεδόν 41.000 παιδιά με αναπηρίες. 

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερα από 52.000 παιδιά δεν μορφώθηκαν καθόλου την 

άνοιξη. Σχεδόν 130 χιλιάδες παιδιά (έως και το 18% του μαθητικού πληθυσμού) δεν έμαθαν 

μέσω Διαδικτύου (περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://mensinovapolitika.eu/skolstvo-

by-sa-po-pandemii-uz-nemalo-vracat-do-normalu/) 

Κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο οργανισμός EduRoma 

παρακολούθησε την κατάσταση των παιδιών Ρομά σε φτωχές τοποθεσίες και επιβεβαίωσε 

σε μεγάλο βαθμό τα ευρήματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με την 

έκθεσή τους, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν ότι πολλά από τα παιδιά Ρομά 

ζουν σε υπερπλήρη νοικοκυριά χωρίς επαρκή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, οι 

γονείς τους δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ευκαιρίες για να τους βοηθήσουν στην 

εκπαίδευσή τους, με αποτέλεσμα να τους έλειπε και η σημαντική παιδαγωγική υποστήριξη. 

Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν επίσης συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες 

κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούσαν ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο από ό,τι 

κατά τη διάρκεια της κανονικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η μεθοδική υποστήριξη που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ήταν πολύ αδύναμη. Κάποια υποστήριξη ήταν διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας 

www.ucimenadialku.sk, η οποία δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Κρατικό 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας, προσπάθησαν να 

παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερη μεθοδολογική υποστήριξη για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας και Αθλητισμού της Σλοβακίας ενέκρινε ένα 

σχέδιο δράσης για την πληροφόρηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης 

https://mensinovapolitika.eu/skolstvo-by-sa-po-pandemii-uz-nemalo-vracat-do-normalu/
https://mensinovapolitika.eu/skolstvo-by-sa-po-pandemii-uz-nemalo-vracat-do-normalu/
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στη Σλοβακική Δημοκρατία για την περίοδο 2021-2024 (περισσότερες πληροφορίες εδώ: 

https://www.minedu.sk/data/att/ 23247.pdf και πρόγραμμα μηχανογράφησης της 

εκπαίδευσης έως το 2030 (https://www.minedu.sk/data/att/23246.pdf ). 

 

Καλή πρακτική 

Τίτλος : Έξυπνα βιβλία 

Τι και πώς : Είναι διαδραστικό βιβλίο κειμένου διαδικτυακά ή ως εφαρμογή, όπου ολόκληρο 

το πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου βρίσκεται σε ένα φιλικό περιβάλλον. Σε 

αντίθεση με τα συνηθισμένα τεστ, όχι μόνο δοκιμάζει τους μαθητές, αλλά αποκαλύπτει και 

τα αδύνατα σημεία τους και τους δείχνει τη λύση/διαδικασία/εξήγηση. 

Το εργαλείο βασίζεται σε 5 αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης: 

● Περισσότερες γνώσεις σε λιγότερο χρόνο για τον μαθητή 

● Πρώτα ο δάσκαλος 

● Μεγαλύτερη ελευθερία και ευθύνη για τα σχολεία 

● Αποτελεσματική διαχείριση εκπαίδευσης 

● Έξυπνη τεχνολογία 

 

● Πού : https://www.smartbooks.sk/ 

Τι προσφέρει: 

● Χρονολογικές εργασίες για όλα τα θέματα 

Θα δημιουργήσει μια σαφή επισκόπηση της γνώσης που αποκτήθηκε και του επιπέδου 

προσπάθειας, την οποία θα εκτιμήσουν οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Είναι ένας 

πραγματικός δάσκαλος στο σπίτι. Ξέρει ακριβώς τι βάθος γνώσης έχει το παιδί για κάθε 

https://www.smartbooks.sk/
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θέμα. Δεν θα συμβεί κάτι να έχει κενά που αργότερα θα το κάνουν να αποτύχει σε επόμενα 

θέματα. Οι γνώσεις και οι βαθμοί του παιδιού σας θα βελτιωθούν σημαντικά, 

εξοικονομώντας πολύ χρόνο και ενέργεια σε εσάς και τους δασκάλους. Όλα αυτά σε μόλις 

30 λεπτά την ημέρα. Είναι εντατική μάθηση όχι μόνο από τα δικά του λάθη. 

● Περιέχει εξηγήσεις 

Ένα δεδομένο θέμα ή εργασία περιέχει μια σύντομη εξήγηση και περιγραφή. Ο μαθητής 

μπορεί εύκολα να μάθει το θέμα απευθείας από τα SmartBooks και στη συνέχεια απλώς να 

επαληθεύσει τις γνώσεις του κατά την επίλυση της εργασίας. 

● Έξυπνο σύστημα εκμάθησης - ένας μοναδικός βοηθός για την εκμάθηση του 

αντικειμένου 

Οι επιμέρους εργασίες απαντώνται με τη σειρά τους. Εάν η απάντηση είναι λανθασμένη, 

συνεχίζεται. Στη συνέχεια, το SmartBooks επιστρέφει στην εσφαλμένη απάντηση. Κάθε 

λανθασμένη εργασία πρέπει να απαντηθεί 2 φορές σωστά, γεγονός που αυξάνει το 

επίπεδο εκμάθησης της εργασίας. Όταν η εργασία εισάγεται επανειλημμένα, το σύστημα 

ενδυναμώνει το περιεχόμενο της, γεγονός που εγγυάται ότι ο μαθητής επικεντρώνεται στην 

εργασία ως σύνολο και όχι μόνο στη διόρθωση της λάθος απάντησης στον 

προηγούμενο γύρο. 

● Περιέχει σημειώσεις σημειωματάριου 

Στην ενότητα «Σημειωματάριο», κάθε μαθητής μπορεί να συλλέξει τις δικές του σημειώσεις 

και πληροφορίες για το θέμα που μελετά. Μπορεί να επιστρέψει σε αυτά ανά πάσα στιγμή, 

να τα διορθώσει και να τα συμπληρώσει. Επίσης, όπως χρειάζεται, ο δάσκαλος θα τα 

χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή στην προετοιμασία του μαθήματος. 

● Καταγράψτε όλα τα αποτελέσματα και αξιολογήστε τα 

Περιέχει αντικειμενικές πληροφορίες για τον μαθητή και τις γνώσεις του. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα θα δείξουν πως τα πάει το παιδί με τις γνώσεις του. Μπορούμε να 

παρακολουθούμε τον αριθμό των θεμάτων που καλύπτονται, τις εργασίες που 

μαθαίνουμε, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων, τον αριθμό των επαναλήψεων 

μεμονωμένων εργασιών και θεμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ο δάσκαλος και ο γονέας 

αποκτούν κοινή και ισότιμη άποψη για το επίπεδο γνώσεων του μαθητή σε επιμέρους 

μαθήματα. 
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● Όλο το σχολείο σε ένα 

Το SmartBooks περιέχει το πρόγραμμα σπουδών 0.-9. έτος δημοτικών σχολείων που 

αναπτύχθηκαν από παιδαγωγούς και μεθοδολόγους σύμφωνα με το πρόγραμμα 

σπουδών του Υπουργείου Παιδείας της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Στην Ιρλανδία, η εφαρμογή εκπαιδεύσεων σε ψηφιακές δεξιότητες στόχευε σε ευάλωτα 

άτομα. Οι εκπαιδεύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των προηγούμενων εθνικών σχεδίων 

δράσης για την κοινωνική ένταξη. 
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Η ιρλανδική κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής τον 

Ιούλιο του 2013. Αυτό το σχέδιο εστιάζει στην ψηφιακή ένταξη και στοχεύει να ενισχύσει τα 

πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στην Ιρλανδία μια ψηφιακά δεσμευμένη 

κοινωνία. Διατυπώνει ένα σαφές όραμα και μια σειρά από ορθολογικά και εύκολα βήματα 

για να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους και εταιρείες να εμπλακούν στο Διαδίκτυο 

μέσω επιχειρήσεων και βιομηχανίας, κατάρτισης πολιτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Ομοίως και πιο συγκεκριμένα, η Ψηφιακή Στρατηγική για τα Σχολεία δημιουργήθηκε για να 

υποστηρίξει ακόμη περισσότερο το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν 

την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 

πλοηγηθούν με επιτυχία σε έναν ψηφιακό κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Η στρατηγική αυτή 

είχε ήδη εφαρμοστεί από το 2015 έως το 2020 και ανανεώνεται λόγω της επιτυχίας της μέχρι 

το 2027. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και την Ψηφιακή Στρατηγική για τα 

Σχολεία, η κυβέρνηση εισήγαγε το Πρόγραμμα School Digital Champion για το 2021 και το 

2022, προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, οι μαθητές έχουν την 

ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που τους βοηθά: 

- ενισχύουν τη δημιουργικότητα τους, τις ικανότητες κριτικής σκέψης και τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες 

- μοιράζονται την ψηφιακή και επικοινωνιακή τους εμπειρία για να δημιουργήσουν 

υλικό που μπορεί να βοηθήσει το σχολείο τους, τη γειτονιά ή μια κοντινή εταιρεία 

- εξερευνήσουν το ενδιαφέρον τους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να τους 

ενδυναμώσουν και να τους δώσουν μια νέα προοπτική για τον κόσμο 

- να μάθουν για τη λειτουργία της τεχνολογίας και να συμβάλουν στο να γίνει η χώρα 

πιο τεχνολογική παιδεία 

 

Τέλος, ο οδικός χάρτης για την κοινωνική ένταξη 2020–2025 εστιάζει επίσης στην ψηφιακή 

ένταξη. Οι παγκόσμιοι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η κοινωνική 

ένταξη των περιθωριοποιημένων ατόμων και να καταστεί η Ιρλανδία το κράτος με τη 

μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη στην ΕΕ. Αυτή η πρωτοβουλία εστιάζει στην ανάπτυξη 

ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και θέλει να αποδείξει ότι η ψηφιακή συνδεσιμότητα 

είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των αγροτικών κοινοτήτων και την αντιμετώπιση της 

κοινωνικής απομόνωσης. 
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Καλή πρακτική 

Τίτλος : "Ρίχνοντας το δίχτυ" 

 

Ποιος : The Irish Safer Internet Center - ένας ιρλανδικός οργανισμός που προωθεί την 

ασφαλέστερη και καλύτερη χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογιών κινητής 

τηλεφωνίας 

Κοινό: παιδιά και νέοι 

Ομάδα στόχος: έφηβοι 

Πότε : Οκτώβριος 2022 

Τι και πως : “Ρίχνοντας το δίχτυ” είναι ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση των 

νέων που επικεντρώνεται στον ψηφιακό κόσμο και φιλοξενείται από εφήβους για εφήβους. 

Η διαδικτυακή ραδιοφωνική μετάδοση (podcast)επικεντρώνεται σε θέματα που είναι 

σημαντικά για τους εφήβους, τι τους ενδιαφέρει να μάθουν και πώς μπορούν να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία τους στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ήδη δύο επεισόδια 

που έχουν διαδοθεί. Καλύπτουν θέματα όπως τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων 

στο διαδίκτυο και ψευδείς ειδήσεις. Η παραπληροφόρηση και η παραπληροφόρηση, τα 

διαδικτυακά δικαιώματα και η διαδικτυακή ευημερία είναι περαιτέρω θέματα που θα 

καλυφθούν τις επόμενες εβδομάδες. 

