
Συμβουλές σύγχρονη τηλεκπαίδευση  

 Πριν από την 1η συνεδρία θα πρέπει να ορίσουμε μια μέρα και ώρα όπου θα 

μπαίνει ο καθένας μαθητής ξεχωριστά και θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Αν 

κάποιος μαθητής έχει πρόβλημα, συνήθως υπάρχει πρόβλημα με τα μικρόφωνα 

ή τις κάμερες αν ο υπολογιστής είναι επιτραπέζιος (desktop). Αν είναι φορητός 

συνήθως δεν έχουμε πρόβλημα. Αν υπάρχει πρόβλημα απευθυνόμαστε στην 

τεχνική υποστήριξη. 

 Πριν από κάθε συνεδρία μπαίνουμε 15 λεπτά πριν, για να δούμε αν όλοι οι 

μαθητές είναι εντάξει, μικρόφωνο και κάμερα. 

 Προσέχουμε από πίσω μας να μην έχουμε φως πχ ανοιχτό παράθυρο. 

 Όλοι οι μαθητές έχουν κλειστά τα μικρόφωνα. Μόνο όποιος παίρνει τον λόγο το 

ανοίγει και το κλείνει αμέσως μόλις τελειώσει. Αν είναι πολλά μικρόφωνα 

ανοιχτά μικροφωνίζει και δεν ακούμε. 

 Έχουμε όλοι τις κάμερες κλειστές και μόνο όποιος παίρνει τον λόγο την ανοίγει 

και την κλείνει αμέσως μόλις τελειώσει. Θα μπορούσε και να μην την ανοίξει 

καθόλου. Αυτό το κάνουμε γιατί οι συνδέσεις που έχουμε στο Internet δεν 

υποστηρίζουν όλες την μεταφορά video, αλλά και οι servers δεν θα μπορέσουν 

να ανταποκριθούν. 

 Ενώ κάνουμε το e μάθημα κοιτάμε ταυτόχρονα και το chat, γιατί μπορεί κάποιος 

να γράψει μια απορία. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί e θόρυβος, δηλαδή να 

συζητούν οι μαθητές άσχετα με το μάθημα θέματα. 

 Χρησιμοποιούμε το chat για να μιλήσουμε με μαθητές που πιθανόν να έχουν 

πρόβλημα στον ήχο. 

 Δεν κάνουμε εισηγήσεις πάνω από 10 λεπτά. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι 

μαθητές θα αρχίσουν να βλέπουν άλλα πράγματα στον υπολογιστή τους. Γι 

αυτό κάνουμε μικρές εισηγήσεις και κατόπιν κάνουμε συχνά ψηφοφορίες για να 

μάθουμε τι γνωρίζουν γι αυτό που ρωτάμε και να τους έχουμε σε εγρήγορση.  

 Είναι καλό να ξεκινάμε συζητήσεις με τους μαθητές. Καλό είναι όμως να έχουμε 

έτοιμες κάποιες ερωτήσεις παρακίνησης των μαθητών.  

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει όποια εφαρμογή θέλει και είναι ανοιχτή στον 

υπολογιστή του πχ μια παρουσίαση, ένα αρχείο κειμένου, ένα λογισμικό, ένα 

browser και να δείξει κάτι στο διαδίκτυο. 

 Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος). Δίνουμε σε 

κάθε ομάδα ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν. Πηγαίνουμε κάθε ομάδα στο 

«δωμάτιό» της, όπου κάθε μια θα ασχοληθεί με το δικό της θέμα. 

Πηγαινοερχόμαστε στα «δωμάτια» να εμψυχώσουμε, να λύσουμε απορίες κλπ. 

Κάνουμε δηλαδή ότι αναφέρει αυτή η παιδαγωγική μέθοδος και στις δια ζώσης 

συναντήσεις. Στο τέλος συγκεντρωνόμαστε στην ολομέλεια και παρουσιάζουν 

τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους.  
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