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Προκλήσεις στο αμφιθέατρο και σε εικονικές τάξεις

Προσέλκυση 
ενδιαφέροντος

Προώθηση 

Επικοινωνίας

Αύξηση 
αλληλεπίδρασηςΠροώθηση

συνεργασίας 

01

03

04
05

Ικανοποίηση 
φοιτητών/τριών



χ² - χ

“τύπος” προσδιορισμού 
αλληλεπίδρασης

(όπου χ, ο αριθμός των μελών 
της ομάδας)

Επικοινωνιακό “πλέγμα” 
εκπαιδευτικής ομάδας

(Πολέμη-Τοδούλου, 2005)



Πώς μπορούμε να 
δουλέψουμε
στο αμφιθέατρο 
και στις εικονικές 
τάξεις; 



Είναι σημαντικό 
να γνωρίσουμε 

τους 
φοιτητές/τριές

μας

• Για να τους/τις 

παρακινήσουμε είναι 

σημαντικό να τους/τις 

καταλάβουμε, να 

αναγνωρίσουμε τον 

τρόπο που σκέπτονται, 

αισθάνονται και 

μαθαίνουν. 



Προτιμήσεις φοιτητών για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών μέσων 
και εργαλείων σε εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά μαθήματα 
(ΑΠΘ, εαρινό εξάμηνο 2020-2021) 

Κοινή επιφάνεια εργασίας 86,4%

Video 81,8%

Ψηφοφορίες 81,8%

Σύγχρονη συζήτηση (chat) 81,8%

Εργασία σε ομάδες 59,1%

Συναισθηματικός χάρτης ομάδας 50%

Παρουσιάσεις 50%

Διαδραστικός πίνακας whiteboard 40,9%



Βίντεο



Κοινή 
επιφάνεια 
εργασίας





Ψηφοφορίες



Πόσο σας ενδιαφέρουν 
τα θέματα του 

μαθήματός μας;

Αξιοποίηση

https://www.menti.com
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Ας κάνουμε όλοι 
μαζί μια 
ψηφοφορία…για 
τις ψηφοφορίες
https://www.menti.com/alrep58
xihrq





Αξιοποιώντας τα 
κινητά για την 
προώθηση της 
αλληλεπίδρασης 
στα διά ζώσης 
μαθήματα



Στέλνοντας

μηνύματα



Πλεονεκτήματα

• Είναι πιο δημοκρατικό καθώς δεν μονοπωλείται η συζήτηση από λίγους/ες



Από στοιχείο
περίσπασης

Μέσο
συμμετοχής
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Στο e-learning 
δημιουργούμε 
ένα ειδικό πεδίο 
για τις 
δραστηριότητες 
κάθε μαθήματος 
για να βάλουμε 
τους αντίστοιχους 
συνδέσμους

Ενδεικτικές δραστηριότητες στις 
οποίες μπορεί να έχουν πρόσβαση 
οι φοιτητές/τριες μέσω των 
κινητών τους:
• Διερεύνηση του προφίλ των 

φοιτητών/τριών,των προσδοκιών και 
ενδιαφερόντων τους

• Σχολιασμός ενός βίντεο που 
προβλήθηκε

• Ψηφοφορίες για διάφορα θέματα με 
διάφορους τρόπους

• Δημιουργία Συννεφόλεξων
• Αναρτήσεις αποτελεσμάτων ομάδων 

εργασίας σε κοινή επιφάνεια εργασίας

• Ας δούμε μερικά παραδείγματα
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Ακαδημαϊκές 
χρονιές 

2021-2022

2022-2023

Χειμερινό 

& Εαρινό 
εξάμηνο



Ας συστηθούμε



Γράψτε μια σκέψη σας σε σχέση με το βίντεο που είδαμε… 26
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Αξιοποιώντας 
τα κινητά για 
διενέργεια 
ψηφοφοριών
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Ποια είναι η άποψη 
των φοιτητών/τριών 
για την αξιοποίηση 
των κινητών 
τηλεφώνων στο 
μάθημα;





Ας
αξιοποιήσουμε 

μία κοινή 
επιφάνεια 
εργασίας…

Γράφοντας μια σκέψη σε 
σχέση με τη σημερινή 

ημερίδα…

https://padlet.com





Σας ευχαριστώ πολύ!
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