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Διαδικαστικά

► Εβδομαδιαίος προγραμματισμός από το σχολείο

► Ανακοίνωση προγραμματισμού

► Κάθε εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους μαθητές του την ημέρα και την 

ώρα συνάντησης



Πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει 

μία τηλεσυνάντηση;

ο χρόνος συνάντησης εξαρτάται από:

► ηλικία των μαθητών

► εμπειρία σχεδιασμού και διαχείρισης του εισηγητή

► διδακτική μεθοδολογία

επιπλέον χρόνος 

► 20΄πριν την έναρξη του μαθήματος (ήχος+δίκτυο+ μικρόφωνο,  

διαχείριση τεχνικών προβλημάτων, έλεγχος για καλή σύνδεση όλων 

των συμμετεχόντων)



Πώς σχεδιάζω ένα διαδικτυακό 

μάθημα

Α. συγκέντρωση υλικού σε ψηφιακή μορφή για το μάθημα:

1. Παρουσιάσεις 

2. Ηλεκτρονικές πηγές που θα χρησιμοποιηθούν

3. Ψηφιακά αρχεία

4. Χειρόγραφα (με μετατροπή)

Β. κατάθεση του υλικού που θα δώσω στους μαθητές μου σε φάκελο που 

θα τον στείλω σε email

ή/και

θα το ανεβάσω στο Drive/Dropbox/eclass



Πώς σχεδιάζω ένα διαδικτυακό μάθημα: 

1. Παρουσιάσεις

► Καλό είναι να μην περιλαμβάνουν μεγάλα κείμενα

► Διαφάνειες με ερωτήσεις (ενεργοποίηση μαθητών- διατύπωση 

ιδεών/ προβλέψεων)

► Διαφάνειες με εικόνες και ρόλο συνδεδεμένο με το αντικείμενο



Πως σχεδιάζω ένα διαδικτυακό μάθημα:

2. Ηλεκτρονικές πηγές

Οι ηλεκτρονικές πηγές μπορεί να είναι

● Ηλεκτρονική τάξη (eclass, eme)

● Ψηφιακά (διαδραστικά) βιβλία (ebooks)

● Προσομοιώσεις

● Ιστοσελίδες

● Videos 

άνοιγμα στον 

φυλλομετρητή των 

σελίδων πριν την 

έναρξη της 

συνάντησης



Πως σχεδιάζω ένα διαδικτυακό μάθημα:

3. Ψηφιακά αρχεία

● είναι δυνατόν να είναι αρχεία κάθε μορφής (docx, pptx, pdf, jpg) 

εφόσον θα προβληθούν μέσω διαμοιρασμού

● το μεγάλο κείμενο διαβάζεται δυσκολότερα στην οθόνη του ΗΥ (ή 

του κινητού)/ να είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες



Πως σχεδιάζω ένα διαδικτυακό μάθημα: 

4. χειρόγραφα αρχεία

1. Χειρόγραφο 

2. Σκανάρισμα με εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο και αποθήκευση ως pdf ή jpg

3. Αποθήκευση στον φάκελο της συνάντησης



Τελειώνοντας τον σχεδιασμό...

1. έχετε συγκεντρώσει το ψηφιακό υλικό της συνάντησης 

2. έχετε σκεφτεί τη σειρά εξέλιξης του μαθήματος και την αξιοποίηση 

κάθε στοιχείου

3. έχετε αποστείλει το url της συνάντησης στους μαθητές σας

...και λίγο πριν την συνάντηση, έχετε ανοίξει όλες τις απαραίτητες 

καρτέλες στον φυλλομετρητή σας καθώς και όλα τα αρχεία που θα 

χρησιμοποιήσετε



Ξεκινάτε....

1. Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων και συγχρόνως έλεγχος του ήχου (αν 

είναι δυνατόν).

2. Απενεργοποιούν όλοι το μικρόφωνό τους εκτός του ομιλητή. 

3. Αναφερθείτε επιγραμματικά στο περιεχόμενο της συνάντησης.

4. Διαμοιρασμός της οθόνης σας



Τι μπορείτε να κάνετε:

► Εισήγηση με Παρουσίαση 

► Να πλοηγηθείτε στο Διαδίκτυο σε επιλεγμένες ιστοσελίδες

► Να αξιοποιήσετε την ψηφιακή τάξη

► Να αξιοποιήσετε  τα ψηφιακά βιβλία

► Να αξιοποιήσετε το Φωτόδεντρο, προσομοιώσεις, κ.λπ.

(



Τι μπορείτε να κάνετε:

● Να βάλετε επισημάνσεις  στο αρχείο πάνω στην οθόνη 

● Να σώσετε τις επισημάνσεις σε νέο αρχείο jpg

● Να διαμοιράσει ένας μαθητής την δική του οθόνη και να κάνετε 

προφορικά τις παρατηρήσεις σας

● Να στείλετε αρχεία στους μαθητές σας

● Να σας στείλει ο μαθητής ένα αρχείο το οποίο να αξιολογήσετε 

αργότερα

● Να εφαρμόσετε την τεχνική Ερωτήσεις-Απαντήσεις



Πρακτικές ενεργητικής συμμετοχής 

των μαθητών

Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Προβλέψεις- Συζήτηση-Επιβεβαίωση

Ανάθεση ρόλου σε μαθητή 

Ταυτόχρονη αποστολή αρχείων

Αξιοποίηση και των  συνεργατικών εγγράφων


