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1. Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυναμική και ταυτόχρονα διαρκώς εξελίξιμη. 

Δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από την αλματώδη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας η οποία έρχεται σαν αρωγός αυτής. 

Αν θέλουμε να διαχωρίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχέση με τον 

τρόπο διδασκαλίας θα είχαμε: 

 Εκπαίδευση στην τάξη. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

γίνεται μέσα στη τάξη όπου οι συμμετέχοντες 

(εκπαιδευτικός - μαθητής) έχουν άμεση επαφή. 

Βέβαια σήμερα έχουμε περάσει από την εποχή του 

μαυροπίνακα στην εποχή του διαδραστικού 

πίνακα. 

 Ασύγχρονη εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται από 

απόσταση μέσω υπολογιστή και ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών 

πλατφόρμων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να αποθηκεύσει σημειώσεις ή να 

αναθέσει εργασίες στους μαθητές 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Ο μαθητής μπορεί να δει τις εργασίες 

ή ότι έχει ‘ανεβάσει’ ο εκπαιδευτικός, 

και να αλληλοεπιδράσει μαζί του σε μη 

πραγματικό χρόνο. 

 Σύγχρονη εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται από απόσταση 

μέσω υπολογιστή και ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών 

πλατφόρμων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποθηκεύσει σημειώσεις ή να 

αναθέσει εργασίες στους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Ο μαθητής μπορεί να δει τις εργασίες ή ότι έχει ‘ανεβάσει’ ο 

εκπαιδευτικός, και να αλληλοεπιδράσει μαζί του σε πραγματικό χρόνο. 

Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τις εποχής 

που θέλει την τεχνολογία σύμμαχο και εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ανέπτυξε και αξιοποιεί το δικό της σύστημα Σύγχρονης / Ασύγχρονης τηλ – 

εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα και οι σχετικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην 

Εικόνα 1.1: Κλασική 
εκπαίδευση 

Εικόνα 2.1 Εκπαίδευση από απόσταση 
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ηλεκτρονική διεύθυνση https://eschool.leonteios.gr . Με βασικό μέλημα την 

ασφάλεια των δεδομένων και τη προσωπική ζωή των χρηστών ακολουθήθηκε 

κάθε δυνατό μέσο που θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση από 

τα μέλη / χρήστες της. 

2. Δημιουργία πλατφόρμας τηλ-εκπαίδευσης 
Κατά την διαδικασία δημιουργίας της πλατφόρμας έπρεπε αρχικά να 

καθοριστούν οι ανάγκες του σχολείου μας. Ανάγκες συμβατές με την εποχή 

μας. Κάποιες από αυτές είναι: 

 Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων 

 Ανέβασμα ηλεκτρονικών σημειώσεων 

 Δημιουργία δραστηριοτήτων 

 Ηλεκτρονικά ραντεβού 

 Προσωπικά αρχεία  

 Ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

 Ηλεκτρονικά μηνύματα 

Στη συνέχεια έπρεπε να καθοριστούν οι χρήστες αλλά και οι ανάγκες αυτών.  

 Ο εκπαιδευτικός ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει το μάθημά του, να 

προσθέσει δραστηριότητες, να λάβει και να στείλει μηνύματα, να έχει τα 

προσωπικά του αρχεία, το ημερολόγιό, να ενημερώνει το βαθμολόγιο του 

και πολλά άλλα. 

 Ο μαθητής ο οποίος έχει πρόσβαση στα μαθήματα που παρακολουθεί, να 

βλέπει σημειώσεις, να συμμετέχει σε δραστηριότητες, να έχει τα προσωπικά 

του αρχεία, το ημερολόγιο, να επικοινωνεί με τον καθηγητή του και πολλά 

άλλα.  

 Ο κηδεμόνας –γονέας έχει πρόσβαση στα μαθήματα που παρακολουθεί 

το/τα παιδί/ά του, στα ηλεκτρονικά ραντεβού, στο ημερολόγιο, στην 

εποπτεία μαθημάτων και πολλά άλλα. 