Μεταφέρεται εύκολα; Γιατί : Ναι, μεταφέρεται εύκολα. Αυτού του είδους τα podcast 

μπορούν να εφαρμοστούν από καθηγητές για τους μαθητές τους. Είναι μια διαδραστική 

πρακτική που μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες-στόχους μας. 

Απαραίτητα υλικά : Η/Υ/τηλέφωνα με μικρόφωνο. 

Συνδέσεις :  

https://www.webwise.ie/trending/casting-the-net/ 

https://www.betterinternetforkids.eu/nl/sic/ireland 

https://www.webwise.ie/trending/casting-the-net/
https://www.betterinternetforkids.eu/nl/sic/ireland
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Διαδικτυακά εργαλεία για την ψηφιακή ένταξη 

 

Εργαλεία τηλεδιάσκεψης 

Zoom 
 

Περιγραφή:  

Το Zoom είναι ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης 

που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται 

με βίντεο, ήχο, τηλέφωνο και συνομιλία. Η 

χρήση του Zoom απαιτεί σύνδεση στο 

διαδίκτυο και υποστηριζόμενη συσκευή 

(smartphone, tablet, επιτραπέζιος 

υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής). Οι 

περισσότεροι νέοι χρήστες θα θέλουν να 

ξεκινήσουν δημιουργώντας έναν 

λογαριασμό (είτε με μη αυτόματο τρόπο, με 

λογαριασμό Google, λογαριασμό 

Facebook ή λογαριασμό Apple) και 

κατεβάζοντας το Zoom Client για 

Συναντήσεις (Υποστήριξη Zoom, 2022). 

Το Zoom προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών για τη βελτίωση της εμπειρίας 

βιντεοδιάσκεψης κατά τη χρήση του Zoom Meetings (Techboomers, 2022). 

- Δημιουργήστε και προγραμματίστε διαδικτυακές συναντήσεις 

- Συναντήσεις ζωντανής ροής 

- Προσωπικές Συναντήσεις: Διοργανώστε απεριόριστες κατ' ιδίαν συναντήσεις 

ακόμη και με το δωρεάν πρόγραμμα. 

- Ομαδικές βιντεοδιασκέψεις: Φιλοξενήστε έως και 500 συμμετέχοντες (αν αγοράσετε 

το πρόσθετο "μεγάλη συνάντηση"). Το δωρεάν πρόγραμμα, ωστόσο, σας επιτρέπει 

να φιλοξενήσετε βιντεοδιασκέψεις διάρκειας έως 40 λεπτών και έως 100 

συμμετέχοντες. 

- Ρυθμίσεις βίντεο: Φόντο, εφέ κ.λπ. 

- Άμεσα μηνύματα (συνομιλία) 

- Κοινή χρήση αρχείων 

- Ανύψωση χεριών 

- Χωριστικές αίθουσες 

- Κοινή χρήση οθόνης 
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- Ψηφοφορία   

- Βιντεοσκόπηση: Σε τοπική συσκευή ή στο cloud 

- Υπενθυμίσεις συσκέψεων στο κινητό 

- Χειρισμός από απόσταση: Ο οικοδεσπότης και άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να 

ελέγχουν εξ αποστάσεως τη σύσκεψη Zoom ενός άλλου συμμετέχοντα 

- Λευκός πίνακας 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τύπος:   Εργαλείο διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης 

Κόστος:   Δωρεάν / επί πληρωμή (εξαρτάται 

από το πρόγραμμα) 

Συσκευές:  Τηλέφωνο/Φορητός 

υπολογιστής/Τάμπλετ 

Γλώσσα: Αγγλικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα και 

Παραδοσιακά), Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ινδονησιακά*, Ιταλικά, Ιαπωνικά, 

Κορεάτικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, 

Ρωσικά, Ισπανικά, Τουρκικά, 

Βιετναμέζικα, Ολλανδικά* 

 

Οδηγίες βίντεο ζουμ:  
 

- https://learn-zoom.us/show-me  

 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Zoom στην Ενταξιακή Εκπαίδευση; 
 

Ως διαδικτυακή πλατφόρμα, το Zoom δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να δημιουργήσουν 

μια εικονική τάξη και να παραδώσουν περιεχόμενο σε μια ποικιλία διαφορετικών μορφών. 

Με μια σειρά διαφορετικών λειτουργιών, το Zoom επιτρέπει τη διαδραστική και 

συναρπαστική διαδικτυακή μάθηση. Όσον αφορά τη Ενταξιακή Εκπαίδευση και τη 

διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές και 

στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική 

https://learn-zoom.us/show-me
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μαθησιακή εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες τρεις 

κατηγορίες που αντιστοιχούν σε διαφορετικές πτυχές της διδασκαλίας: 

 

Παράδοση υλικού 

● Εξοικείωση των μαθητών με τις λειτουργίες της διεπαφής με απλό τρόπο 

Πριν ξεκινήσετε τη διδασκαλία, είναι ζωτικής σημασίας να εξηγήσετε στους μαθητές πώς 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές λειτουργίες Zoom για να τους βοηθήσουν 

στη μάθησή τους. Αυτή μπορεί να είναι μια πιο απαιτητική διαδικασία στην περίπτωση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς είναι πιο πιθανό να χρειαστούν αναθεώρηση των 

οδηγιών και πιο εξατομικευμένη βοήθεια. Για παράδειγμα, όταν εξηγείτε σε μαθητές με 

ειδικές ανάγκες τις λειτουργίες «Σίγαση/Κατάργηση σίγασης» ή «Έναρξη βίντεο/Διακοπή 

βίντεο», μπορείτε να δημιουργήσετε συσχετίσεις με το τι σημαίνουν χρησιμοποιώντας 

ορισμένες οπτικές ενδείξεις και βοηθήματα. Για παράδειγμα, οι επιλογές «Σίγαση» και 

«Κατάργηση σίγασης» μπορούν να συσχετιστούν με την αντίστοιχη κινούμενη εικόνα: 

                               

 

                                                                   

Η συμμετοχή των γονέων είναι κρίσιμη σε αυτή την πτυχή για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι 

λειτουργίες γίνονται κατανοητές από τα παιδιά και, εάν χρειάζεται, μπορούν να εξηγηθούν 

περαιτέρω μέσω κοινωνικών ιστοριών και πρακτικής με την οικογένεια και τους φίλους 

για να μειωθεί το πιθανό άγχος που μπορεί να βιώνει το παιδί όταν χρησιμοποιεί για πρώτη 

φορά τέτοιες πλατφόρμες (Special Learning House , 2021) 

 

● Τραβήξτε την προσοχή τους 

Παιδιά με διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες όπως ο αυτισμός 

ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) συχνά δυσκολεύονται 

να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε μια συγκεκριμένη εργασία ή δραστηριότητα. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό να προσπαθείτε να κρατάτε τα παιδιά αφοσιωμένα όσο το 

δυνατόν περισσότερο κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας διαφορετικές εικόνες, βίντεο, 

σύμβολα, χρώματα ή τραγούδια κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για να τραβήξετε την 
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προσοχή τους και να αυξήσετε τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Yesil, 2020). 

Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο Zoom, όπως μέσω 

παρουσίασης διαφανειών, κοινής χρήσης οθόνης, ζωντανών επιδείξεων στην κάμερα 

κ.λπ. 

 

Συζητήσεις  

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να απορροφήσουν τα παιδιά τη γνώση 

είναι μέσω της συζήτησης, της έκφρασης σκέψεων και της επεξεργασίας ιδεών. Αυτή η 

πτυχή της εκπαίδευσης και της μάθησης μπορεί να εξυπηρετηθεί τέλεια μέσω διαδικτυακών 

πλατφορμών όπως το Zoom, καθώς προσφέρουν την ευκαιρία τόσο για μικρές όσο και 

για μεγάλες ομαδικές συζητήσεις μέσω των λειτουργιών των «break-out rooms» 

(University of North Carolina at Chapel Hill, 2022). Η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία 

μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή και τη μάθηση των μαθητών. Ωστόσο, είναι σημαντικό 

να θυμόμαστε ότι ορισμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες αγωνίζονται με την έκφραση της 

σκέψης και των συναισθημάτων και με τις κοινωνικές επικοινωνίες, όπως τα παιδιά με ΔΑΦ. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δάσκαλοι θα πρέπει να συντονίζουν συζητήσεις μεγάλης και 

μικρής κλίμακας και να ενθαρρύνουν κάθε παιδί να δώσει τη συμβολή του ακόμα κι αν 

αυτό είναι δύο λέξεις. Το να κάνεις παιδιά, σαφείς, απλές και πραγματικές ερωτήσεις 

αποφεύγοντας τη μεταφορική γλώσσα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να απαντήσουν 

τα παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο συντονιστής της συνεδρίας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τη λειτουργία «Spotlight» του Zoom, η οποία απεικονίζει τον τρέχοντα 

ομιλητή ως μεγαλύτερο στο υπόλοιπο κοινό (Πανεπιστήμιο Yale, 2022). Δεδομένου του 

μεγάλου όγκου πληροφοριών που παρουσιάζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας 

συνεδρίας διαδικτυακής διδασκαλίας, αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη 

για παιδιά με ειδικές ανάγκες για να προσελκύσει την προσοχή τους και να τους επιτρέψει 

να εστιάσουν πιο εύκολα στο ομιλητή.  

Διαδραστικές δραστηριότητες  

Η διαδραστική μάθηση είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μάθει 

ένα παιδί πληροφορίες και να απορροφήσει γνώση, με αυτό να ισχύει ιδιαίτερα για τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης 

κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας είναι ο «Λευκός Πίνακας» που μπορεί να μοιραστεί ο 

συντονιστής και όλοι οι συμμετέχοντες (δηλαδή δάσκαλος και μαθητές) μπορούν να 

προσθέσουν τη συμβολή, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Σε αυτόν τον ψηφιακό 

πίνακα οι χρήστες μπορούν να γράψουν, να σχεδιάσουν ή να σχεδιάσουν οτιδήποτε 

θέλουν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία σχεδίασης του Zoom. Το προϊόν που 

δημιουργήθηκε από αυτή τη συνεδρία μπορεί να αποθηκευτεί, να επεξεργαστεί ή να 

χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον δάσκαλο, τους μαθητές ή τους γονείς τους, εάν 
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πιστεύουν ότι το παιδί τους θα μπορούσε να επωφεληθεί από περισσότερο χρόνο και 

δραστηριότητες σε αυτό (Digital Guide Ionos, 2021). Σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να 

προσθέσετε διαφορετικές σφραγίδες, να αλλάξετε χρώματα, γραμματοσειρές γραμμάτων 

και μέγεθος, που όλα κάνουν αυτό το εργαλείο το τέλειο χαρακτηριστικό για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, καθώς το καθένα από αυτά έχει το δικό του μοναδικό σύνολο ικανοτήτων, 

αναγκών και προτιμήσεων ανάλογα με τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει. 

