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Ξεκινώντας δημιουργούμε το παιδαγωγικό 
συμβόλαιο

Eκτός από τα παιδιά είναι παρόντες και γονείς, οπότε 
είναι σημαντικό στην αρχή μιας τηλεδιάσκεψης να 

τους απευθύνουμε ένα χαιρετισμό και να τους 
ενημερώσουμε τι περιμένουμε από εκείνους, δηλαδή 

να τους συμπεριλάβουμε στο παιδαγωγικό 
συμβόλαιο.

Πιο συγκεκριμένα τους ζητάμε:
Α. να είναι απλώς παρατηρητές και βοηθοί σε τεχνικά 

θέματα, αν χρειαστεί
Β. να υπάρχει σεβασμός για όλα τα παιδιά, να μη 

σχολιάζουν, τόσο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 
όσο και μετά.



Ο τρόπος πραγματοποίησης της τηλεδιάσκεψης πρέπει να 
συμβάλλει:

•στην ενθάρρυνση για συμμετοχή όλων των παιδιών
•στον σεβασμό όλων των παιδιών που συμμετέχουν

•στη διαλογική διαδικασία

Παιδαγωγικό 
συμβόλαιο

Επιμένουμε στο ζήτημα του 
σεβασμού προκειμένου να    

γίνει κατανοητό από γονείς και 
παιδιά.



Οι κανόνες που είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή:
•εξασκούμε τους μαθητές να ανοίγουν και να 

κλείνουν τα μικρόφωνα, στην κατάλληλη στιγμή (τους 
υποδεχόμαστε με κλειστά, ως προεπιλογή)

•ενημερώνουμε τους γονείς ότι η βιντεοσκόπηση 
απαγορεύεται και επισύρει νομικές κυρώσεις

Τους κανόνες τους 
επαναλαμβάνουμε 
κάθε φορά σε κάθε 

τηλεδιάσκεψη!

Παιδαγωγικό 
συμβόλαιο



https://youtu.be/zOAI
MljLJRU?t=24

Από την συνάδελφο Πηνελόπη Κερασσοβίτη

https://youtu.be/zOAIMljLJRU?t=24


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

·  Ο ρόλος των γονέων κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης είναι 
βοηθητικός και όχι καθοδηγητικός. Οι γονείς καλούνται να επιλύουν 

τεχνικά θέματα (είσοδος στην πλατφόρμα, χρήση μικροφώνου….) και 
είναι σημαντικό να μην παρεμβαίνουν, αφήνοντας τα παιδιά να 

εκφραστούν ελεύθερα.
·  Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα, είναι 

προτιμότερο να το καταγράψετε στο chat
·   Καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, για αποφυγή 

φασαρίας κρίνεται σκόπιμο τα μικρόφωνα των μαθητών να 
παραμείνουν κλειστά και να ανοίγουν όταν τους δίνεται ο λόγος από 

την εκπαιδευτικό ή όταν θέλουν να ζητήσουν τον λόγο (να θέσουν 
ερώτημα, να δώσουν απάντηση…)



·    Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δε θέλει να συμμετέχει και να 
εκτεθεί, μπορεί να έχει την κάμερα και το μικρόφωνο 

απενεργοποιημένα και απλά να παρακολουθεί τη συζήτηση.

·   Στη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά καλό είναι να έχουν μαζί 
τους μαρκαδόρους και χαρτί σε περίπτωση που τους ζητηθεί κάποια 

εργασία από την εκπαιδευτικό.

·    Toυλάχιστον την πρώτη φορά είναι σημαντικό να μπείτε στην 
ηλεκτρονική τάξη 10 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα για 
να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα και να επιλυθούν τυχόν τεχνικά 

προβλήματα



καλωσόρισμα τα νέα μας
στοχοθεσία-
παρουσίαση 

δομής

δραστηριότητες

ανατροφοδότηση

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης



Ολοκληρώνοντας την 
τηλεδιάσκεψη

•κλείνουμε πάντα με θετικό 
τρόπο χαιρετώντας παιδιά και 

γονείς
•δίνουμε τον λόγο σε όλα τα 
παιδιά να πουν σύντομα μια 

σκέψη -ένα συναίσθημα







ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

• Αξιοποίηση βίντεο
Επιλέγουμε από τα Αποθετήρια ένα σύντομο βίντεο 2-5 λεπτών, ή 
ένα απόσπασμα ενός βίντεο, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο 

και συζητάμε.

• Αξιοποίηση λογισμικού από αποθετήρια όπως το 
Φωτόδεντρο/Αίσωπο (1)

• Αξιοποίηση ενός φυλλαδίου
• Σχεδιάζουμε δραστηριότητες γύρω από το θέμα που 

συζητήσαμε αξιοποιώντας το εργαλείο polling της 
WebEx…



https://sway.office.com/EkqMM
OzhmatWmuQl?ref=Link

Microsoft Sway

https://sway.office.com/EkqMMOzhmatWmuQl?ref=Link


• Παιχνίδια γνώσεων-δραστηριότητες
Μπορούμε να έχουμε ετοιμάσει ένα παιχνίδι γνώσεων με:

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, εικονόλεξα, 
και να τα κάνουμε την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

• Ανάγνωση ενός σύντομου κειμένου ή ποιήματος
• Αξιοποίηση μιας αφίσας ή μιας φωτογραφίας

• Αξιοποίηση της επικαιρότητας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



• Πληροφορίες και υλικό  μπορείτε μεταξύ άλλων να βρείτε και από τον Ενημερωτικό 
μου Ιστότοπο

https://blogs.sch.gr/3syn60-at3/yliko-gia-tin-ex-apostaseos-ekpaideysi/

• Από την Ομάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Facebook

https://www.facebook.com/groups/837504746729916/files

Πανεπιστήμιο Κρήτης- Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών 
Τεχνολογιών στη Δια βιου Μάθηση και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

https://www.edivea.org/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha.html

https://blogs.sch.gr/3syn60-at3/yliko-gia-tin-ex-apostaseos-ekpaideysi/
https://www.facebook.com/groups/837504746729916/files
https://www.edivea.org/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha.html


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 1 
ΟΝΟΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 2
ΟΝΟΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

14:10-14:40 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

14:40-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:00-15:30 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(Γλώσσα-Μαθηματικά-Μελέτη 
Περιβάλλοντος-Δημιουργία  
Έκφραση- ΤΠΕ

15:30-15:50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:50-16:20 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
((Γλώσσα-Μαθηματικά-Μελέτη 
Περιβάλλοντος-Δημιουργία  
Έκφραση- ΤΠΕ

(ενδεικτικό πρόγραμμα).....ΝΗΠ/ΓΕΙΟ  ...ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



«οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ»

ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ 
ΚΑΛΑ!!!

Πρώτα να είμαστε 
εμείς και οι δικοί 

μας  υγιείς!!!


