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12 Κορυφαία Εργαλεία: 

Η ομάδα του ACADIGIA ανέλυσε και έλεγξε την αποτελεσματικότητα ενός
συνόλου διαθέσιμων και δωρεάν εργαλείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για διδασκαλία από κοντά ή από απόσταση σε
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Κατέληξε στα 12 καλύτερα
εργαλεία και έφτιαξε εγχειρίδια και video που περιγράφουν την ορθή
χρήση τους.

Μείνετε συντονισμένοι…
Η ομάδα του ACADIGIA θα
δημοσιεύσει πολύ σύντομα τα
αποτελέσματα του IO2: Η
εκπαίδευση των μεντόρων!

Κοινωνικά δίκτυα του 
ACADIGIA
Ιστοσελίδα: https://acadigia.eu/
Facebook: @acadigia
Linkedin: @acadigia

Συλλογή εργαλείων για συνδυασμό διδασκαλίας από κοντά 
και εξ ’αποστάσεως: τα 12 κορυφαία εργαλεία

Το Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο για το έργο ACADIGIA αφορά
την πρώτη φάση του έργου: 01. Συλλογή εργαλείων για
διδασκαλία από κοντά και από απόσταση. Η φάση αυτή
στοχεύει στη μελέτη και στην ανάπτυξη χρήσιμου υλικού για τη
γρήγορη εισαγωγή και χρήση εργαλείων που επιτρέπουν τη
διδασκαλία που γίνεται είτε με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία
στα Πολυτεχνεία και τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Χώρας.

Ενημερωτικό Δελτίο I Νοέμβριος 2022|

Πώς να βρεις τα “καλύτερα” online εργαλεία για μάθηση από 
κοντά ή από απόσταση: 

1. Τι είναι το εργαλείο;

2. Πώς να δοκιμάσεις το εργαλείο

3. Λειτουργίες που υποστηρίζουν την 

εκπαίδευση τόσο από κοντά όσο                  

και από απόσταση.

Τι θα βρεις μέσα στο εγχειρίδιο;

4. Υποστήριξη Διαδικτυακών Πηγών

5. Υποστήριξη Διδασκαλίας και Μάθησης

6. Υποστήριξη Αξιολόγησης Μαθητών

ΒΗΜΑ 2: Επίλεξε ένα εργαλείο που σε ενδιαφέρει και δες τα 
εγχειρίδια του:

ΒΗΜΑ 1: Επισκέψου τη σελίδα του ACADIGIA και 
επίλεξε ένα από τα παρακάτω 12 εργαλεία: 

www.acadigia.eu/results

• Blackboard 
• Google Classroom 
• Jupyter Notebook 
• Kahoot
• Kaltura 
• Microsoft Forms

• Microsoft Teams 
• Microsoft Whiteboard
• Moodle
• Skype 
• WebEx 
• Zoom

https://acadigia.eu/
https://www.facebook.com/acadigia
https://www.linkedin.com/company/acadigia/?viewAsMember=true
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