Υπάρχουν διαφορετικά διαδραστικά πρότυπα στη λειτουργία Λευκός Πίνακας, όπως 

Διαγράμματα Venn (1) και Storyboards (2) και εργασίες χαρτογράφησης (3), επιτρέποντας 

οπτική κατηγοριοποίηση πληροφοριών και ιδεών, κάτι που μπορεί να βελτιώσει τη 

σαφήνεια της διδασκαλίας και τη συμμετοχή των μαθητών: 

(1) 

  

 

(2) 

 

 



Αριθμός έργου: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032589 

 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

20 

(3)

 

 

 

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε το Zoom για ενταξιακή 

εκπαίδευση: Αυτό που είναι σημαντικό να έχετε κατά νου όταν διδάσκετε παιδιά με ειδικές 

ανάγκες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως το Zoom είναι ότι αυτό που λειτουργεί για 

ένα παιδί μπορεί να μην λειτουργεί για ένα άλλο, επομένως πρέπει να προσφέρετε 

εξατομικευμένη βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε παιδί για να μπορέσετε να αντιμετωπίζουν 

τις ατομικές τους ανάγκες και ικανότητες. Για παράδειγμα, εκτός από τις ομαδικές 

συνεδρίες με άλλους μαθητές, ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί ατομικές συνεδρίες για 

επιπλέον υποστήριξη και διευκρίνιση κάποιων πραγμάτων. Επίσης, χρησιμοποιώντας τη 

λειτουργία «Βιντεογράφηση» του Zoom, το μάθημα μπορεί να ηχογραφηθεί και να 

επαναληφθεί για να προσφέρει οποιαδήποτε διευκρίνιση στους μαθητές ή να τους 

επιτρέψει να επανεξετάσουν το υλικό και να το αναθεωρήσουν για να το κατανοήσουν 

καλύτερα. 

Ομοίως, ανάλογα με τις συγκεκριμένες δυσκολίες ή προβλήματα που μπορεί να έχουν τα 

παιδιά, διαφορετικές στρατηγικές μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα για αυτά. Για 

παράδειγμα, για παιδιά με προβλήματα όρασης, η χρήση εικόνων και βίντεο κατά τη 

διαδικτυακή διδασκαλία δεν θα βοηθήσει, επομένως μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε 

άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως ακουστικά βοηθήματα. Για το λόγο αυτό, οι 

συμβουλές και η υποστήριξη από τους γονείς των παιδιών ή ενδεχομένως και από τους 

θεραπευτές τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται 

κατάλληλη υποστήριξη σε αυτά τα παιδιά, η οποία αντιμετωπίζει καλύτερα τους τομείς ή 

τους τομείς με τους οποίους αγωνίζονται προκειμένου να καθιερωθεί μια ευχάριστη και 

αποτελεσματική μάθηση. εμπειρία. Για το λόγο αυτό, η λειτουργία της «Ψηφοφορίας» 

μπορεί σίγουρα να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση σχολίων είτε από τους ίδιους τους 

μαθητές είτε από τους γονείς τους, εάν είναι παρόντες κατά τη διαδικτυακή διδασκαλία των 

παιδιών τους, προκειμένου να λάβουν σχόλια σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές που 
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χρησιμοποιήθηκαν και να λάβουν τη γνώμη τους σχετικά με το ποιες πτυχές του 

μαθήματος ήταν χρήσιμες και ποιες μπορούν να αλλάξουν ή να βελτιωθούν. 

Κανόνες & Ασφάλεια 

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης μπορεί να είναι ένα πραγματικά διαφορετικό και 

συντριπτικό περιβάλλον για κάθε παιδί και ειδικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Συνήθως 

θεωρείται ως ένα νέο πλαίσιο που τα παιδιά δεν έχουν συναντήσει ποτέ πριν, επομένως 

πρέπει να μάθουν τους κανόνες και τους κανονισμούς του από την αρχή. Η διδασκαλία 

των παιδιών να σέβονται τους άλλους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής μάθησης είναι 

κρίσιμη για τη διασφάλιση ενός ήρεμου και ευχάριστου περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, 

τα παιδιά πρέπει να είναι υπομονετικά, να περιμένουν τη σειρά τους να μιλήσουν, να 

σέβονται τους άλλους ενώ μιλούν και να είναι ευγενικά με τους δασκάλους και τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους, όπως σε μια κανονική τάξη. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο για παιδιά με ειδικές ανάγκες που μπορεί να μην έχουν υπομονή και δεξιότητες 

κοινωνικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επαναλαμβάνει αυτούς 

τους κανόνες πολύ συχνά και να διασφαλίζει ότι τηρούνται από όλα τα παιδιά όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Μια λειτουργία Zoom που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό είναι η 

λειτουργία «Αντιδράσεις», η οποία επιτρέπει στους μαθητές να δώσουν μια οπτική 

αναπαράσταση του τι αισθάνονται ως απάντηση σε κάτι ή ακόμα και να σηκώσουν το 

χέρι τους για να πουν ότι θέλουν να μοιραστούν κάτι με την τάξη αλλά περιμένουν μέχρι 

να τους δοθεί η άδεια από τον δάσκαλο να το κάνουν. Η διασφάλιση της συχνής χρήσης 

αυτών των οπτικών αντιδράσεων μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να εκφραστούν με 

οπτικό τρόπο που είναι εύκολα κατανοητός από μαθητές με ειδικές ανάγκες και με 

σεβασμό που δεν θα προκαλέσει παραμόρφωση στην ηλεκτρονική τάξη. 

 

 

 

Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείτε διαδικτυακές 

πλατφόρμες όπως το Zoom για την εκπαίδευση των παιδιών, είναι να διασφαλίζεται ότι 

προστατεύεται το απόρρητο και η ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι 

πρέπει να είναι προσεκτικά με το περιεχόμενο που μοιράζονται στο διαδίκτυο και τον όγκο 

των προσωπικών τους δεδομένων που αποκαλύπτουν (Virginia, 2021). Στην περίπτωση 

μικρότερων παιδιών ή παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν σε 
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αυτή τη διαδικασία για να εξασφαλίσουν ότι το παιδί τους έχει ασφαλή διαδικτυακή 

επικοινωνία με δασκάλους και συμμαθητές. 

 

Πρόσθετα εργαλεία και πόροι μάθησης 
● Πως να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα σε ζουμ με άλλους συμμετέχοντες  

https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/zoom-whiteboard/  

● Τι είναι η ενταξιακή εκπαίδευση;  https://www.youtube.com/watch?v=yHE3Lklix3I  

● Ζουμ για ενταξιακή εκπαίδευση  https://www.youtube.com/watch?v=UzMaLV1Dpk4  

● Η δύναμη της συνεκπαίδευσης  https://www.youtube.com/watch?v=ZIPsPRaZP6M  

● Πώς να διδάξετε διαδικτυακά με ζουμ https://www.youtube.com/watch?v=Z2UoOTg8J2I  

● Κορυφαίες 20 συμβουλές και κόλπα για ζουμ 

https://www.youtube.com/watch?v=UEABW3ddZkc  

● Κάνοντας τις συνεδρίες μέσω ζουμ περιεκτικέςhttps://teaching.cornell.edu/making-zoom-

sessions-inclusive  

 

Εργαλεία Συνεργασίας 
 

Hivebrite 
 

Περιγραφή: 

Το Hivebrite είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο συνεργασίας, στόχος του οποίου είναι να 

παρέχει όλα τα απαραίτητα διαδραστικά εργαλεία και δυνατότητες στους χρήστες για να 

«χτίσουν, να διαχειριστούν και να δεσμεύσουν τις κοινότητές τους». Αυτό το εργαλείο 

δημιουργεί έναν χώρο δικτύωσης που βοηθά εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποφοίτους, μη 

κερδοσκοπικές ΜΚΟ και υποστηρικτές, εταιρείες και υπαλλήλους να παραμείνουν σε 

επαφή μεταξύ τους, να μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες και πόρους και να επωφελούνται 

από ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Το πλεονέκτημα του Hivebrite είναι ότι οι χρήστες μπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά διαδραστικών εργαλείων ανά πάσα στιγμή και από 

οποιαδήποτε τοποθεσία. 

Το Hivebrite μπορεί να εξατομικευτεί σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινότητας που θέλει να 

προσεγγιστεί: 

- «Λειτουργία εγγραφής»: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο εγγραφής και 

σύνδεσης των μελών της κοινότητας τους. Για παράδειγμα, μπορούν να επιλέξουν 

εάν οι ομάδες-στόχοι τους θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση τους ή 

ένα κοινωνικό δίκτυο για να συνδεθούν. 

https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/online-sales/zoom-whiteboard/
https://www.youtube.com/watch?v=yHE3Lklix3I
https://www.youtube.com/watch?v=UzMaLV1Dpk4
https://www.youtube.com/watch?v=ZIPsPRaZP6M
https://www.youtube.com/watch?v=Z2UoOTg8J2I
https://www.youtube.com/watch?v=UEABW3ddZkc
https://teaching.cornell.edu/making-zoom-sessions-inclusive
https://teaching.cornell.edu/making-zoom-sessions-inclusive
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- «Προφίλ χρήστη»: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιο πρέπει να είναι το 

περιεχόμενο κάθε προφίλ. 

- «Δικαιώματα πρόσβασης»: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν και να 

προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε μέλος βλέπει την πλατφόρμα. Για 

παράδειγμα, τα μέλη που πληρώνουν μπορεί να έχουν περισσότερα 

πλεονεκτήματα. 
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- «Λειτουργίες»: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ενεργοποιήσουν εγκαίρως ή 

σταδιακά οποιεσδήποτε συγκεκριμένες λειτουργίες σύμφωνα με τα προφίλ των 

μελών τους. 
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- «Επωνυμία»: οι χρήστες μπορούν επίσης να εξατομικεύσουν την πλατφόρμα τους 

αλλάζοντας χρώματα, προσθέτοντας φωτογραφίες κ.λπ. 

Με λίγα λόγια, υπάρχουν πολλαπλά πλεονεκτήματα στη χρήση του Hivebrite. Οι χρήστες 

μπορούν να αυξήσουν την αφοσίωση μαθαίνοντας για τη συμπεριφορά των μελών τους, 

να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του ιστότοπου και της κοινότητας, να χρησιμοποιούν 

ειδοποιήσεις για κινητά και email για να συγκεντρώνουν την επικοινωνία με τα μέλη κ.λπ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Τύπος:  Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Κόστος: Επί πληρωμή, δυνατότητα αίτησης 

επίδειξης 

Συσκευές: Φορητός υπολογιστής / Τηλέφωνο / 

Τάμπλετ 

Γλώσσα:  Αγγλικά 

 

Εκπαιδευτικό βίντεο: 

«Εκμάθηση Hivebrite για πρωτάρηδες» 

https://vimeo.com/728959148 

https://vimeo.com/728959148
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Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Hivebrite στην Ενταξιακή Εκπαίδευση; 
 

Η πλατφόρμα είναι εξατομικευμένη και προσαρμόσιμη σε κάθε μέλος της 

κοινότητας. Επιπλέον, οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το δημοσιευμένο περιεχόμενό τους και κάθε 

ολοκλήρωση προφίλ. Επομένως, παρακολουθώντας πόσο αφοσιωμένος είναι ο καθένας 

από τους αποφοίτους, μπορούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενό τους και να 

προσαρμόσουν τα μαθήματά τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα κοινό περιβάλλον 

μάθησης όπου μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα και διαφορετικές ικανότητες 

μαθαίνουν μαζί σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Αυτό το εργαλείο συνεργασίας όχι μόνο προάγει τον διάλογο αλλά επίσης ενισχύει 

το αίσθημα της κοινότητας. Πράγματι, με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα 

δασκάλων/εκπαιδευτικών, οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρες ενημερώσεις 

σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες, τις έκτακτες ειδήσεις και τις επερχόμενες 

δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, το Hivebrite μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διαφημίσει θέσεις εργασίας και να επιτρέψει σε άλλους πτυχιούχους να δημοσιεύσουν 

θέσεις εργασίας. Χάρη σε αυτό το εργαλείο, οι μαθητές μπορούν γρήγορα και απλά να 

χαρτογραφήσουν τα δίκτυά τους και να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, επεκτείνοντας έτσι 

την πρόσβασή τους στις προοπτικές εργασίας. Επιπλέον, τα έργα ή οι επιχειρήσεις τους 

μπορούν να δημοσιοποιηθούν για να αυξηθεί η προβολή κατά τη διάρκεια περιόδων 

πρόσληψης ή συγκέντρωσης κεφαλαίων. Το πλεονέκτημα είναι ότι το απόρρητό τους 

γίνεται σεβαστό καθώς μπορούν να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θέλουν να 
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μοιραστούν με άλλους και ποιες πληροφορίες θέλουν να κρατήσουν ιδιωτικές από τους 

διαχειριστές. 

