
  

 

Εισαγωγή : 

  

Σύνοψη : 

Αυτές τις μέρες, υπάρχει μια αυξανόμενη 

ανάγκη για μια πλατφόρμα που να είναι 

αποδοτική σε δεδομένα, εύκολα προσβάσιμη, 

απλή στη χρήση και ασφαλής.  

Αυτά είναι κρίσιμα χαρακτηριστικά του 

WhatsApp (ομάδες WhatsApp), όπου άτομα με 

κοινά ενδιαφέροντα σχηματίζουν γρήγορα 

ομάδες στο WhatsApp και παίρνουν 

εκπαιδευτές για να τους εκπαιδεύσουν σε 

θέματα της επιλογής τους. 

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ευρέως μεταξύ 

προπτυχιακών φοιτητών για την αποστολή 

μηνυμάτων με πολυμέσα όπως φωτογραφίες, βίντεο, 

ήχο και απλά μηνύματα κειμένου. Επιπλέον, μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βολικό εργαλείο για 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες διδασκαλίας-μάθησης. 

Έχει περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες 

σε 180 χώρες σε 60 γλώσσες. 

Το πιο κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση στη διαδικτυακή 

διδασκαλία για πολλούς δασκάλους είναι η εύκολη 
δημιουργία μιας εικονικής τάξης ή μιας ομάδας και η 

προσθήκη μαθητών, διαχειριστών και γονέων σε 

αυτήν. Στην ομάδα WhatsApp, οι περισσότεροι 

άνθρωποι έχουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όπου 

μπορούν να προστεθούν γρήγορα σε οποιαδήποτε 

ομάδα. 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά το πώς οι 

εκπαιδευόμενοι, οι αξιολογητές και οι συντονιστές 

μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του 

WhatsApp και να τους δείξουν τα οφέλη που 

παρέχονται από τη χρήση του. 

Οφέλη: 

 Διαθεσιμότητα εκπαιδευτή 
 Εκπαίδευση οποτεδήποτε οπουδήποτε 
 Λήψη ειδοποιήσεων στο WhatsApp 
 Δημιουργία συγκεκριμένων ομάδων για 

ορισμένους μαθητές 
 Υποστήριξη πολλών αρχείων πολυμέσων, 

συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο και 

ήχου 

« Οι μαθητές έγιναν αμέσως μέρος των δημιουργημένων 
τάξεων χωρίς καμία προσπάθεια εκ μέρους τους. 
Αντίθετα, θα έπρεπε να καταβάλουν προσπάθεια να 
αφήσουν μια τάξη. Μια φαινομενικά μικρή διαφορά 
βοήθησε στην πραγματικότητα το WhatsApp να κάνει 
άλμα μπροστά για την προσέλκυση μαθητών. ” 

Primal Dhillon , 
Βοηθός διευθυντή 

 

 

 

Περίπτωση Μελέτης: 
To WhatsApp 

Tεχνολογικά  
Eνισχυμένη  
Μάθηση 



 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   
θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

WhatsAp p:  Διαδικτυακές πλατφόρμες κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας 

Είναι διαθέσιμο για διαφορετικά λειτουργικά 

συστήματα, μπορεί να εισάγει επαφές 

τηλεφώνου, δεν εμφανίζει διαφημιστικό 

περιεχόμενο, εμφανίζει την κατάσταση του 

μηνύματος και πολλά άλλα! 

 

Συμβουλές για εξαιρετική αξιοποίηση του WhatsApp: 

 Χρησιμοποιήστε το WhatsApp στην 

επιφάνεια εργασίας 
 Ζητήστε αριθμούς με email εκ των προτέρων 
 Δημιουργήστε μια νέα ομάδα WhatsApp με 

ξεκάθαρο όνομα 
 Αποστολή προγράμματος μαθημάτων πριν 

από την έναρξη του μαθήματος 
 Δώστε οδηγίες, πληροφορίες και 

υπενθυμίστε στους ανθρώπους πράγματα 
 Δώστε στους μαθητές υλικό 
 Χρησιμοποιήστε μερικά εργαλεία λήψης για 

ομαδική εργασία 
(flip chart, φυλλάδιο κ.λπ.) 

 

 Με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως πολλές άλλες επιχειρήσεις 

έχουν πληγεί σοβαρά. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές σε όλο 

τον κόσμο έπρεπε να προσαρμόσουν τη διαδικτυακή 

μάθηση ως μέσο παράδοσης περιεχομένου. 
 
Οι χρήστες του WhatsApp αυξήθηκαν από 1,5 

δισεκατομμύρια χρήστες το 2018 σε 2 δισεκατομμύρια 

χρήστες στο τέλος του 2020. 
 
Πάνω από 100 δισεκατομμύρια μηνύματα WhatsApp 

αποστέλλονται και περισσότερα από δύο 

δισεκατομμύρια λεπτά δαπανώνται σε φωνητικές 

κλήσεις και βιντεοκλήσεις WhatsApp την ημέρα. 

  

  

Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην 

παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

https://e-growth-project.eu/ 

https://e-growth-project.eu/