Δημιουργήσαμε ομάδες και αντιστοιχήσαμε τον κάθε χρήστη. Όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 2.1 ο κάθε χρήστης ανήκει σε πάνω από μία ομάδα. 
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3.  Δυνατότητες 

3.1 Παρακολούθηση μαθημάτων 

Ο εκπαιδευτικός έχει διαμορφώσει το μάθημά του ανάλογα με τις ανάγκες. 

Μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστές ενότητες – κεφάλαια και εκεί να ανεβάσει 

τις δραστηριότητες (κουίζ, σταυρόλεξο…)που ανήκουν σε κάθε ενότητα. 

Αντίστοιχα ο μαθητής έχει την δυνατότητα να δει τις ενότητες και να λύσει τα 

σταυρόλεξα. Τέλος ο γονέας έχει πρόσβαση στα μαθήματα, έχει την 

δυνατότητα να δει την πρόοδο ανά μάθημα αλλά δεν μπορεί να δει τις εργασίες 

-  δραστηριότητες που έχει αναθέσει ο εκπαιδευτικός στον μαθητή. 

 

3.2 Ημερολόγιο 

Στο ημερολόγιο ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσδιορίσει ημερομηνίες 

παράδοσης εργασιών ή να καταχωρήσει κάποια γεγονότα. Έτσι ο μαθητής 

μπορεί να έχει ενημέρωση στο ημερολόγιό του για τις αντίστοιχες ημερομηνίες.  

 

3.3 Αποστολή-λήψη μηνυμάτων 

Όλοι οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να στείλουν και να λάβουν μηνύματα. 

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης επαφών ή αναζήτησης μηνυμάτων. Οι 

μαθητές μπορούν να στείλουν μήνυμα – ερώτηση στον εκπαιδευτικό ή ακόμα 
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και να ανοίξουν μια συζήτηση με έναν συμμαθητή τους σε ένα κλειστό και 

ελεγχόμενο περιβάλλον εκπαιδεύοντας τους για τις κοινωνικές πλατφόρμες 

που θα μπουν στο μέλλον.  

 

3.4 Τράπεζα ερωτήσεων 

Μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού είναι η 

δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων. Η δημιουργία δηλαδή μιας βάσης όπου 

αποθηκεύονται ερωτήσεις. Ο μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές είτε 

για εξάσκηση είτε εξέταση. Οι ερωτήσεις μπορούν να μπουν σε κατηγορίες, να 

είναι ορατές ή όχι στον μαθητή ή να είναι ορατές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία κουίζ. Στην εικόνα 3.4.1 

μπορούμε να δούμε μια σειρά ερωτήσεων για το μάθημα των αγγλικών όπου ο 

μαθητής καλείτε να απαντήσει τί είναι σωστό και τί λάθος. 

 

Οι επιλογές σχετικά με τον τύπο των ερωτήσεων είναι: Σωστό/Λάθος, 

Πολλαπλής επιλογής, Αντιστοίχισης, κλπ. 
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3.5 Ανάθεση εργασίας 

Η δραστηριότητα Ανάθεση εργασίας παρέχει την δυνατότητα υποβολής 

εργασιών από τον μαθητή στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

ανατροφοδοτήσει την εργασία, να την βαθμολογήσει ή να αφήσει κάποιο 

σχόλιο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται οικονομία στο χαρτί ενώ ταυτόχρονα είναι 

και πιο αποτελεσματική από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει υπενθυμίσεις στον μαθητή σχετικά με 

ημερομηνίες λήξης υποβολής. 