Εν συντομία, χάρη σε συνεργατικά εργαλεία όπως το Hivebrite, όλοι οι μαθητές 

ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν, εγγράφονται σε μαθήματα γενικής 

εκπαίδευσης όπου λαμβάνουν υποστήριξη για να τους βοηθήσουν να επιτύχουν μέσω 

της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. 

 

 

Πρόσθετα εργαλεία και πόροι μάθησης 
 

 Ένα εργαλείο συνεργασίας είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεργαστούν ταυτόχρονα σε μια κοινή εργασία. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία με μαθητές, σε εταιρείες με υπαλλήλους ή ακόμα και για 

προσωπικά έργα. Ακολουθούν ορισμένα πρόσθετα εργαλεία συνεργασίας που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη συνεκπαίδευση: 

➔ MURAL είναι ένα δωρεάν εργαλείο συνεργασίας με επιλογές επί πληρωμή που 

εμφανίζει χώρο ψηφιακού πίνακα για ομαδική εργασία. Τα πολλαπλά πρότυπα είναι 

διαθέσιμα και έτοιμα για χρήση από μαθητές ή μαθητές για να κάνουν καταιγισμό 

ιδεών, να μοιραστούν ιδέες, να αναπτύξουν σχέδια δράσης και εργαστήρια, να 

απεικονίσουν τα έργα τους με διαγράμματα/διαγράμματα κ.λπ. 

Σύνδεσμος: https://www.mural.co/?utm_medium=paid-

search&utm_source=adwords&utm_campaign=210630-Hybrid-Remote-

Work&utm_content=virtual+team+collaboration+tools 

https://www.mural.co/?utm_medium=paid-search&utm_source=adwords&utm_campaign=210630-Hybrid-Remote-Work&utm_content=virtual+team+collaboration+tools
https://www.mural.co/?utm_medium=paid-search&utm_source=adwords&utm_campaign=210630-Hybrid-Remote-Work&utm_content=virtual+team+collaboration+tools
https://www.mural.co/?utm_medium=paid-search&utm_source=adwords&utm_campaign=210630-Hybrid-Remote-Work&utm_content=virtual+team+collaboration+tools
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➔ Miro είναι ένα δωρεάν εργαλείο συνεργασίας όπου οι χρήστες μπορούν να 

συνδεθούν, να αλληλεπιδράσουν, να δημιουργήσουν περιεχόμενο και να 

εργαστούν μαζί ως ομάδα είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μια σειρά εργαλείων για να κάνουν καταιγισμό ιδεών, να κάνουν 

εργαστήρια ή να σχεδιάσουν έργα όπως αυτοκόλλητες σημειώσεις, εικόνες, χάρτες 

μυαλού, βίντεο, διαγράμματα ροής, πίνακες, σχέδια, ψηφοφορία, ζωντανές 

αντιδράσεις κ.λπ. 

Σύνδεσμος: https://miro.com 

➔ Google Jamboard είναι ένα δωρεάν εργαλείο συνεργασίας που παρέχει στους 

χρήστες έναν ψηφιακό διαδραστικό πίνακα. Πολλά εργαλεία είναι διαθέσιμα για να 

σχεδιάσετε, να γράψετε, να επεξεργαστείτε, να εισαγάγετε φωτογραφίες, να 

μοιραστείτε πίνακες, να συζητήσετε έννοιες κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια 

τάξη ή μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο και μπορεί να εμπλέξει 

μαθητές και εκπαιδευτικούς στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, αυξάνεται η συμμετοχή 

και η συνεργασία των μαθητών.  

Σύνδεσμος: https://edu.google.com/intl/ALL_us/jamboard/ 

 

 

 

  

https://miro.com/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/jamboard/
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Εργαλεία διαχείρισης της τάξης 

Edupage 

 

Περιγραφή:  

Το EduPage είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχολείων που βασίζεται στο cloud, πλήρως 

ενσωματωμένο με το κορυφαίο παγκοσμίως λογισμικό προγραμματισμού. 

Χρησιμοποιείται σε 173 χώρες, 150.000 σχολεία, με 100 χαρακτηριστικά. 

Έκδοση εφαρμογής: 

Το EduPage παρέχει πολλές δυνατότητες, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μόνο μερικές από αυτές, αλλά η 

πραγματική δύναμη της συνέργειας λάμπει μόλις 

αρχίσετε να χρησιμοποιείτε περισσότερες από αυτές ή 

ιδανικά όλες 

- Το aSc TimeTables είναι το κορυφαίο λογισμικό 

παγκοσμίως στη δημιουργία ωραρίων σχολείων. 

Διαθέστε το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα σε 

δασκάλους, μαθητές και γονείς. Το EduPage τους 

ειδοποιεί για καθημερινές αλλαγές αντικατάστασης που 

σχετίζονται με αυτούς προσωπικά. 

- Αντικατάσταση - Διαχειριστείτε τις αντικαταστάσεις σε 

σύνδεση. Μόλις δημιουργηθεί το χρονοδιάγραμμα, οι 

απόντες πρέπει να εισέλθουν. Το EduPage θα 

συμβουλεύσει τον καλύτερο καθηγητή αντικατάστασης. 

Εκτός από τη δημοσίευση στον ιστότοπο και στα κινητά 

τηλέφωνα, όλες οι αλλαγές καταχωρούνται αυτόματα 

στα μητρώα και στα ημερολόγια των τάξεων. 

- Οι ιστοσελίδες στο EduPage έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 

σχολεία. Όταν ανεβάζετε μια είδηση ή εικόνες στη 

Συλλογή φωτογραφιών, ειδοποιούνται όλοι οι μαθητές 

και οι γονείς. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει ειδικές ενότητες 

που συνδέονται με το EduPage σας. Δημοσιεύστε 

εύκολα το μενού της καντίνας, τις επερχόμενες 

εκδηλώσεις, το χρονοδιάγραμμα, τη φόρμα αίτησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία 

για τη δημιουργία της ιστοσελίδας. Ο απλός στη χρήση οδηγός θα σας καθοδηγήσει μέσα 

από έτοιμα προσαρμόσιμα σχέδια. 
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- Το μητρώο κλάσης EduPage αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έγιναν στο 

χρονοδιάγραμμα, τις αντικαταστάσεις και τα γεγονότα. Απλώς επιλέγοντας το θέμα του 

μαθήματος από το σχέδιο διδασκαλίας και ελέγξτε την παρουσία των μαθητών. Η βαρετή 

διοίκηση έχει αλλάξει σε χρήσιμη λειτουργία. Οι γονείς είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το 

τι έχουν μάθει τα παιδιά τους. Μπορούν να τους βοηθήσουν σε πιο δύσκολα θέματα. 

- Σχέδια διδασκαλίας - Δημιουργήστε το σχέδιο διδασκαλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς. Δεν θα υποχρεωθεί να εγγράψει το πρόγραμμα σπουδών στο μητρώο της τάξης. 

Απλώς επιλέγοντας το από το σχέδιο όποτε σας βολεύει. Στο σχέδιο μπορεί να φανεί ποια 

μέρη του προγράμματος σπουδών έχουν ήδη διδαχθεί και ο χρόνος που έχει ήδη διατεθεί. 

- Προετοιμασίες μαθήματος - ο δάσκαλος μπορεί να προετοιμάσει σημειώσεις, 

παρουσιάσεις, εικόνες, επακόλουθες ερωτήσεις για τα θέματα του σχεδίου του. Η σύνδεση 

του σχεδίου, των προτύπων διδασκαλίας και των προετοιμασιών θα βοηθήσει στη 

διατήρηση του υλικού οργανωμένου καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

- Το EduPage σας επιτρέπει να προετοιμάσετε γρήγορα μια ωραία παρουσίαση, τεστ 

ή εργασία για το σπίτι από υλικά που έχουν ετοιμάσει οι δάσκαλοι. Το τεστ μπορεί να 

εκτυπωθεί ή οι μαθητές να το κάνουν online, το σύστημα το αξιολογεί αυτόματα. 

- Διαδραστικά μαθήματα - παρουσίαση του διδακτικού υλικού σε διαδραστικό 

πίνακα ή σε προβολέα. Οι μαθητές μπορούν να συνδεθούν με την παρουσίαση μέσω του 

κινητού τους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις από την παρουσίαση. Το EduPage 

αξιολογεί τις απαντήσεις και τις αποθηκεύει στα Αποτελέσματα. 

- Τα αποτελέσματα - Το Edupage αξιολογεί αυτόματα τις διαδικτυακές δοκιμές. 

Παρέχει επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των έντυπων δοκιμών. 

Λεπτομερή στατιστικά στοιχεία θα δείξουν πώς οι μαθητές αντιλήφθηκαν μεμονωμένα 

πρότυπα και μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν την πρόοδο μεμονωμένων 

μαθητών. 

- Βαθμοί - Βαθμολογήστε τους μαθητές, βαθμούς, ποσοστά,… Οι μαθητές και οι 

γονείς τους λαμβάνουν αμέσως ειδοποίηση για το νέο βαθμό στα τηλέφωνά τους. Με τις 

ευέλικτες ρυθμίσεις μας μπορεί να θέσει δίκαιους κανόνες για τον υπολογισμό του βάρους 

μιας συγκεκριμένης εργασίας στον τελικό βαθμό. Ο μέσος όρος και οι τελικοί βαθμοί 

υπολογίζονται αυτόματα. 

- Παρακολούθηση συμμετοχής - Οι γονείς θέλουν να ενημερώνονται για τη 

συμμετοχή των παιδιών τους. Ενημερώστε τους για την άφιξη ή την αναχώρηση του 

παιδιού από το σχολείο. Απλοποιήστε την εργασία της περίληψης των μαθημάτων που 

απουσιάζουν. 

