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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Χρήσιµες Συµβουλές για

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ένας χρήσιµος και αποτελεσµατικός τρόπος, για να συνεχίσει
η εκπαίδευση, εκτός σχολικής τάξης, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες ή και έκτακτες περιπτώσεις.
Οι εκπαιδευτικοί είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν και να προγραµµατιστούν σχετικά, ώστε να
εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση της εκπαίδευσης από τη σχολική τάξη στο σπίτι, προσφέροντας µία
ασφαλέστερη και οµαλότερη εξ αποστάσεως εµπειρία µάθησης για τους/τις µαθητές/µαθήτριες.
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Προµηθευτείτε κατάλληλο
εξοπλισµό και διερευνήστε
τις ανάγκες των
µαθητών/µαθητριών σας
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∆ιαµορφώστε ειδικό χώρο
εκπαίδευσης και µελέτης
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Χρησιµοποιείτε µόνο
εγκεκριµένες πλατφόρµες και
κανάλια επικοινωνίας

Αναφερθείτε σε κανόνες
ορθής συµπεριφοράς
κατά την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση

Αξιοποιείτε κατάλληλα
ψηφιακά εργαλεία και
εκπαιδευτικό υλικό

Αξιολογήστε τις
εκπαιδευτικές ανάγκες
των µαθητών/µαθητριών σας
και εξατοµικεύετε µαθησιακούς
στόχους ή προσεγγίσεις,
όπου χρειάζεται
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Παρακολουθείτε τη
συναισθηµατική
ευηµερία και ψυχική υγεία
των µαθητών/µαθητριών
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Χρήσιµες Συµβουλές για

1

Λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
και προετοιµαστείτε κατάλληλα για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί µία νέα
µαθησιακή εµπειρία. Αφιερώστε χρόνο, για να
µελετήσετε γενικότερα θέµατα που αφορούν στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, ενηµερωθείτε
για τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρµας που θα
αξιοποιήσετε (π.χ., δηµιουργία τάξης, είσοδος στο
µάθηµα, ανάθεση εργασίας, διαµοιρασµός οθόνης)
και εντοπίστε και αναπτύξτε κατάλληλο παιδαγωγικό
υλικό. Μη διστάσετε, όπου χρειάζεται, να ζητήσετε
βοήθεια από ειδικούς/ειδικές ή και άλλους/άλλες
εκπαιδευτικούς. Μπορείτε να ανατρέξετε σε
σχετικούς ιστοτόπους µε οδηγούς και έγκυρο
πληροφοριακό υλικό.
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Συζητήστε για τη σηµαντικότητα της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
Κατά την παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη την ασφάλεια και
την ιδιωτικότητα των µαθητών/µαθητριών σας.
Φροντίστε να αντιµετωπίζετε τα δεδοµένα και τις
προσωπικές πληροφορίες των µαθητών/µαθητριών
σας µε τρόπο που δεν παραβιάζεται η ασφάλεια και
το απόρρητό τους. Επιπρόσθετα, ενηµερώστε
εµφαντικά ότι η κοινοποίηση πληροφοριών,
φωτογραφιών και βίντεο ή η αποκάλυψη κωδικών
πρόσβασης ή άλλων προσωπικών δεδοµένων θα
µπορούσε να καταστεί επικίνδυνο ή να βλάψει τη
δική τους εικόνα ή των άλλων.

Προµηθευτείτε κατάλληλο εξοπλισµό
και διερευνήστε τις ανάγκες των
µαθητών/µαθητριών σας
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Χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένες
πλατφόρµες και κανάλια επικοινωνίας
Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείτε µόνο
εγκεκριµένες πλατφόρµες για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και να βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε
µέσω των επίσηµων και εγκεκριµένων καναλιών
του σχολείου, όπως οι διαδικτυακές πύλες
του σχολείου σας ή οι επίσηµες διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ποτέ µην
επικοινωνείτε µε προσωπικά email ή προσωπικούς
τηλεφωνικούς αριθµούς. Ορίστε συγκεκριµένη
ώρα και τρόπο επικοινωνίας µε τους γονείς,
σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
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Αναφερθείτε σε κανόνες
ορθής συµπεριφοράς
κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Είναι σηµαντικό να ενηµερώσετε τους/τις
µαθητές/µαθήτριες για την αναµενόµενη
συµπεριφορά κατά την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, αναπτύσσοντας και τηρώντας
κανόνες συµπεριφοράς (π.χ., έγκαιρη
προσέλευση στο µάθηµα, τρόπος χρήσης του
µικροφώνου, µη λήψη στιγµιότυπων οθόνης ή
φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος,
προσωπική εµφάνιση και σηµαντικότητα της
αποφυγής απρεπών/εκφοβιστικών ή άλλων
ενοχλητικών συµπεριφορών, που µπορεί να
προσβάλουν ή να πληγώσουν). Η απαίτηση από
τους/τις µαθητές/µαθήτριες για κατάλληλη
συµπεριφορά και διαγωγή, κατά την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, προσδίδει στη
διατήρηση του επαγγελµατικού σας προφίλ, όπως
ακριβώς και στο τυπικό σχολικό πλαίσιο.