 

3.6 Δημιουργία έρευνας 

Η δραστηριότητα ανατροφοδότησης (έρευνα) σου επιτρέπει να δημιουργήσεις 

και να διεξάγεις έρευνες για την συλλογή πληροφοριών και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

 

3.6 Δημιουργία κουίζ 
Η δραστηριότητα "Κουίζ" παρέχει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

δημιουργήσει κουίζ που περιλαμβάνει ερωτήσεις διαφόρων τύπων, όπως 

πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σύντομες ή αριθμημένες. Το κουίζ μπορεί 

να "τρέχει" πολλές φορές, αλλάζοντας την σειρά των ερωτημάτων ή την τυχαία 

επιλογή ερωτήσεων από μια τράπεζα ερωτήσεων. Μπορεί να οριστεί χρονικός 

περιορισμός. Το αποτέλεσμά του καταγράφεται στο βαθμολόγιο. 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει το τι θα βλέπει ο μαθητής (συμβουλές, 

σωστές απαντήσεις...). Ένα κουίζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα τεστ, για 

κατανόηση του μαθήματος, πρακτική εξετάσεων με άμεση ανατροφοδότηση.  
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3.7 Λεξικό  

Η δραστηριότητα "Λεξικό" παρέχει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

δημιουργήσει λεξικό που περιλαμβάνει λέξεις μιας συγκεκριμένη ενότητας 

δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον μαθητή να διαβάζει σταδιακά και να μαθαίνει 

νέες λέξεις. Επίσης με την χρήση του λεξικού μπορεί να δημιουργήσει 

σταυρόλεξα, κρεμάλες, κρυπτόλεξα και διάφορα άλλα παιχνίδια που βοηθούν 

το μάθημα να γίνεται ευχάριστο.  Τα παιχνίδια μπορούν να  "τρέχουν" πολλές 

φορές, μπορεί να εκτυπωθούν, να οριστεί χρονικός περιορισμός. Το 

αποτέλεσμά τους καταγράφονται στο βαθμολόγιο. 
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3.8 Βάση δεδομένων 

Δημιουργία, συντήρηση και συλλογή δεδομένων (πχ εγγραφές). Η δομή των 

καταχωρήσεων ορίζεται από τον εκπαιδευτικό ως ένα αριθμό πεδίων. Τα πεδία 

περιλαμβάνουν πλαίσια ελέγχου όπως κουμπιά επιλογής (check box), 

αναπτυσσόμενο μενού (dropdown menu), περιοχή κειμένου, URL, εικόνες και 

ανέβασμα αρχείων. Η προβολή των δεδομένων μπορεί να στηρίζετε σε 

πρότυπα. Μία βάση δεδομένων μπορεί να "μοιραστεί" σε μαθήματα και οι 

εκπαιδευτικοί να εισάγουν ή να εξάγουν δεδομένα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

επιτρέψει σχόλια στις εγγραφές. Οι βάσεις δεδομένων έχουν πολλές χρήσεις 

όπως συνεργατική συλλογή από βιβλία, σχόλια, ιστοσελίδες, περιοδικά και 

άλλα. 
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3.9 Μάθημα 

Ένα μάθημα εμφανίζει περιεχόμενο με έναν ενδιαφέρον και ευέλικτο τρόπο. 

Αποτελείται από ένα πλήθος σελίδων. Κάθε σελίδα κανονικά τελειώνει με μια 

ερώτηση και έναν αριθμό από πιθανές απαντήσεις. Ανάλογα με την απάντηση 

του μαθητή είτε προχωράνε στην επόμενη σελίδα είτε πηγαίνουν στην 

προηγούμενη. Η πλοήγηση μέσα στο μάθημα μπορεί να είναι απλή ή 

πολύπλοκη και εξαρτάται από την δομή του υλικού που παρουσιάζεται. 

 

3.10  Εργαστήριο 

 Η δραστηριότητα Εργαστηρίου είναι μία δραστηριότητα αξιολόγησης από 

μαθητές για εργασίες άλλων μαθητών ή και των ίδιων. Η αξιολόγηση ή τα 

σχόλια μπορούν να είναι και ανώνυμα. Οι μαθητές μπορούν να ανεβάσουν 

αρχεία κειμένου ή να γράψουν κατευθείαν στον κειμενογράφο του moodle. Ο 

εκπαιδευτικός θέτει τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών που υποβάλλονται. 