- Σημειώσεις απουσιών - Οι γονείς μπορούν να γράψουν σημείωμα απουσίας για το 

χρόνο που ο μαθητής απουσίαζε από τα μαθήματα. Η ώρα, η ημερομηνία και ο λόγος 

απουσίας έχουν εισαχθεί στο σύστημα από τον γονέα. Ο δάσκαλος απλώς δέχεται ή 
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απορρίπτει το σημείωμα απουσίας με ένα κλικ. Το EduPage παρακολουθεί τις ανεξήγητες 

απουσίες μαθητών και υπενθυμίζει στους γονείς να γράψουν ένα σημείωμα απουσίας. Οι 

ηλεκτρονικές σημειώσεις απουσίας EduPage είναι αδύνατο να παραποιηθούν. Η λίστα και 

το ιστορικό όλων των σημειώσεων απουσίας εισόδου είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. 

Σε περίπτωση σχολικής εκδήλωσης, ο δάσκαλος μπορεί να δικαιολογήσει τους μαθητές με 

ένα μόνο σημείωμα απουσίας. 

- Έλεγχος πρόσβασης - το σύστημα είναι συνδεδεμένο με τα aScTimetables, 

aScSubstitutions και EduPage του σχολείου. Το τμήμα υλικού του συστήματος καταχωρεί 

τις κάρτες ή τις ετικέτες πρόσβασης καθηγητών και μαθητών και διανέμει τις πληροφορίες 

στο τμήμα εγγραφής συμμετοχής στο λογισμικό. 

- Πληρωμές - Εισαγάγετε πληρωμές, στείλτε ειδοποιήσεις στους γονείς, εισαγάγετε 

πληρωμές από τραπεζικούς λογαριασμούς και αντιστοιχίστε τις αυτόματα. Το σύστημα 

πληρωμών EduPage εξοικονομεί πολλή δουλειά και ελευθερώνει τη διδασκαλία αντί να 

προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα από τα μαθήματα τους. 

- Λογισμικό σχολικής καντίνας. Οι μαθητές μπορούν να δουν το μενού, μπορούν να 

παραγγείλουν ή να ακυρώσουν το γεύμα. Επιλέξτε από μια ποικιλία γευμάτων που 

προσφέρονται. Χειριστείτε αλλεργιογόνα, θρεπτικές ουσίες. Καταγράψτε και 

επαναχρησιμοποιήστε τις συνταγές σας. 

- Πρότυπα - Το EduPage περιέχει κυβερνητικά ή σχολικά πρότυπα που πρέπει να 

καλύπτουν οι δάσκαλοι στα μαθήματα τους. Η χρήση προτύπων βοηθά τον δάσκαλο να 

εντοπίσει θέματα που εξακολουθούν να προκαλούν προβλήματα στους μαθητές. 

- Συγκρίνετε πρότυπα - Είναι εύκολο να συγκρίνετε τα αποτελέσματα μεμονωμένων 

μαθητών ή ολόκληρων τάξεων - μέχρι μεμονωμένα πρότυπα. Μπορούν οι μαθητές να 

δημιουργήσουν συμμετρική εικόνα; Ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν το πυθαγόρειο 

θεώρημα στην πραγματική ζωή; 

-  Κοινή χρήση υλικού μεταξύ των εκπαιδευτικών - Ο δάσκαλος μπορεί να μοιράσει 

τον φόρτο εργασίας του με τους συναδέλφους του. Οι δάσκαλοι μπορούν να μοιράζονται 

σχέδια διδασκαλίας, παρουσιάσεις, τεστ και άλλο υλικό στο EduPage. 

- Εργασία για το σπίτι - Οι δάσκαλοι αναθέτουν εργασία για το σπίτι, οι μαθητές και 

οι γονείς τους ενημερώνονται άμεσα μέσω ειδοποίησης. Ο δάσκαλος μπορεί να αναθέσει 

σε μαθητές ηλεκτρονικά την εργασία για το σπίτι. Το σύστημα αξιολογεί τις απαντήσεις των 

μαθητών. Ο δάσκαλος δεν χρειάζεται να ξοδέψει πολύτιμο χρόνο για την αξιολόγηση της  

εργασίας για το σπίτι. 

- - Αξιολόγηση βάσει ικανοτήτων - Εκτός από την παραδοσιακή αξιολόγηση (βαθμοί, 

βαθμοί ή ποσοστά), το EduPage υποστηρίζει την αξιολόγηση των μαθητών με βάση τις 

ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαξιολόγησης. 
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- Δημιουργία πιστοποιητικών - Θα βοηθήσουμε στην προσαρμογή των 

πιστοποιητικών τέλους έτους, ώστε να συμμορφώνονται με όλους τους τοπικούς 

κανονισμούς. Εκτύπωση πιστοποιητικών τέλους τριμήνου / τέλους έτους σε φοιτητές. Τα 

πιστοποιητικά παρέχουν επισκόπηση των επιτευγμάτων των μαθητών σε διάφορα θέματα, 

παρακολούθηση, κατάταξη,… 

- Σχεδιαστής αναφορών - Το EduPage δημιουργεί μια ποικιλία αναφορών για τις 

ανάγκες αναφοράς του σχολείου ή της κυβέρνησης. Οι αναφορές εμφανίζουν 

συνδυασμούς αθροιστικών δεδομένων και λεπτομερείς λίστες. 

- Βραβεία - Αναγνωρίστε την προσπάθεια των μαθητών με πιστοποιητικά βραβείων. 

Μπορούν να το δείξουν περήφανα στους γονείς τους και τους παρακινεί για ακόμα 

καλύτερα αποτελέσματα. Στο EduPage μπορείτε να βρείτε ένα ευρύ φάσμα πιστοποιητικών 

βραβείων για διαφορετικούς τύπους διαγωνισμών: ταλέντα, αθλήματα, γνώσεις, 

διαγωνισμούς ορθογραφίας,… Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε εξατομικευμένα 

πιστοποιητικά για όλη την ομάδα σε μία παρτίδα. Εκτυπώστε έγχρωμα τα πιστοποιητικά με 

χαμηλό κόστος. Τα πιστοποιητικά με έγχρωμο φόντο φαίνονται υπέροχα και μπορείτε να 

τα στείλετε στους μαθητές ηλεκτρονικά. Η ενότητα ιστορικού δείχνει την επισκόπηση όλων 

των εκδοθέντων πιστοποιητικών. Μπορείτε να δείτε την ώρα και την ημερομηνία που είδαν 

οι γονείς και υπέγραψαν την απόδειξη της βεβαίωσης. 

- Ημερολόγιο - Οι δάσκαλοι ή ο διαχειριστής μπορούν να προσθέσουν σχολικές 

εκδηλώσεις, όπως συζητήσεις, εκδρομές ή σχολικές διακοπές σε ένα κοινό σχολικό 

ημερολόγιο. Συνδέεται με το μητρώο τάξης. 

- Κράτηση δωματίου ή εκδήλωσης - Στο EduPage είναι εύκολο να κάνετε κράτηση 

δωματίου ή συνάντησης καθηγητών για αυτό το σκοπό. Το EduPage συνδυάζει τις 

ενημερωμένες πληροφορίες από τα χρονοδιαγράμματα, τα εξώφυλλα που απουσιάζουν 

από καθηγητές και τις εκδηλώσεις. Βρίσκει την καταλληλότερη αίθουσα για τη συνάντηση 

σας σε μια κατάλληλη στιγμή για όλους τους συμμετέχοντες. Η κράτηση εμφανίζεται 

αμέσως στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στο μητρώο της τάξης των συμμετεχόντων. Άμεσα 

ειδοποιούνται όλοι οι παρευρισκόμενοι. Μπορείτε να κάνετε κράτηση δωματίου απευθείας 

στο μητρώο της τάξης. Τα επιστημονικά εργαστήρια και οι αίθουσες υπολογιστών θα 

αξιοποιηθούν επιτέλους. Δεν θα συγκρουστούν ποτέ δύο τάξεις σε μια τάξη. 

- Επικοινωνία - Το EduPage προσφέρει ένα ισχυρό σύστημα επικοινωνίας. Γονείς, 

μαθητές και δάσκαλοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων. Οι 

παραλήπτες με εφαρμογή για κινητά θα ειδοποιηθούν για το μήνυμα αμέσως μέσω 

ειδοποίησης. 

- Δικαιώματα χρήστη - Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέσουν δικαιώματα 

διαχείρισης για μεμονωμένες ενότητες ή λειτουργίες του EduPage σε έναν συγκεκριμένο 

δάσκαλο. Ο διαχειριστής μπορεί να δει μια επισκόπηση όλων των εκχωρημένων 

δικαιωμάτων στην επισκόπηση. Μπορεί απλά να προσθέσει ή να αφαιρέσει το δικαίωμα. 
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- Εγγραφή - Η ενότητα Εγγραφή επιτρέπει στο σχολείο να διαχειρίζεται εύκολα την 

εγγραφή σε διάφορες σχολικές εκδηλώσεις όπως σεμινάρια επιλογής, ομάδες 

ενδιαφερόμενων, εκδρομές, εκδρομές κ.λπ. Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν μέσω της 

εφαρμογής για κινητά. 

- Συναντήσεις γονέων δασκάλων - Ορίστε συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία 

συνάντησης με τους μαθητές σας και τους γονείς τους. Η κράτηση χρόνου για 

συνεννόηση με τον καθηγητή είναι δυνατή και για τους μαθητές και τους γονείς τους. Ο 

δάσκαλος μπορεί επίσης να κλείσει μια συνάντηση με τους γονείς. Χρησιμοποιείται για 

τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις ή για εκδήλωση συνάντησης γονέων και δασκάλων 

ολόκληρου του σχολείου. 

- Αιτήματα - Το EduPage ευθυγραμμίζει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με 

αιτήματα δασκάλων ή μαθητών σε μια ομαλή κίνηση. Ένας δάσκαλος μπορεί να ζητήσει 

άδεια απουσίας, για παράδειγμα. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αποδέχεται το αίτημα. Το 

EduPage καταγράφει αμέσως τον καθηγητή ως απόντα και παρέχει μια λίστα με πιθανούς 

εκπαιδευτικούς κάλυψης. Οι γονείς μπορούν να υποβάλουν αιτήματα στους δασκάλους. 

Η σημείωση απουσίας θα δημιουργηθεί αυτόματα. Το εξουσιοδοτημένο άτομο 

ενημερώνεται άμεσα για ένα νέο αίτημα και μπορεί να το εγκρίνει ανά πάσα στιγμή και 

οπουδήποτε. Όλα τα αιτήματα και το ιστορικό τους καταγράφονται και είναι προσβάσιμα 

ανά πάσα στιγμή από το αρχείο των αιτημάτων. 

- Εισαγωγές - Ο βολικός τρόπος συλλογής και χειρισμού των δεδομένων των 

υποψηφίων στη διαδικασία αποδοχής. Δημοσιεύστε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης μαζί 

με τις πληροφορίες εισαγωγής στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. Οι αιτούντες 

συμπληρώνουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και υποβάλλουν την αίτηση. Οι 

εγκεκριμένες εφαρμογές εισάγονται αυτόματα στο EduPage. Εξαλείφει την 

αποκρυπτογράφηση των σφαλμάτων γραφής των γονέων και μεταγραφής. 

- Συλλογή φωτογραφιών - Διαχειριστείτε φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του 

σχολείου σας. Δημοσιεύστε φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στον πίνακα 

ανακοινώσεων της τάξης. Δημιουργήστε γκαλερί και άλμπουμ. Χρησιμοποιήστε την 

εφαρμογή EduPage για κινητά για να προσθέσετε φωτογραφίες απευθείας κατά τη 

διάρκεια μιας εκδήλωσης. 

