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• Σύγχρονη εκπαίδευση (επικοινωνία σε πραγματικό 
χρόνο, δια ζώσης και εξ αποστάσεως)

• Ασύγχρονη εκπαίδευση  
Αυτοδιδασκαλία
Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση 
Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση

Αξιοποίηση του MS TEAMS στο μάθημα                           
των Νέων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου



Αξιοποίηση του MS TEAMS στο μάθημα                           
των Νέων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου

Η ψηφιακή τάξη αξιοποιείται για επικοινωνία, ανάρτηση 

υλικού, επίλυση ασκήσεων, αυτοαξιολόγηση, 

ετεροαξιολόγση και συνεργασία. 



Η δομή της ψηφιακής τάξης 

Η τάξη δομείται σε τέσσερις  ενότητες – κανάλια 



Γενικό κανάλι-Περιεχόμενο



Γενικό κανάλι-Περιεχόμενο



Γενικό κανάλι-Περιεχόμενο



Σύνδεσμοι από το διαδίκτυο που αφορούν 
στο περιεχόμενο του μαθήματος 



Αναθέσεις εργασιών 

Παραδείγματα από τη θεματική ενότητα «Οικονομία-Καταναλωτισμός-
Διαφήμιση»:

α. Επεξεργασία άγνωστου κειμένου (αυτοαξιολόγηση - ετεροαξιολόγηση) 
β. Παραγωγή γραπτού λόγου 



Σύγχρονη εκπαίδευση 
• Φύλλα εργασίας συμπληρώνονται είτε από τον 

εκπαιδευτικό είτε από τους μαθητές. Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές όλοι έχουν 
το ορθά λυμένο φύλλο εργασίας στον φάκελο του 
μαθήματος. 

• Συνεργατική επίλυση μιας δραστηριότητας π.χ. 
αναδιατύπωση γραπτού κειμένου. 

Φύλλα εργασίας 



• Για την αναδιατύπωση γραπτού κειμένου οι μαθητές 
αξιοποιούν το note book στο κανάλι Αναδιατύπωση 
γραπτού κειμένου. 

Αναδιατύπωση γραπτού κειμένου 







Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 





Επεξεργασία άγνωστου κειμένου (ετεροαξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση-
ανατροφοδότηση)



Πίνακας βαθμολογίας – Ενημέρωση για την επιστροφή                                            
της εργασίας κάθε μαθητή





Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης 



Το MS TEAMS μπορεί να αξιοποιηθεί για 
• Έλεγχος της πορείας του μαθητή 
• Αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση 

των μαθητών 
• Ώθηση για έκφραση και επικοινωνία σε 

οποιοδήποτε χώρο και χρόνο 
• Εμβάθυνση
• Επέκταση της γνώσης 
• Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και 

επανεξέτασης
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας 

Συμπεράσματα
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