∆ιαµορφώστε ειδικό χώρο
εκπαίδευσης και µελέτης
Είναι σηµαντικό να διαµορφώσετε έναν ειδικό χώρο
για εξ αποστάσεως διδασκαλία και µελέτη,
δηµιουργώντας ένα κατάλληλο περιβάλλον γύρω σας.
Φροντίστε ο χώρος αυτός να είναι σταθερός, χωρίς
θορύβους και παράγοντες που πιθανόν να αποσπούν
την προσοχή σας ή την προσοχή των
µαθητών/µαθητριών σας. Προσπαθήστε να κρατήσετε
το φόντο ουδέτερο, χωρίς ορατές προσωπικές
πληροφορίες, δικές σας ή της οικογένειάς σας.
Τέλος, ενθαρρύνετε τους/τις µαθητές/µαθήτριες
σας να κάνουν το ίδιο και να διαµορφώσουν
τον δικό τους µαθησιακό χώρο εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και µελέτης.

Φροντίστε να προµηθευτείτε µε τα κατάλληλα
εργαλεία για αποτελεσµατική εξ αποστάσεως
διδασκαλία. Θα χρειαστεί, απαραίτητα, να
εγκαταστήσετε µία συσκευή µε σύγχρονο λειτουργικό
σύστηµα, εξοπλισµό ήχου και εικόνας και σύνδεση
στο ∆ιαδίκτυο. Παράλληλα, διερευνήστε τις ανάγκες
των µαθητών/µαθητριών σας, όσον αφορά στην
εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού
για την απρόσκοπτη συµµετοχή τους
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αναπτύξτε και καθορίστε σαφείς οδηγίες
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Ενηµερώστε τους γονείς και τους/τις
µαθητές/µαθήτριές σας, αναφορικά µε το τι αναµένεται
από τα εξ αποστάσεως µαθήµατα. Επίσης, δώστε
οδηγίες για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξ
αποστάσεως διδασκαλιών, τις µαθησιακές απαιτήσεις,
τους µαθησιακούς στόχους, τις µορφές αξιολόγησης.
Ενηµερώστε και για τους γενικούς κανόνες (π.χ.,
παρουσίες, συµµετοχή, συµπεριφορά) που απαιτούνται
στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι σαφείς
οδηγίες και κανόνες θα προσδώσουν στους γονείς και
στους/στις µαθητές/µαθήτριες µία αίσθηση της δοµής
των εξ αποστάσεως µαθηµάτων και θα συνεισφέρουν
στην οµαλή και αποτελεσµατική διεξαγωγή τους.

7

2

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

6

Αξιοποιείτε κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία
και εκπαιδευτικό υλικό
Πριν ξεκινήσετε τα µαθήµατα µέσω εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, προετοιµάστε το εκπαιδευτικό σας υλικό.
Σχεδιάστε τα µαθήµατά σας µε ψηφιακά εργαλεία
µε τα οποία είστε εξοικειωµένοι/εξοικειωµένες και
που σας βοηθούν περισσότερο, ώστε να αισθάνεστε
άνετοι/άνετες. Φροντίστε το υλικό σας να
ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τις ανάγκες των
µαθητών/µαθητριών σας και να προάγει τη
συνεργασία και την αλληλεπίδραση (π.χ., quizzes,
βίντεο, προσοµοιώσεις, παιχνίδια κ.ά.), ώστε να
τους/τις εµπλέκει στη µαθησιακή διαδικασία,
διατηρώντας το µαθησιακό τους ενδιαφέρον.

9

Αξιολογήστε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
µαθητών/µαθητριών σας και εξατοµικεύστε
µαθησιακούς στόχους ή προσεγγίσεις,
όπου χρειάζεται
Η εξατοµικευµένη διδασκαλία και µάθηση είναι
πάντοτε απαραίτητη. Ειδικότερα, στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία, µπορεί να είναι περισσότερο σηµαντική
από τη διδασκαλία στην τυπική τάξη. ∆ιαµορφώστε /
σχεδιάστε το εκπαιδευτικό σας υλικό στη βάση των
αναγκών και των ικανοτήτων των µαθητών/µαθητριών
σας. Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να λάβετε υπόψη,
στον προγραµµατισµό των εξ αποστάσεως µαθηµάτων
σας, τα διάφορα επίπεδα µάθησης όλων των
µαθητών/µαθητριών σας, συµπεριλαµβανοµένων
µαθητών/µαθητριών Ειδικής Εκπαίδευσης και
µαθητών/µαθητριών µε µεταναστευτική βιογραφία.

10

Παρακολουθείτε τη συναισθηµατική
ευηµερία και ψυχική υγεία των
µαθητών/µαθητριών σας
Ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί, αρχικά,
να φαίνεται διασκεδαστική και συναρπαστική για
τους/τις µαθητές/µαθήτριες, η κοινωνική
αποστασιοποίηση τους είναι πιθανόν να επιφέρει
αρνητικές συναισθηµατικές επιπτώσεις. Είναι
σηµαντικό να παρακολουθείτε τη συναισθηµατική
κατάσταση στην οποία µπορεί να βρίσκονται οι
µαθητές/µαθήτριές σας και να αφιερώνετε ατοµικό
χρόνο (π.χ., µέσω µηνυµάτων), για να τους/τις
ακούσετε και να τους υποστηρίξετε.
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