- Γρήγορη οργάνωση ερευνών και συλλογή αποτελεσμάτων - Είναι εύκολο να 

δημιουργήσετε μια νέα έρευνα και να καθορίσετε ποια ομάδα μπορεί να ψηφίσει – 

δάσκαλοι, μαθητές ή γονείς. Έρευνες για όλο το σχολείο ή για την τάξη. Λάβετε γρήγορα 

σχόλια από τους ερωτηθέντες για ένα συγκεκριμένο θέμα. 

- aScOrbit 

- Σύστημα για σχολικές περιφέρειες ή διαχειριστές σχολικών δικτύων. Επισκόπηση 

ξεχωριστών σχολείων. Σωρευτικά στοιχεία των σχολείων σας. Δάσκαλοι, μαθητές, θέματα, 

πληρωμές, γεύματα κ.λπ. 
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Το σύστημα είναι δωρεάν ή επί πληρωμή ανάλογα με τις επιλεγμένες δυνατότητες.

 

 

   



Αριθμός έργου: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032589 

 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

35 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τύπος:  Εφαρμογή και ιστότοπος 

Κόστος:  Δωρεάν / επί πληρωμή 

Συσκευές: Τηλέφωνο/Φορητός 

υπολογιστής/Τάμπλετ 

Γλώσσα: 39 γλώσσες  

 

 

 

Εκπαιδευτικό βίντεο: 

https://www.edupage.org/a/video 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Edupage στην Ενταξιακή Εκπαίδευση; 

Το εργαλείο έχει ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών. Περιλαμβάνει μια καλή πλατφόρμα για το 

τεστ, διαλέξεις, δημιουργία διαδραστικών εργασιών για μαθητές, είναι δυνατή η γρήγορη 

οργάνωση ερευνών και η συλλογή αποτελεσμάτων - Είναι εύκολο να δημιουργήσετε μια 

νέα έρευνα και να καθορίσετε ποια ομάδα μπορεί να ψηφίσει – δάσκαλοι, μαθητές ή γονείς. 

Ο δάσκαλος μπορεί να ετοιμάσει σημειώσεις, παρουσιάσεις, εικόνες, επακόλουθες 

ερωτήσεις για τα θέματα του σχεδίου του. Το τεστ μπορεί να εκτυπωθεί ή οι μαθητές να το 

κάνουν online, το σύστημα το αξιολογεί αυτόματα. Το Edupage αξιολογεί αυτόματα τις 

διαδικτυακές δοκιμές. Παρέχει επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των 

έντυπων δοκιμών. Τα λεπτομερή στατιστικά θα σας δείξουν πώς οι μαθητές αντιλήφθηκαν 

τα μεμονωμένα πρότυπα και μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την πρόοδο 

μεμονωμένων μαθητών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδραστικά μαθήματα - 

διδακτικό υλικό που παρουσιάζεται σε διαδραστικό πίνακα ή σε προβολέα. Οι μαθητές 

μπορούν να συνδεθούν με την παρουσίαση μέσω του smartphone τους και να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις από την παρουσίαση. Το EduPage αξιολογεί τις απαντήσεις 

και τις αποθηκεύει στα Αποτελέσματα. 

 

https://www.edupage.org/a/video
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Έρευνες για ολόκληρο το σχολείο ή μόνο για την τάξη, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για διαδραστικές εργασίες Μπορείτε να λάβετε γρήγορα σχόλια από 

τους ερωτηθέντες για ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Πρόσθετα εργαλεία και πόροι μάθησης 

● ClassDojo    https://classdojo.com  

● Kialo Edu - διαδραστική τάξη  https://www.kialo-edu.com  

● Mythware     https://www.mythware.com/#/download  

 

  

https://classdojo.com/
https://www.kialo-edu.com/
https://www.mythware.com/#/download
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Εργαλεία Αξιολόγησης 

Mentimeter 

 

Περιγραφή:  

Το Mentimeter είναι ένα διαδραστικό εργαλείο παρουσίασης που επιτρέπει στους 

χρήστες να προσελκύουν το κοινό τους σε πραγματικό χρόνο. 

Με το Mentimeter μπορείτε να δημιουργήσετε 

διαδραστικές παρουσιάσεις με έναν εύχρηστο 

διαδικτυακό επεξεργαστή, απευθείας από το 

πρόγραμμα περιήγησης σας. Προσθέστε 

ερωτήσεις, δημοσκοπήσεις, κουίζ, διαφάνειες, 

εικόνες, GIF και άλλα στην παρουσίαση σας 

για να τις κάνετε πιο ελκυστικές και 

διασκεδαστικές. Όταν παρουσιάζετε, το κοινό 

σας χρησιμοποιεί τα smartphone του για να 

συνδεθεί με την παρουσίαση όπου μπορεί να 

απαντήσει σε ερωτήσεις, να δώσει σχόλια και 

πολλά άλλα. Οι απαντήσεις τους οπτικοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας 

μια μοναδική και διαδραστική εμπειρία. Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση του 

Mentimeter, μπορείτε να μοιραστείτε και να εξαγάγετε τα αποτελέσματα σας για περαιτέρω 

ανάλυση και ακόμη και να συγκρίνετε δεδομένα με την πάροδο του χρόνου για να 

μετρήσετε την πρόοδο του κοινού και των συνεδριών σας. 

Το Mentimeter παρέχει εξαιρετικές πληροφορίες για το πως αισθάνονται οι μαθητές και τι 

θέλουν να μάθουν, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάθηση και ως εργαλείο 

αξιολόγησης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τύπος:  Εφαρμογή και ιστότοπος 

Κόστος:  Δωρεάν με πρόγραμμα επί 

πληρωμή 

Συσκευές: Τηλέφωνο/Φορητός 

υπολογιστής/Τάμπλετ 

Γλώσσα: Αγγλικά  
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Εκπαιδευτικά βίντεο:  

 

 

Πως να χρησιμοποιήσετε το Mentimeter για διαδικτυακό κουίζ στην τάξη;... Ένας οδηγός 

βήμα προς βήμα 

https://youtu.be/hNf-wQWlRlY 

Ξεκινήστε με το Mentimeter Quiz - Mentimeter Tutorial 

https://youtu.be/vb48V28mASs 

https://youtu.be/CsasywVt6E8 

Επίσης, το Mentimeter διαθέτει ένα διαδικτυακό δωρεάν μάθημα 60 λεπτών για τους 

εκπαιδευτικούς για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο για εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς 

https://academy.mentimeter.com/courses/inclusive-teaching-strategies-for-engaging-

all-students 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Mentimeter στην Ενταξιακή Εκπαίδευση; 
 

Το Mentimeter είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη συνεκπαίδευση. 

Απλώς εγγραφείτε στον ιστότοπο για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο.

 

https://youtu.be/hNf-wQWlRlY
https://youtu.be/vb48V28mASs
https://youtu.be/CsasywVt6E8
https://academy.mentimeter.com/courses/inclusive-teaching-strategies-for-engaging-all-students
https://academy.mentimeter.com/courses/inclusive-teaching-strategies-for-engaging-all-students
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Οι μαθητές μπορούν εύκολα να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες μόνο με έναν 

κωδικό αριθμό. 

 

Εργαλείο αξιολόγησης 

Το Mentimeter λειτουργεί τέλεια ως εργαλείο αξιολόγησης για να υποστηρίξει τις 

μαθησιακές δραστηριότητες, να διευκολύνει τις δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας και 

να προωθήσει τη μάθηση από ομοτίμους. Το Mentimeter παρέχει διαφορετικές μεθόδους 

αξιολόγησης και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον περιοδικό έλεγχο της 

κατάστασης της μάθησης των μαθητών. Οι δάσκαλοι μπορούν εύκολα να 

δημιουργήσουν έναν διαγωνισμό κουίζ για την αξιολόγηση της τάξης με αστείους 

τρόπους. 

Διαγωνισμό Κουίζ  

Αίσθηση του ανήκειν 

Το Mentimeter βοηθά στη μείωση των φραγμών ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν. Η 

αίσθηση του ανήκειν των μαθητών ενισχύεται μέσω της συμμετοχής. Το Mentimeter βοηθά 

τους δασκάλους να εμπλακούν στην τάξη με μικρά παιχνίδια. Για παράδειγμα, με αστείους 

τρόπους εισαγωγής σε μια νέα τάξη (όπως στην παρακάτω εικόνα). Το Mentimeter έχει 

πολλά έτοιμα προς χρήση πρότυπα για διαφορετικές καταστάσεις. 

Αλήθεια ή ψέμα 

Ανοιχτές ερωτήσεις 

 

https://help.mentimeter.com/en/articles/410463-how-to-create-a-quiz-competition
https://www.mentimeter.com/slide-library/truth-or-lie
https://help.mentimeter.com/en/articles/410470-open-ended-questions
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Μπορείτε επίσης να τους κάνετε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα ή τις 

προσδοκίες τους στις οποίες μπορούν να απαντήσουν ανώνυμα. Οι μαθητές μπορεί να 

είναι πιο πρόθυμοι και ειλικρινείς εάν μπορούν να απαντήσουν ανώνυμα. 

Καταπολέμηση προκαταλήψεων 

Το Mentimeter βοηθά να καταπολεμήσουμε τις δικές μας προκαταλήψεις προσκαλώντας 

συνεχή ανατροφοδότηση και συχνό αυτοστοχασμό. Το Mentimeter βοηθά στο να 

ακούγονται όλοι οι μαθητές εξίσου, χωρίς να επικρατούν μόνο οι αντιλήψεις του δάσκαλου 

ή η πιο δυνατή φωνή των μαθητών. Για παράδειγμα, το Mentimeter μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει το φαινόμενο Ντάνινγκ-Κρούγκερ μεταξύ των μαθητών και 

να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τις προκαταλήψεις τους. 

Φαινόμενο Ντάνινγκ-Κρούγκερ 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/blog/the-science/spotting-the-dunning-kruger-effect-in-a-workplace
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Μεταμορφωτική αντανάκλαση 

Ο μετασχηματιστικός προβληματισμός είναι μια πρακτική που βελτιώνει την ποιότητα της 

διδασκαλίας αναζητώντας προληπτικά ειλικρινή ανατροφοδότηση από τους μαθητές και 

εργαζόμενοι συνεχώς για την προσαρμογή και τη βελτίωση της μεθόδου επιλογής του 

δασκάλου. Το Mentimeter είναι το τέλειο εργαλείο για τη συλλογή των σχολίων των 

μαθητών που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για κάθε δάσκαλο. Η ενεργή αναζήτηση 

ανατροφοδότησης μπορεί να βελτιώσει δραστικά το περιβάλλον της τάξης, για 

παράδειγμα, κάνοντας ανοιχτές ερωτήσεις και χρησιμοποιώντας άσκηση 

προβληματισμού. 

