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“Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Σχολής Θετικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τη διδακτική φιλοσοφία του 
Προγράμματος Μy name is Teacher” 

 Χαλβαντζή Ιωάννα 

 Παντόπουλος Φώτης 

 Σταμούλης Γεώργιος 
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Το Πρόγραμμα “My name is Teacher” 

Ένα Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης, 

Τηλεκπαίδευσης και 
Διδακτικής 

Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης 

Τμήμα Πληροφορικής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

 

 

 

 



Έναρξη υλοποίησης 17/11/2013 

Σας καλωσορίζουμε στο "My name is Teacher !" 

 

 

 

 

 

29 χρόνια συνεχούς 
διδασκαλίας στην 
προετοιμασία υποψηφίων 
Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

3 φιλολογικά μαθήματα 
Λυκείου (Έκθεση, Ιστορία, 
Λογοτεχνία). 

Άριστη γνώση του 
αντικειμένου. 

Αγάπη για το μαθητή. 
Διάθεση για εθελοντική 

προσφορά. 



Δημιουργία καναλιού 
στο YouTube με 
videos των 
μαθημάτων αυτών, 
στα οποία η 
πρόσβαση ήταν και 
είναι ελεύθερη για το 
μαθητή αλλά και το 
δάσκαλο. 



Έναρξη ερευνητικής συνεργασίας με το Τμήμα Πληροφορικής 
Οκτώβριος 2014 

Δημιουργία portal/e-class: 
http://www.filologos4u.gr/ 

 Πρωτοβουλία “Teacher's place” για εκπαιδευτικούς  
 



Δημιουργία Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης 
http://elearning.cs.uth.gr/ 

Έναρξη ερευνητικού έργου 
βελτιστοποίησης e-class 

Πιλοτική διδασκαλία του 
μαθήματος “Αρχές Μάνατζμεντ” 



Δωρεάν διαλέξεις/σεμινάρια “Διδακτικής Έκθεσης για φιλολόγους”  



 

 

 

Περίληψη 
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης εντάσσεται και η χρήση των 

οπτικοακουστικών μέσων ως σημαντικού εργαλείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα οπτικοακουστικά 

μέσα και η εξέλιξη της διδακτικής τους φιλοσοφίας αποτελούν βασική ερευνητική προτεραιότητα για το 

Εργαστήριο, γιατί έχουν ήδη δοκιμαστεί από το 2012 σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με μεγάλη 

απήχηση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, τόσο σε μαθήματα δια ζώσης όσο και με την 

ελεύθερη διανομή τους σε ανοικτά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω 

του Προγράμματος “My name is Teacher”, το οποίο από τον Οκτώβριο 2014 τελεί υπό την αιγίδα του 

Τμήματος Πληροφορικής και έχει θέσει την τεχνογνωσία των εργαλείων και την εκπαιδευτική του 

φιλοσοφία στη διάθεση του Τμήματος. Τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν εδώ είναι 1) το video σε δυο 

χρήσεις: α. Παράδοση μαθήματος ή/και συμπληρωματικό υλικό, οδηγίες, κλπ. β. Ένταξή του στο ίδιο το 

μάθημα ως υλικού αφόρμησης συζητήσεων και εργασιών για την ενίσχυση επίτευξης του διδακτικού 

στόχου, και 2) το ηχητικό αρχείο για παροχή οδηγιών, άμεσων απαντήσεων σε ερωτήσεις, κωδικοποίηση 

περιεχομένου παράδοσης, κλπ. 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, διδακτική, τηλεκπαίδευση, νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικά εργαλεία, 
βίντεο/video, ηχητικό αρχείο. 



Διδασκαλία με video από απόσταση 

«face to face» επαφή με το μαθητή / λογική 
τάξης 
προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση του 
διδακτικού αντικειμένου! 
άριστη γνώση ύλης σε όλες τις πτυχές, όσο και 
ενδεχομένων αναγκών και αποριών του μαθητή 

κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο γνωστικό υλικό από παντού 



Διδασκαλία με video ως υλικό αφόρμησης 

και εδώ προέχει η εμπειρία του εκπαιδευτικού 

άριστη γνώση του εκπαιδευτικού στόχου κάθε 
φορά 

δεν πρόκειται για απλή παράθεση ή/και 
συρραφή υλικών, αλλά για σύνθεση 

απορρέει από γνώση, μελέτη και σαφή 
διδακτική στόχευση 



Χρήση ηχητικού αρχείου 

πηγή παροχής γνήσιων ερεθισμάτων 

καταγραφή αποριών και συμπερασμάτων για 
διαχείριση 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και διερεύνηση 
μαθησιακών αναγκών 

αλλά και για το μαθητή … 



…… 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και 
ταχύτητας στη μεταξύ μας επικοινωνία 

ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για τις απορίες 
των μαθητών 

ηχογράφηση της απορίας τους στις εφαρμογές 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
υψηλός μέσος όρος αλληλεπιδράσεων 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!! 


