ΒΕΡΟΝΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29 ΧΡΟΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ
"Η ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

εσωστρεφής
συντηρητική
δημιουργική
συναισθηματική
ανοιχτόμυαλη
δεκτική στην κριτική

εξωστρεφής
προοδευτική
επιρρεπής στη συνήθεια
λογική
διστακτική
χαμηλή ανοχή στην κριτική

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Moodle, Ilias, ISurf etc.)
Ανάπτυξη περιεχομένου (Canva, Prezi, IMovie etc.)
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
Εργαλεία αξιολόγησης (Kahoot, Quizlet, Mentimeter etc.)
Online συνεργασία (Asana, Trello, NextCloud, Mural,etc.)
Υπηρεσίες Cloud (Google Drive, Dropbox, One Drive, etc.)
Επικοινωνία (MS Teams, ZOOM, Webex etc.)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
σχεδιάζει "ψηφιακά".
αναζητά νέα εργαλεία και λύσεις.
δημιουργεί περιεχόμενο μόνη της.
προτρέπει τους εκπαιδευόμενους σε
διάλογο.
απεχθάνεται τη μονοτονία.
πάντα πρόθυμη να αποκτήσει νέες
δεξιότητες.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

συντηρητικές μέθοδοι διδασκαλίας
η γνώση χρειάζεται διαρκή ανανέωση κι
ο όγκος της μεγαλώνει συνεχώς
ανεπαρκή μέσα και υλικά
ελάχιστες ευκαιρίες για την εισαγωγή
νέων ψηφιακών εργαλείων

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
δεν απογοητεύεται με το νέο και το
άγνωστο/της αρέσει να δοκιμάζει νέα
πράγματα.
δημιουργικότητα στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
κινητοποιεί τους εκπαιδευόμενους με
τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων
(προσαρμόζει την ψηφιακή τεχνολογία
στο ηλικιακό προφίλ).

ΑΝΑΓΚΕΣ

πρόσβαση στη γνώση και τις εξελίξεις
στον τομέα της
αναγκαιότητα συνεχούς ενημέρωσης
λύσεις χαμηλού ή και μηδενικού
κόστους για ψηφιακή εκπαίδευση και
διδασκαλία

ΘΩΜΑΣ
ΚΑΪΡΗΣ
45 ΕΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
18 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ
"ΤΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ."

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

εσωστρεφής
συντηρητικός
δημιουργικός
συναισθηματικός
ανοιχτόμυαλος
δεκτικός στην κριτική

εξωστρεφής
προοδευτικός
επιρρεπής στη συνήθεια
λογικός
διστακτικός
χαμηλή ανοχή στην κριτική

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Moodle, Ilias, ISurf etc.)
Ανάπτυξη περιεχομένου (Canva, Prezi, IMovie etc.)
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
Εργαλεία αξιολόγησης (Kahoot, Quizlet, Mentimeter etc.)
Online συνεργασία (Asana, Trello, NextCloud, Mural,etc.)
Υπηρεσίες Cloud (Google Drive, Dropbox, One Drive, etc.)
Επικοινωνία (MS Teams, ZOOM, Webex etc.)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
χρησιμοποιεί διαθέσιμο υλικό από τα
τελευταία 2 χρόνια.
χρησιμοποιεί το Zoom και την
πλατφόρμα Moodle όπως απαιτείται από
τον εργοδότη.
απογοητεύεται όταν κάποιο εργαλείο
είναι σύνθετο στη χρήση.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
δεν γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει τα
ψηφιακά εργαλεία στην τάξη.
δεν μπορεί να μετρήσει την πρόοδο
στην τάξη.
μειωμένη αυτοπεποίθηση.
αδυναμία να μεταφέρει το εκπαιδευτικό
αντικείμενο με έναν εύληπτο τρόπο.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
πολλά χρόνια εμπειρίας στην τάξη.
νιώθει σίγουρος για τις γνώσεις του και
τον τρόπο που εργάζεται.
έχει πλατιά γνώση στο αντικείμενό του
έχει πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο
εκπαιδευτών.

ΑΝΑΓΚΕΣ
οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο για τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων.
συνεχής ενημέρωση και υποστήριξη για τις
δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων στην
εκπαίδευση.
αναγνώριση από εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενους στη νέα ψηφιακή εποχή και τα
δεδομένα της.
να είναι πάντα ενημερωμένος για τις τελευταίες
εξελίξεις στον κλάδο.
ενίσχυση αποτελεσματικότητα στο εκπαιδευτικό
έργο.