 

Θέτοντας ανοιχτές ερωτήσεις
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Χρήση άσκησης αναστοχασμού 

 

Πρόσθετα εργαλεία και πόροι μάθησης 

● Kahoot 

Kahoot! είναι μια πλατφόρμα εκμάθησης βασισμένη σε παιχνίδια που διευκολύνει 

τη δημιουργία, την κοινή χρήση και την αναπαραγωγή παιχνιδιών εκμάθησης ή 

κουίζ ασήμαντων στοιχείων σε λίγα λεπτά. 

https://kahoot.com/ 

 

● Quizizz 

Το Quizizz είναι μια πλατφόρμα εκμάθησης που προσφέρει πολλά εργαλεία για να 

κάνει μια τάξη διασκεδαστική, διαδραστική και ελκυστική. Ως δάσκαλος, μπορείτε να 

δημιουργήσετε μαθήματα, να διεξάγετε διαμορφωτικές αξιολογήσεις, να αναθέσετε 

εργασίες στο σπίτι και να έχετε άλλες αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές σας (για 

όλες τις τάξεις) με έναν συναρπαστικό τρόπο. 

https://quizizz.com/ 

 

● Google Forms 

Το Google Forms είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο από την Google που 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν φόρμες, έρευνες και κουίζ καθώς και να 

επεξεργάζονται και να μοιράζονται τις φόρμες από κοινού με άλλα άτομα. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν φόρμες Google για να αξιολογήσουν 

https://kahoot.com/what-is-kahoot/
https://quizizz.com/?lng=it
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τους μαθητές τους στην αρχή του μαθήματος και να μετρήσουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις. 

https://www.google.com/forms/  

 

Εργαλεία Βοηθητικής Τεχνολογίας 
 

Readme - Αναγνώστης κειμένου σε ομιλία 

 

Περιγραφή: 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι εκείνες οι τεχνολογίες υπολογιστών και IC που 

κατασκευάζονται για να κάνουν προϊόντα υλικού ή λογισμικού προσβάσιμα σε άτομα με 

αναπηρίες, μαθησιακές διαταραχές, γλωσσικά εμπόδια και γενικότερα σε μαθητές με κάθε 

είδους δυσκολία μάθησης και επικοινωνίας. Η προσθήκη "Readme-Text to Speech 

Reader" Chrome μετατρέπει το κείμενο σε ρεαλιστική ομιλία και διαβάζει δυνατά το 

περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας, pdf και ebook. Είναι μια επέκταση σύνθεσης 

ομιλίας που χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές βαθιάς εκμάθησης για να συνθέσει φυσική 

ανθρώπινη γλώσσα σε περισσότερες από 40 γλώσσες. 

Το εργαλείο μπορεί να εγκατασταθεί στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome 

μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://chrome.google.com/webstore/detail/readme-text-to-speech  

και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη επέκτασης" στην επάνω δεξιά γωνία . 

Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί, κατά την πλοήγηση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, θα 

εμφανιστεί ένα εικονίδιο δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων που επιτρέπει την 

ενεργοποίηση της λειτουργίας «ReadMe» για τη σελίδα που επισκέπτεστε. Στην πλαϊνή 

γραμμή που θα ανοίξει αυτόματα, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής και 

το κείμενο στη σελίδα θα αρχίσει να διαβάζεται αυτόματα. 

Το εργαλείο μετατρέπει το κείμενο σε ρεαλιστικό λόγο και διαβάζει δυνατά το περιεχόμενο 

οποιασδήποτε ιστοσελίδας, pdf και ebook. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να διαβάσετε πριν ενεργοποιήσετε την 

επέκταση. Κάνοντας δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο θα σας δώσει μια άλλη επιλογή μενού 

περιβάλλοντος για να ενεργοποιήσετε την ανάγνωση δυνατά. 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/
https://chrome.google.com/webstore/detail/readme-text-to-speech
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τύπος:  Σύνδεση προγράμματος 

περιήγησης 

Κόστος:  Δωρεάν  

Συσκευές: Τηλέφωνο/Φορητός 

υπολογιστής/Τάμπλετ 

Γλώσσα 40 γλώσσες 

 

 

Εκπαιδευτικό βίντεο:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCM32o2zZ-g  

 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Readme για Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς; 
 

Η τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTST) μετατρέπει το έντυπο κείμενο σε 

ηλεκτρονικά αναγνωσμένο κείμενο που συντίθεται από υπολογιστή. Σε αντίθεση με τα 

ηχητικά κείμενα, το TTST επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κείμενο, ανά πάσα στιγμή, 

με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής με σάρωση και TTST. 

Τα εργαλεία TTS (κειμένου σε ομιλία) όπως το Readme είναι πολύτιμα για παιδιά και νέους 

με μέτρια ή σοβαρή αναγνωστική διαταραχή, δυσλεξία, δυσορθογραφία ή/και γλωσσικά 

εμπόδια, αλλά χρησιμοποιούνται και για παιδιά με χαμηλό κίνητρο για ανάγνωση. 

Τα οφέλη για τους μαθητές που διαβάζουν πολύ αργά ή/και κάνουν τόσα λάθη που 

επιτυγχάνουν μόνο μερική και συχνά κατακερματισμένη κατανόηση του τι διαβάζουν, με 

προφανείς επιπτώσεις για τις σπουδές τους, είναι αυτονόητο αν και αρκετές μελέτες 

δείχνουν τη δυνατότητα εφαρμογής σε παιδιά χωρίς εμφανή βλάβη. 

Οι μαθητές που δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο ενός βιβλίου ή/και να 

μελετήσουν χωρίς να τους διαβάσει ένας δάσκαλος/δάσκαλος/εκπαιδευτικός θα 

επηρεαστούν επίσης θετικά από αυτή την τεχνολογία. Επίσης μαθητές που κάνουν πολλά 

ορθογραφικά λάθη ενώ γράφουν και δεν μπορούν να εντοπίσουν οπτικά τα λάθη τους, 

και τελευταίοι μαθητές που έχουν γλωσσικά εμπόδια και επομένως δυσκολεύονται να 

διαβάσουν ένα κείμενο ανεξάρτητα. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCM32o2zZ-g
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Το TTST εντάσσεται σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που βασίζεται σε πολλαπλές νοημοσύνη, 

πολυτροπικότητες, πολλαπλούς γραμματισμούς και καθολικό σχεδιασμό για μάθηση. Με 

τις κατάλληλες προσεγγίσεις μάθησης που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές 

περιπτώσεις (π.χ. το TTST μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ομαδική δραστηριότητα). 

Η ακρόαση του υπολογιστή που διαβάζει ή απλά η προβολή υλικού σε μια οθόνη 

υπολογιστή δεν θα φέρει «περίπου ανώτερη ικανότητα ανάγνωσης: το ηλεκτρονικό μέσο, 

ωστόσο, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για αναδιαμόρφωση και βελτίωση του κειμένου 

με τρόπους που μπορούν να υποστηρίξουν την αναγνωστική κατανόηση» (Anderson-

Inman & Horney, 2007, MacArthur, Ferretti, Okolo, & Cavalier, 2001 στο Berkely & 

Lindstrom, 2011). 

Οι μαθητές ενδέχεται να προσκληθούν να συμμετάσχουν και να διαβάσουν κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου από το TTST βοηθώντας το λογισμικό να δώσει την 

κατάλληλη αίσθηση στο κείμενο. Προσθέτοντας ένα άλλο επίπεδο στην πολυπλοκότητα 

και την αυτοεκτίμηση του μαθητή και εντός της διαδικασίας.  

Τα κείμενα που διαμεσολαβούνται από το TTST μπορούν να διαβαστούν και να 

ξαναδιαβαστούν όπως συμβαίνει με έναν ανθρώπινο αναγνώστη, με αυτόν τον τρόπο οι 

επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις ενός κειμένου μπορούν να βελτιώσουν τη δέσμευση και 

την κατανόηση του μαθητή. Η ευχέρεια και η ακρίβεια αυξάνονται επίσης με την επανάληψη 

των σωστών λέξεων. Το λεξιλόγιο και η αναγνώριση λέξεων ενισχύονται από τα διπλά 

ερεθίσματα της όρασης και της ακοής των λέξεων που ειπώνονται εντός του πλαισίου 

χωρίς να διαταράσσεται η ροή της κατανόησης. 

Η αυτονόμηση στις συμπεριφορές ανάγνωσης και κατανόησης φέρνει βελτιωμένη 

διαχείριση αναπηρίας, οδηγώντας τον μαθητή σε μια αυτοαντίληψη επάρκειας και 

ανεξαρτησίας, ενισχύοντας θετικά την αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας και της 

αυτοδυναμίας. Για τους μαθητές που είναι σε θέση να διαβάζουν χωρίς βοήθεια, οι 

ανεπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και εστίασης οδηγούν σε μεγάλο βαθμό στα 

ίδια αποτελέσματα αυξημένης αυτοπεποίθησης και κινήτρων. 

Η χρήση λογισμικού όπως το Readme καταπολεμά επίσης την περιπλάνηση του μυαλού 

σε μαθητές με δυσλεξία: 

«Το Mind Wandering αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα εμπειριών που ποικίλλουν ως προς 

το περιεχόμενο, την πρόθεση και τη σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων και εξωτερικών 

ερεθισμάτων (Seli et al., 2018) και μπορεί να υποστηριχθεί ότι το MindWandering αυτό 

καθεαυτό δεν είναι μια δυσλειτουργική διαδικασία, αλλά μάλλον σημαντικό φαινόμενο για 

την ανθρώπινη εμπειρία. Στην πραγματικότητα, έχει υπολογιστεί ότι οι υγιείς ενήλικες 

περνούν έως και το 50% των ωρών εγρήγορσης στο Mind Wandering (Killingsworth & 

Gilbert, 2010). 
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Οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν στο γεγονός ότι η ενασχόληση με το Mind 

Wandering μπορεί να έχει θετικές και αρνητικές επιρροές στη γνωστική απόδοση (για μια 

ανασκόπηση, βλέπε Mooneyham & Schooler, 2013). 

Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη για την απλή μαθησιακή εργασία, η περιπλάνηση του μυαλού 

μπορεί να είναι πολύ επιζήμια. Έτσι, βοηθώντας τους μαθητές που δυσκολεύονται να 

θυμηθούν τι ήθελαν να γράψουν ή που έχουν τέτοιες περιπτώσεις περιπλανώμενου 

μυαλού στα εργαλεία TTS μπορεί επίσης να επηρεάσει τις αρνητικές πτυχές του Mind 

Wandering. 

 

Η ενίσχυση της διαδικασίας εκμάθησης με το TTST δίνει επίσης αρκετές ευκαιρίες σε 

περιβάλλοντα εκμάθησης δεύτερης γλώσσας. Με περισσότερες από 40 διαθέσιμες 

γλωσσικές επιλογές, οι δυνατότητες αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από ομοτίμους ή 

η ακρόαση ενός δύσκολου κειμένου που επιτρέπουν στον μαθητή να επικεντρωθεί στο 

περιεχόμενο και όχι στην πράξη της ανάγνωσης μπορεί να είναι πολύ επωφελής. Θα 

μπορούσε κανείς να μπει στον πειρασμό να συνδυάσει την ακρόαση του δασκάλου και 

του TTS, αλλά τα διπλά ερεθίσματα της ανάγνωσης κατά την ακρόαση και η ατομική 

προσέγγιση είναι οι μεγαλύτερες διαφορές με την παραδοσιακή φωναχτά ανάγνωση στην 

τάξη. 

 

Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης στους χρήστες να εισάγουν κείμενο χειροκίνητα για να 

ακούσουν τη σωστή προφορά των εργασιών για το σπίτι. 
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Η μεταφόρτωση ενός εγγράφου είναι τόσο εύκολη όσο η μεταφορά και απόθεση. 

