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Τι είδαμε στο προηγούμενο webinar;

Μεθοδολογία και μοντέλο 
5E για εξ αποστάσεως 

μάθηση
Προτάσεις ανά ηλικία 

Εργαλεία, τι πρέπει να 
προσέξουμε και εκπαιδευτικά Tips

BSCS Instructional Model
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Γιατί χρειάζεται η υποστήριξη των γονέων;

● Πολλαπλές ανάγκες με τις συνεχόμενες 
αλλαγές δεδομένων

● Περιορισμένοι τεχνολογικοί πόροι στο σπίτι
● Περιορισμένος χρόνος γονέων και παιδιών 

(πιο χρονοβόρες διαδικασίες)
● Διαφορετική τεχνολογική ευχέρεια και 

γνώσεις - Διαφορετικές προσεγγίσεις
● Οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν 

πως να προσεγγίσουν τέτοιες καταστάσεις
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-“Γιατί να μπούμε στη διαδικασία;”
-“Η εκπαίδευση δεν πρέπει να σταματά 
ποτέ”
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Ο στόχος των 
εκπαιδεύσεων γονέων
Πώς να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία και τι θα 
πετύχουμε:

● Αντίληψη εκπαιδευτικών οφελών και αξίας 
προγράμματος

● Εξοικείωση γονέων με τις πλατφόρμες 
τηλεδιασκέψεων

● Εξοικείωση γονέων με εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
ή πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

● Βελτίωση και μείωση χρόνου των διαδικασιών 
που απαιτούνται

● Ταυτόχρονα εκπαιδευτικά οφέλη και 
επικοινωνιακά οφέλη για γονείς
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● Επιλογή εκπαιδευτικής πλατφόρμας και 
προγράμματος ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς 
στόχους και την ηλικία των παιδιών

● Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική 
πλατφόρμα, αλλά και στην πλατφόρμα 
επικοινωνίας

● Προετοιμασία σχεδίων μαθημάτων
● Επικοινωνία-Προώθηση ή μετάβαση από 

συνθήκες δια ζώσης σε εξ αποστάσεως μάθηση
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Πώς ξεκινάμε:
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1. Επικοινωνία με γονείς για ερωτήσεις που έχουν 
ως στόχο να κατανοήσουμε (ερωτηματολόγιο):

• Τους τεχνολογικούς πόρους που έχουν στο σπίτι

• Την πρόσβαση και την ευχέρεια που έχουν τα 
παιδιά στους τεχνολογικούς πόρους

• Τι άλλα υλικά υπάρχουν (που χρειαζόμαστε για την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα)

• Την προόδο της διαδικασίας (Συναντήσεις ελέγχου 
- Προτείνεται)

• Επιθυμία για υποστήριξη ???
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1ο βήμα
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2.   Επιμόρφωση στο Google Meet (προσαρμοσμένο 
στο εκάστοτε μάθημα)

  3.    Επίμορφωση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης αν 
είναι απαραίτητο (CoderZ, Quizizz, BaDaBing, κλπ.)
4.     Ποια είναι η προσέγγιση
5.     Ποιος θα είναι ο ρόλος τους
6.     Με ποιον τρόπο εμπλέκονται
7.     Τι θα πρέπει να κάνουν
*Extra: Πως να διαχειριστούν τον χρόνο τους με τα 
παιδιά.
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Εκπαίδευση σε πλατφόρμα 
επικοινωνίας και η 

συνέχεια
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● Training CoderZ (ή άλλη εκπαιδευτική 
πλατφόρμα)  για γονείς

● Training Google Meet (ή άλλη επικοινωνιακή 
πλατφόρμα) για γονείς

● Προετοιμάστε τους γονείς για την 
ανακαλυπτική προσέγγιση

● Θα πρέπει οι γονείς και τα παιδιά να έχουν 
όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό έτοιμα 
(checklist από τους εκπαιδευτικούς)
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Tips για γονείς πριν την 
έναρξη της εκπ. 

διαδικασίας
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● Μαθαίνουμε μαζί
● “Μαθαίνουμε με το παιδί μας και όχι για το παιδί 

μας”
● Κατανοούμε τα συναισθήματα του παιδιού μας
● Κατανοούμε ότι η αποτυχία οδηγεί στην επιτυχία
● Επαινούμε την προσπάθεια των παιδιών
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Tips για γονείς κατά τη 
διάρκεια της εκπ. 