Στο βαθμολόγιο καταγράφονται δύο βαθμοί για τον μαθητή. Ο ένας για την 

εργασία του και ο άλλος για την εργασία των άλλων μαθητών. 

 

3.11 Τηλεδιάσκεψη 

 Η Τηλεδιάσκεψη επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει στο μάθημά μια 

εικονική τάξη για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Η εικονική τάξη δίνει τη 

δυνατότητα για μετάδοση φωνής, εικόνας, εικονικού πίνακα, άμεσων 

μηνυμάτων, ανέβασμα παρουσίασης κ.α.  

3.12 Wiki 

 Ένα wiki είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν το 

περιεχόμενο της συνεργασίας τους με τους άλλους. Ο εκπαιδευτικός ορίζει τα 

δικαιώματα (προσθήκη, τροποποίηση ή διαγραφή) των μαθητών. Ένα wiki έχει 

χρήσεις όπως την δημιουργία on line βιβλίου από ομάδα μαθητών. 

3.13 Βιβλίο 

Ένα  Βιβλίο επιτρέπει στον εκπαιδευτικό την δημιουργία πολλών σελίδων σε 

μορφή βιβλίου, με κεφάλαια και υποκεφάλαια. Τα βιβλία μπορεί να περιέχουν 
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αρχεία κειμένου αλλά και αρχεία πολυμέσων και είναι χρήσιμα για να γίνεται 

ανάγνωση μεμονωμένων ενοτήτων, σαν εγχειρίδιο ή και χαρτοφύλακας των 

εργασιών του μαθητή. 

3.14 Πηγή πληροφοριών 

Η δραστηριότητα Πηγή πληροφοριών επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ανεβάσει 

αρχεία για το μάθημά του. Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου ο μαθητής μπορεί 

να το δει μέσα στο περιβάλλον του moodle ή να το κατεβάσει στον υπολογιστή 

του. Ο τύπος των αρχείων μπορεί να είναι από μία HTML σελίδα, μια εικόνα, 

ένα αρχείο ήχου, μια παρουσίαση ή και αντικείμενα flash. 

3.15 URL 

Το URL είναι μια σύνδεση στο διαδίκτυο σε μια ιστοσελίδα ή σε απευθείας 

σύνδεση αρχείων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει ιστοσελίδες σαν πόρο 

μαθήματος. Οτιδήποτε είναι διαθέσιμο και ελεύθερο στο διαδίκτυο όπως 

κείμενο ή εικόνες μπορεί να συνδεθεί. Το URL δεν πρέπει να είναι η αρχική 

σελίδα μιας ιστοσελίδας. Υπάρχουν πολλές επιλογές στον τρόπο εμφάνισης 

των URL όπως ενσωματωμένο ή άνοιγμα σε νέο παράθυρο 

3.16  Ηλεκτρονικά ραντεβού 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ορίσει τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες που μπορεί 

να δεχτεί γονείς. Αντίστοιχα ο γονέας μπορεί να κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού 

με το εκπαιδευτικό που επιθυμεί.  

3.17  Ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο 

Η δραστηριότητα "Παρουσιολόγιο" επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διατηρεί 

ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο στη τάξη. 

 

3.18  Ηλεκτρονικό αποθετήριο 

Το ηλεκτρονικό αποθετήριο είναι μία βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται 

καθημερινά νέες εγγραφές. Οι εγγραφές αναφέρουν την ημερήσια ύλη του 

μαθητή και το καθηκοντολόγιό του. 
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4.  Επιλογές γονέα 
 Ο γονέας μπορεί να έχει μια γενική εποπτεία των μαθημάτων που 

παρακολουθεί το/τα παιδί/ια του. Μπορεί να δει τις σημειώσεις ενός 

μαθήματος αλλά δεν μπορεί να κάποιες δραστηριότητες που έχει αναθέσει 

ο εκπαιδευτικός στον μαθητή. 

 Να κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς για να ενημερωθεί 

για το/α παιδί/ιά του. 

 Τέλος στο περιβάλλον γονέα έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την πορεία 

του/των παιδί/ιών του για κάθε μάθημα.  

