
Οδηγός χρήσης skype για eLearning

Εισαγωγή

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να

διδάξει μέσω διαδικτύου κάνοντας χρήση του skype. Ο οδηγός αναφέρει τον τρόπο οργάνωσης της

τάξης σε ομάδες του skype και παράδοσης μαθήματος μέσω ομαδικής κλήσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο τρόπος που περιγράφεται καθώς και το εργαλείο που χρησιμοποιείται

εδώ δεν αποτελεί την καλύτερη λύση μεταξύ των εργαλείων τηλεσυναντήσεων. Υπάρχουν

καταλληλότερα εργαλεία τα οποία είναι προσανατολισμένα στην υποστήριξη σύγχρονων

εκπαιδευτικών γεγονότων. Όμως, αποτελεί μια καλή, δωρεάν και εύκολη λύση η οποία είναι οικεία

ως προς τον τρόπο χρήσης στους περισσότερους τη δεδομένη στιγμή.

Βήματα διεξαγωγής μαθήματος

Βήμα 1: Κατεβάστε το skype και εγκαταστήστε το (https://www.skype.com/el/get-skype/). Το ίδιο θα

πρέπει να κάνουν και οι μαθητές αλλά και οι υπόλοιποι καθηγητές.

Βήμα 2: Δημιουργήστε έναν λογαριασμό skype και συνδεθείτε. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι

μαθητές και οι καθηγητές.

Βήμα 3: Αναζητήστε τους μαθητές στον κατάλογο skype και προσθέστε τους σαν επαφές. Το βήμα της

προσθήκης μαθητών σαν επαφές δεν είναι υποχρεωτικό, όμως καλό είναι να γίνει. Η αναζήτηση

ούτως ή άλλως είναι ένα βήμα που πρέπει να πραγματοποιήσετε, για να τους προσθέσετε σε ομάδα.

Η διαφορά είναι πως δημιουργώντας μια επαφή για το μαθητή, τον αποθηκεύετε μόνιμα και τον

βρίσκετε πάντα τις επαφές σας όταν τον αναζητείτε.

Βήμα 4: Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα. Η ομάδα θα περιλαμβάνει τους

μαθητές ενός τμήματος (παράδειγμα: 3 Λυκείου – Οικονομική κατεύθυνση) καθώς και τους καθηγητές

τους σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται.Μια άλλη προσέγγιση που μπορείτε να ακολουθήσετε
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Οδηγός χρήσης skype για μάθημα

Βήματα (συνέχεια)

είναι να δημιουργήσετε μια ομάδα ανά μάθημα (π.χ. ΑΕΠΠ). Για να δημιουργήσετε μια ομάδα πατήστε

την επιλογή «Νέα συνομιλία» και στη συνέχεια «Νέα ομαδική συνομιλία». Δώστε ένα όνομα στη

νέα ομάδα.

Πατήστε το βέλος για να συνεχίσετε. Έπειτα θα πρέπει να επιλέξετε ποιοι θα συμμετέχουν στη

συγκεκριμένη ομάδα (μαθητές και καθηγητές). Πατήστε «Τέλος» για να ολοκληρωθεί η ομάδα.

Εφόσον ολοκληρώσατε την προηγούμενη διαδικασία, θα πρέπει να βλέπετε την ομάδα που

δημιουργήσατε στις πρόσφατες συνομιλίες σας στην αριστερή στήλη.

Βήμα 5: Από εδώ και πέρα μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήση στην ομάδα για να ξεκινήσετε να

παραδίδετε μάθημα.

Μερικά δύσκολα σημεία που θα πρέπει να λύσετε είναι:

v Ο υπολογιστής από τον οποίο πραγματοποιείτε την βιντεοκλήση με το τμήμα, θα πρέπει να

διαθέτει κάμερα, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί εκ των προτέρων ώστε να δείχνει σε έναν

παραδοσιακό πίνακα για να μπορείτε να γράφετε κατά την παράδοση. Επίσης θα πρέπει να

διαθέτετε μικρόφωνο ώστε να μπορούν οι μαθητές να σας ακούνε.

v Ιδανικά καλό θα ήταν να διαθέτετε ψηφιακή γραφίδα, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε

συνδυασμό με την επιλογή “share screen” που διαθέτει το skype και να διαμοιράσετε την οθόνη

σας.
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Βήματα (συνέχεια)

Αφού πραγματοποιήσετε κλήση στην ομάδα σας θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Στο πάνω

αριστερό μέρος (πλαίσιο 1) φαίνονται οι συνδεδεμένοι χρήστες (μαθητές και καθηγητής). Μπορείτε

να προσθέσετε και επιπλέον μαθητές πατώντας την αντίστοιχή επιλογή (με το + και το ανθρωπάκι).
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Εδώ θα εμφανίζεται η εικόνα της 
κάμερας σας

Οι επιλογές που φαίνονται στο πλαίσιο (2) έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της κάμερας και του

μικροφώνου τα οποία μπορείτε να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε. Επίσης από το κόκκινο κουμπί

τερματίζει η κλήση. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διακόπτετε την προβολή της εικόνας της κάμεράς

σας ή και του ήχου σας.

Οι επιλογές στο πλαίσιο 3 έχουν να κάνουν α) με τον διαμοιρασμό οθόνης (τέρμα αριστερά επιλογή)

σε περίπτωση που έχετε γραφίδα ή θέλετε να δείξετε το περιεχόμενο ενός αρχείου (video, pdf κτλ.)

από τον υπολογιστή και β) με την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και αρχείων (μεσαία επιλογή).

Πολύ σημαντική για το μάθημα είναι μια εκ των επιλογών που υπάρχουν στο πλαίσιο (5). Σε αυτό το

σημείο υπάρχουν επιλογές προβολής. Χωρίς να μακρηγορήσω, θεωρώ πως το καλύτερο είναι να

επιλέξετε (προβολή ομιλητή). Έτσι θα εμφανίζεται στην οθόνη όλων, μόνο η εικόνα από την κάμερα

αυτού που μιλάει κάθε φορά. Προφανώς, δεν θα πρέπει να μιλάνε όλοι μαζί οι μαθητές γιατί αυτό θα

δημιουργεί σύγχυση. Κάθε φορά που αλλάζει ο ομιλητής εστιάζει στον ενεργό (ή τον τελευταίο)

ομιλητή.
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Βήματα (συνέχεια)
Σημαντικά σημεία:

• Σας δίνεται η δυνατότητα όπως και σε όλους τους συμμετέχοντες να ενεργοποιείτε /

απενεργοποιείτε τα μικρόφωνά όλων. Κατά την παράδοση του μαθήματος καλό είναι να

προχωρήσετε σε αυτήν την επιλογή για όλους τους μαθητές. Για να το κάνετε αυτό αρκεί να

πατήσετε δεξί κλικ στη φωτογραφία ενός μαθητή (πλαίσιο 1) και να επιλέξετε «Σίγαση». Ο μαθητής

μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέμβει ενεργοποιώντας το μικρόφωνό του. Η σίγαση όλων όσων

παρακολουθούν θα βελτιώσει την ποιότητα του μαθήματος λόγω της μείωσης των θορύβων.

• Μέσα από την ανταλλαγή μηνυμάτων μπορείτε να ανταλλάξετε και αρχεία όπως αναφέρθηκε πιο

πριν.Με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι μαθητές να υποβάλλουν εργασίες που τους έχετε αναθέσει.