Ένα περιβάλλον τάξης χωρίς αποκλεισμούς είναι τέτοιο μόνο εάν όλοι οι μαθητές 

περιλαμβάνονται μαζί, έχουν αναπηρίες ή όχι, ή έχουν επικαλυπτόμενες δυσκολίες 

μάθησης και ανάγνωσης. Όταν σκεφτόμαστε μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς, σκεφτόμαστε 

αμέσως μαθητές με αναπηρίες, αλλά έχουμε δει την πιθανότητα επικάλυψης μεταξύ 

μαθητών με δυσκολίες, ένας μαθητής μπορεί να είναι δυσλεκτικός αλλά μπορεί επίσης να 

δυσκολεύεται επειδή έχει κακή όραση. Ή το περιεχόμενο του κειμένου μπορεί να μην είναι 

στη μητρική τους γλώσσα ή μπορεί να έχουν κοινωνικές δυσκολίες που τους οδήγησαν 

σε δεξιότητες ανάγνωσης πολύ κάτω από το επίπεδο ηλικίας τους. Όταν όλα αυτά τα 

πράγματα συνδυάζονται, οι εφαρμογές κειμένου σε ομιλία μπορεί να μην είναι αρκετές για 

να βοηθήσουν, αλλά με διαφορετικές τεχνολογίες που σχετίζονται όλες με την τεχνητή 

νοημοσύνη ομιλίας και κειμένου. 

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε ενεργά την τεχνολογία TTS στην τάξη, 

είναι πρώτα και κύρια η χρήση της ως ατομικό εργαλείο άσκησης. 

Η επισήμανση ενός κειμένου ή η εισαγωγή ενός κειμένου και η ακρόαση του κειμένου στην 

τάξη με ένα ζευγάρι ακουστικά βοηθά έναν μαθητή με δυσκολίες αποκωδικοποίησης να 

απομακρύνει τις γνωστικές του προσπάθειες να αποκωδικοποιήσει και να το 

επαναπροσανατολίσει προς την πραγματική κατανόηση. Οι μαθητές που είναι ακουστικοί 

μαθητευόμενοι, τα παιδιά που ανταποκρίνονται καλύτερα στο να τους δοθούν οδηγίες και 

να συμμετέχουν στις συζητήσεις της τάξης μπορούν να ωφεληθούν από την ακρόαση 

πραγμάτων, ειδικά όταν τίθεται κείμενο σε τραγούδια. Η τεχνολογία κειμένου σε ομιλία 

μπορεί να βοηθήσει στη μετατροπή των τακτικών δραστηριοτήτων σε διαδραστικές. 
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Ο συνδυασμός του TTS με άλλες εφαρμογές ή ιστότοπους όπως το Wordwall είναι 

ένας σίγουρος τρόπος για τη συμμετοχή των μαθητών. Συνήθως το wordwall 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη δημιουργία παιχνιδιών ως εργαλεία εκμάθησης 

για μαθητές, αλλά εφαρμόζοντας μια τεχνική παζλ στην εκμάθηση πώς να 

φτιάχνουμε ένα παιχνίδι με ένα θέμα, μπορούμε να συνδυάσουμε την τεχνολογία 

TTS και τη δημιουργία παιχνιδιών για μια πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία. 

Ένα παράδειγμα μελέτης: 

Ο Κόντι έχει δυσκολίες ανάγνωσης και ωφελείται από τη χρήση του tts, είναι σε μια 

τάξη με μαθητές που δεν έχουν τέτοιες δυσκολίες, η ομάδα χωρίζεται σε μικρότερες 

ομάδες κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα παιχνίδι με ένα περιβαλλοντικό 

θέμα. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν τρεις μαθητές και ο καθένας από αυτούς πρέπει να 

γίνει «Ειδικός» σε ένα θέμα που βοηθά στη δημιουργία του παιχνιδιού και στη 

συνέχεια πρέπει να το μοιραστεί με την ομάδα, αφού δημιουργηθεί το παιχνίδι οι 

ομάδες πρέπει να ενημερώσουν την τάξη για τη διαδικασία και αφήστε την τάξη να 

παίξει το παιχνίδι της.  

Ο Κόντι παίρνει το περιεχόμενο και τη γραφή των προτάσεων που μπαίνουν στο 

παιχνίδι (δηλαδή Τροχός της τύχης με ερωτήσεις). Χρησιμοποιώντας το Readme 

ακούει 3 άρθρα για περιβαλλοντικά θέματα κατάλληλα για την ηλικία του, κάτι 

αδύνατο αν έπρεπε να το διαβάσει, στη συνέχεια προχωρά στην παροχή των 

ερωτήσεων στην ομάδα του και συνεισφέρει στην εργασία. Η Μάρθα από άλλη 

ομάδα αποφασίζει να δοκιμάσει και αυτή το TTS, δεν έχει καμία δυσκολία στην 

ανάγνωση, αλλά δεν της αρέσει να διαβάζει και δεν έχει κίνητρο. Το TTS παρέχει 

περιέργεια και μια «φαινομενική συντόμευση» εμπλέκοντας τη Μάρθα να κάνει τον 

ρόλο της στην ομαδική εργασία. 

Μπορούμε εύκολα να δούμε πώς το TTS εδώ χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

άλλες τεχνολογίες για να γεφυρώσει το χάσμα, για μαθητές με αναπηρίες, αλλά και 

για μαθητές που έχουν άλλου είδους «κακή σχέση» με την ανάγνωση.  

Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει πώς η χρήση αυτού του είδους τεχνολογίας ενισχύει 

τις πιθανότητες βελτίωσης της σχέσης με το γραπτό κείμενο, ομαλοποιώντας τελικά 

τη δραστηριότητα ανάγνωσης στα παιδιά χωρίς καμία βλάβη. 

 

Πρόσθετα εργαλεία και πόροι μάθησης 
 

● LeggiXme (Read4me): Μια δωρεάν εφαρμογή, φτιαγμένη από τον συνταξιούχο 

δάσκαλο Γκιουλιάνο Σερένα που εργάζεται μαζί της από το 2006, βρίσκεται σε 

συνεχή ενημέρωση, διευκολύνει την ανάγνωση και τη γραφή μέσω φωνητικής 

σύνθεσης, μια αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας σε 5 γλώσσες, ένα λεξικό από 
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και προς τα ιταλικά, μια ομιλία αριθμομηχανή και λειτουργία υποστήριξης 

ψηφιακών βιβλίων. Δυνατότητα εκκίνησης από υπολογιστή ή USB stick. 

https://apps.apple.com/it/app/read4me/id402454684?mt=12 

● WordWall: Ένας δωρεάν ιστότοπος με επιλογές επί πληρωμή που έχουν σχεδιαστεί 

για να βοηθούν τους δασκάλους (ή τους μαθητές) να σχεδιάζουν διαδραστικά 

παιχνίδια και δραστηριότητες στις οποίες το περιεχόμενο μπορεί να ποικίλλει. Αν 

χρησιμοποιηθεί δημιουργικά, μπορεί να είναι μια ρωσική κούκλα ευκαιριών για 

εκπαιδευτικούς. https://wordwall.net/ 

● RIDInet: Η πλατφόρμα RIDInet που δημιουργήθηκε από τον Συνεταιρισμό 

Αναστάσης, είναι ένα σύστημα αφιερωμένο στους κλινικούς γιατρούς 

αποκατάστασης SLD. https://www.ridinet.it/ridinet/login/auth 

● SpaceBrain: Αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του FLick Lab από τον 

Λογοθεραπευτή Αντόνιο Μιλανέσε και τον Ψυχολόγο Ιβάνοβ Ανεμόνε, της 

Γνωστικής Εκπαίδευσης, ενός κέντρου Νευροψυχολογίας και Λογοθεραπείας. Με 

την επιστημονική έρευνα που βασίζεται σε τεκμήρια στην αρχή της, αυτή η 

εφαρμογή είναι χρήσιμη σε πολλές Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές και Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

Η εφαρμογή παρέχει δραστηριότητες σε μορφή παιχνιδιού, με στόχο την ενίσχυση 

των γνωστικών λειτουργιών. http://www.flicklab.it/apps/spacebrain/ 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

TTS: Κείμενο σε ομιλία 

Εργαλείο συνεργασίας: ένα τεχνολογικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή 

στόχου. 

Πρόγραμμα Σπουδών: Τα θέματα που περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα σπουδών σε 

σχολείο ή κολέγιο 

Ψηφιακή ένταξη: αναφέρεται στις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να 

διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα και οι κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των πιο 

μειονεκτούντων, έχουν πρόσβαση και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Ψηφιοποίηση: Η ψηφιοποίηση αναφέρεται στη «δράση ή διαδικασία ψηφιοποίησης. τη 

μετατροπή αναλογικών δεδομένων (ιδίως σε μεταγενέστερη χρήση εικόνων, βίντεο και 

κειμένου) σε ψηφιακή μορφή» (Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, καμία ημερομηνία). 

Δυσλεξία: μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ανάγνωση κάτω από το αναμενόμενο 

επίπεδο για την ηλικία κάποιου. 

Δυσορθογραφία: δυσκολία στη σωστή σύνταξη λέξεων, τήρηση γραμματικών κανόνων. 

Προκαλεί δυσκολία στην αναγνώριση ήχων και τη συσχέτιση ήχων με λέξεις. 

Συμμετοχική εκπαίδευση: Έχει αναγνωριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ηνωμένα Έθνη, 2022). 

Περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς: ικανότητα για τους εκπαιδευτικούς να 

διαφοροποιούν τη διδασκαλία για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μαθητή, είτε 

πρόκειται για εκείνους που μαθαίνουν με πιο αργό ρυθμό είτε για εκείνους τους 

ταλαντούχους μαθητές που επωφελούνται από δραστηριότητες εμπλουτισμού. 

Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Οι ΤΠΕ «καλύπτουν όλα τα τεχνικά μέσα 

που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό πληροφοριών και την επικοινωνία βοήθειας. Αυτό 

περιλαμβάνει τόσο το υλικό του υπολογιστή και του δικτύου, όσο και το λογισμικό τους» 

(Eurostat, 2016). 

Έξυπνο σύστημα διδασκαλίας (ITS): είναι ένα σύστημα υπολογιστή που στοχεύει να 

παρέχει άμεση και προσαρμοσμένη διδασκαλία ή ανατροφοδότηση στους μαθητές, 

συνήθως χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από ανθρώπινο δάσκαλο. 

Διαδραστικά μαθήματα: τα μαθήματα και οι δραστηριότητες μπορούν να προσελκύσουν 

τους μαθητές με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα, παρακινούν τους μαθητές να 

ασχοληθούν με το περιεχόμενο, αντί να το απορροφήσουν παθητικά. Μπορούν να 
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παρουσιαστούν στην τάξη ή ως διαδικτυακές δραστηριότητες για να τις ολοκληρώσουν 

οι μαθητές στο σπίτι. 

Διαδραστικό εργαλείο: εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την αύξηση της 

αφοσίωσης του κοινού-στόχου, ενθαρρύνοντάς το να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο 

της σελίδας. 

Δικτύωση: η δράση ή η διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλους για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την ανάπτυξη επαγγελματικών ή κοινωνικών επαφών 

Έξυπνη τεχνολογία: μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί ανάλυση μεγάλων δεδομένων, 

μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχει γνωστική επίγνωση στα 

αντικείμενα που στο παρελθόν θεωρούνταν άψυχα. 

Zoom: Το Zoom είναι επίσης μια τηλεδιάσκεψη που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται 

με βίντεο, ήχο, τηλέφωνο και συνομιλία. 
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