 

      5. Δημιουργία Ηλεκτρονικού μαθήματος. 
Από τον σύνδεσμο cloud.leonteios.gr μπορείτε να δείτε τον τρόπο λειτουργίας 

της πλατφόρμας καθώς και ένα ηλεκτρονικό μάθημα. Θα πρέπει να κάνετε 

λήψη του αρχείου llns-eschool.avi και να το ανοίξετε με μία εφαρμογή 

αναπαραγωγής πολυμέσων (media player). 

Βασιζόμενη στο βιβλίο των μαθηματικών της τρίτης δημοτικού έχω 

δημιουργήσει δραστηριότητες όπως σταυρόλεξο, κρεμάλα, κουίζ και άλλα. 

      6. Διαδικασία εγγραφής – έγκριση  
Οι Γονείς καλούνται να συμπληρώσουν ένα εγκριτικό σημείωμα συμμετοχής 

των ιδίων και των παιδιών τους (εικ. 6.1), αφού διαβάσουν και συμφωνήσουν 

με τους όρους χρήσης της πλατφόρμας (https://eschool.leonteios.gr/tos.php). 

 

https://cloud.leonteios.gr/s/sidyQfK5TXxA8dX
https://eschool.leonteios.gr/tos.php
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6.  Ασφάλεια 
Με βάση την τεχνική μελέτη της υποδομής η ασφάλειά της διασφαλίζεται με 

τους παρακάτω τρόπους:  

 OpenSSL Η πλοήγηση στην πλατφόρμα ασύγχρονης και ασύγχρονης τηλ - 

εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά με χρήση SSL encryption για την 

ασφάλεια των χρηστών.  

 IDPS Στους διακομιστές της υποδομής έχει υιοθετηθεί τεχνολογία Intrusion 

Detection and Prevention System. Η λογική του λογισμικού αυτού είναι ο 

έλεγχος των access / error logs των εφαρμογών -σε πραγματικό χρόνο- για 

ανωμαλίες και πιθανή κακόβουλη χρήση. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

λαμβάνονται αυτόματα μέτρα όπως η απαγόρευση της Διεύθυνσης IP που 

προκαλεί τους “συναγερμούς” αυτούς.  

 Αντίγραφα Ασφαλείας Κρατούνται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας της 

ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε απομακρυσμένο, dedicated 

διακομιστή. Τα αντίγραφα αυτά αφορούν τόσο τα αρχεία του συστήματος, 

όσο και τις Βάσεις Δεδομένων. Επιπρόσθετα, κρατούνται εικόνες (images) 

των εικονικών μηχανών VM σε εβδομαδιαία βάση. 

 

8.  Βιβλιογραφία 
 Ψηφιακή πλατφόρμα Λεοντείου σχολής Νέας Σμύρνης, 

https://eschool.leonteios.gr/  

 Moodle,2017:, Moodle Open-Source learning platfor, 2017, 

https://moodle.org/ 

 Γεωργαλάς κ.α. ,2011: Γεωργαλάς Αθανάσιος, Πολλάτος Φίλιππος, 

Ελεύθερο Λογισμικό για Τηλεκπαίδευση μέσω Διαδικτύου. Πρακτική 

Εφαρμογή της Πλατφόρμας Linux - BigBlueButton στην ΑΣΠΑΙΤE, 2011  

 Παπανικολάου, Γεωργαλάς κ.α. ,2014: Παπανικολάου, Μακρή, 

Γούλη,Γεωργαλάς, Χήνου, Γρηγοριάδου, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και 

Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες Προσαρμογής στα Ιδιαίτερα Ψυχολογικά 

Χαρακτηριστικά του, 2014, http://files.aspete.gr/archimedes/Y3/Y3_01/D1-

2-final.pdf 

 

https://eschool.leonteios.gr/
https://moodle.org/
http://files.aspete.gr/archimedes/Y3/Y3_01/D1-2-final.pdf
http://files.aspete.gr/archimedes/Y3/Y3_01/D1-2-final.pdf

