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Περίπτωση Εικονική τάξη στην εκμάθηση γλωσσών  

Εισαγωγή Η ERYIA Διαδικτυακή εκπαίδευση προσφέρει 
μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών (ως ξένες 
γλώσσες) που  
διεξάγονται αποκλειστικά στο Διαδίκτυο.  
Διοργανώνουν ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα για  
επαγγελματίες ηλικίας από 20 έως 50 ετών, οι οποίοι  
συμμετέχουν από το σπίτι ή το γραφείο τους  
χρησιμοποιώντας μια Εικονική Τάξη. 

http://eryia.eu/en 

 

Τύπος του Οργανισμού  
που είχε εμπλοκή στο  
έργο 

Ιδιωτικό κέντρο ξένων γλωσσών 

Τίτλος της μεθοδολογίας 
που χρησιμοποιήθηκε 

Βιντεοδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο για να  
εξασφαλιστεί η ενεργή διαδικτυακή συμμετοχή όλων  
των παιδιών που απουσιάζουν 

Οπτικοποίηση του μαθησιακού περιεχομένου  
χρησιμοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα της 
εικονικής τάξης και το πρόγραμμα αναπαραγωγής 
πολυμέσων 

Για διαδικτυακή διδασκαλία με περισσότερους από 
έναν μαθητές, οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν μεμονωμένες 
εργασίες στις αίθουσες ανάπαυσης. 

Τύπος του εκπαιδευτή Καθηγητές & εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 

Εργαλείο/-α που  
χρησιμοποιήθηκε/-αν 

Εικονική τάξη 

Προκλήσεις, μυστικά  
επιτυχίας, παράγοντες  
που αποτέλεσαν  
κίνητρο 

Οι πιο βασικές προκλήσεις: 

• Μερικοί πελάτες έχουν ανησυχίες για το ότι η  
διαδικτυακή μάθηση δεν είναι τόσο καλή όσο οι  
παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας 

• Φόβος χρήσης λογισμικού που ενδέχεται να μην  
είναι εύκολο στη χρήση και πλοήγηση 

http://eryia.eu/en


• Ορισμένα λογισμικά δεν είναι αρκετά φιλικά  
προς τον χρήστη 

• Λογισμικό που δεν διαθέτει όλες τις δυνατότητες  
που χρειάζεται μια τάξη εκμάθησης γλωσσών 

• Γεωγραφικοί περιορισμοί κατά την πρόσληψη  
νέων μελών του προσωπικού 

Διδάγματα & προτάσεις 
βελτίωσης 

Οι ενήλικες μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν  
ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα από την ευκολία του 
σπιτιού ή του γραφείου τους 

Οι μαθητές μπορούν να έχουν μια εμπειρία παρόμοια με 
την παραδοσιακή τάξη χωρίς να ξοδεύουν χρόνο ή  
χρήμα 

Το λογισμικό είναι φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στη  
χρήση, γρήγορη φόρτωση και διαθέτει όλες τις  
δυνατότητες που μπορεί να χρειαστεί ένας  
online εκπαιδευτικός. 

Επιτρέπει στους δασκάλους να εργάζονται σχεδόν από  
οπουδήποτε στον κόσμο με άτομα από όλο τον κόσμο,  
τα οποία προσέφεραν τεράστιες επιχειρηματικές  
δυνατότητες. 

Οι διαδικτυακοί δάσκαλοι θα μπορούσαν να  
οργανώσουν το χρόνο τους όσο πιο αποτελεσματικά  
γίνεται. 

Κάθε δάσκαλος θα μπορούσε να ταξιδέψει για  
ευχαρίστηση ενώ ταυτόχρονα να διατηρήσει τη δουλειά 
του ως διαδικτυακός δάσκαλος. 

Οι περισσότεροι εσωστρεφείς πελάτες του σχολείου  
αισθάνονται πιο σίγουροι καθώς δεν χρειάζεται να  
αντιμετωπίσουν την πίεση της φυσικής παρουσίας  
ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους 

 

Χώρα HR 

Όνομα του 
Οργανισμού/Εκπαιδευτικού  
κέντρου 

Eriya Online Education 

 

 

 

 



 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 