διαδικασίας
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● Συζήτηση πάνω στην εμπειρία τους και 
ανακεφαλαίωση
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Tips για γονείς μετά την 
εκπ. διαδικασία
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Αν δεν μπορούμε να 
φτάσουμε μέχρι εκεί;

● Μειωμένοι τεχνολογικοί πόροι. Η προτεινόμενη 
λύση:

• Εκπαίδευση γονέων και αποστολή 
δραστηριοτήτων για υλοποίηση σε άλλη 
ώρα και με άλλα μέσα

● Μη συμβατη τεχνογνωσία. Η προτεινόμενη 
λύση:

• TeamViewer
• AnyDesk
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Ανακεφαλαίωση

1. Η προσέγγιση και τα εργαλεία παίζουν 
καθοριστικό ρόλο

2. Μην ξεχνάτε τον στόχο και τις ανάγκες των 
γονέων

3. Εκπαίδευση στις πλατφόρμες
4. Προσαρμογή στις συνθήκες (μη ύπαρξη 

χρόνου η τεχνολογικών πόρων)
5. Φτιάξτε τις διαδικασίες σας έχοντας στο 

μυαλό, πως θα τις κάνετε πιο γρήγορα 
αλλά το ίδιο αποτελεσματικά την επόμενη 
φορά
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Ανακεφαλαίωση

6.  Εκπαιδεύστε τους γονείς στα εργαλεία που 
θα χρησιμοποιηθούν
7.  Δώστε τους εκπαιδευτικές λύσεις για να 
διαχειριστούν και να εκμεταλλευτούν το χρόνο 
με τα παιδιά τους
8.  Μάθετε στους γονείς την εκπαιδευτική 
προσέγγιση και δώστε τους βοηθήματα για να 
το πετύχουν
9.  Αξιολογήστε και παίξτε με γονείς και παιδιά
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Time to play 
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What’s Next? Επόμενα webinars
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Πως να κερδίσετε εξ αποστάσεως παιδιά 
και γονείς με το FLL EXPLORE & 

DISCOVER (ηλικίες 6-10 και 4-6 ετών)
Tips και δραστηριότητες για να κρατάτε τη 

συγκέντρωση και το ενδιαφέρον των 
μαθητών σε εξ αποστάσεως μαθήματα

Διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
πιστοποίηση σε συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές λύσεις της LEGO Education, 
σε πειράματα STEAM και πλατφόρμες 

εκμάθησης κώδικα και προγραμματισμού
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Υποστήριξη στην χρήση πλατφορμών και εκπαίδευση στην χρήση 
σύγχρονων και ασύγχρονων πλατφορμών εκπαίδευσης
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Thank you… and remember to follow us!

#o3outoftheordinary

#educationunlimited

#GetInGear

#LEGOconfidence

#LEGOeduSPIKEprime

#learningthroughplay
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@O3 Out Of the Ordinary

Pinterest.com/educationunlimited

@o3outoftheordinary 

Δημήτρης Σίσκος
LEGO Education Academy Teacher 
Trainer
mail: info@O3.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302313095298
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Χρήσιμα links:

1. https://gocoderz.com/coderz_cyber_robotics101/
2. https://scratch.mit.edu/users/LEGOEducation/
3. https://www.scratchjr.org/
4. https://www.tynker.com/
5. https://lab.open-roberta.org/
6. http://www.robotc.net/
7. https://gears.aposteriori.com.sg/?fbclid=IwAR2pfy7e6H_lB6IJL2eSCj2FigIdkCzD8uPL

Qm6BIx_sjYaJtrZs8lpBQ8s
8. https://playbadabing.com/v0/home
9. https://quizizz.com/

181818

https://gocoderz.com/coderz_cyber_robotics101/
https://scratch.mit.edu/users/LEGOEducation/
https://www.scratchjr.org/
https://www.tynker.com/
https://lab.open-roberta.org/
http://www.robotc.net/
https://gears.aposteriori.com.sg/?fbclid=IwAR2pfy7e6H_lB6IJL2eSCj2FigIdkCzD8uPLQm6BIx_sjYaJtrZs8lpBQ8s
https://gears.aposteriori.com.sg/?fbclid=IwAR2pfy7e6H_lB6IJL2eSCj2FigIdkCzD8uPLQm6BIx_sjYaJtrZs8lpBQ8s
https://playbadabing.com/v0/home
https://quizizz.com/

