
 

 

 

 

 

 

…για να δεσμεύσετε τους Μαθητές κατά 

τη διάρκεια της Διαδικτυακής μάθησης 

 

 

  

 
 

Εαν 
παρατηρήσετε 

ότι… 

 
 
 Δοκιμάστε αυτό… 
 
 

 
                         

Πείτε αυτό… 
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Η ομάδα φαίνεται να 
μην έχει ενέργεια 

• Προτροπή για φυσική δραστηριότητα για την επαναφορά των επιπέδων 
ενέργειας στην αρχή κάθε νέας εργασίας. 
 
• Ένα διάλειμμα από την κύρια εργασία για εκτέλεση 
μιας σύντομης δραστηριότητας «Έξι τούβλα» 

• Ας αλλάξουμε όλοι κάτι στο περιβάλλον 
εργασίας μας. Εάν μπορείτε, πάρτε το δικό 
σας υπολογιστή και μεταβείτε σε νέο χώρο, 
σηκωθείτε όπου βρίσκεστε ή καθίστε σε νέα 
καρέκλα ... αλλάξτε το λίγο! 
• Ας κάνουμε ένα διάλειμμα, απασχολήστε 
το μυαλό σας κάνοντας κάτι άλλο για λίγα 
λεπτά… 

2 
Παραδίδετε ένα 
μονόλογος για 
περισσότερα 

από 5-6 λεπτά 

• Έλεγχος για κατανόηση ζητώντας από τους μαθητές σας να φτιάξουν ένα 
μικρό μοντέλο που αντιπροσωπεύει τις κύριες ιδέες που έχουν ακούσει 
• Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να απαντούν σε ερωτήσεις μέσω συνομιλίας 
ή χρησιμοποιώντας εργαλεία διαδικτυακών διασκέψεων (π.χ. δημοσκοπήσεις, 
σχόλια) 
• Κοινή χρήση περιεχομένου (π.χ. χρήση βίντεο, κειμένου, γραφικών ή ήχο) ή 
ζητώντας από τους μαθητές σας να διαβάσουν δυνατά για να προσθέσετε 
πολλές φωνές στο μάθημα 

•Μπορεί κάποιος να συνοψίσει τα πιο 
σημαντικά πράγματα; Τι θυμάσαι από αυτό 
που μόλις είπαμε; 
• Τι ερωτήσεις έχετε τώρα; 
• Με ποιο τρόπο μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που έχω 
μοιραστεί και πως μπορείτε να τις 
εφαρμόσετε στο δικό σας 
έργο? 

3 
Μερικοί μαθητές 
είναι πιο ενεργοί  
από άλλους. 

 
• Διευκόλυνση ενός "Think-Write-Share" όπου όλα 
οι μαθητές ανταποκρίνονται σε μια ερώτηση ξεχωριστά 
μέσω συνομιλίας ζητήστε από ορισμένους μαθητές, με το όνομα, να 
επεκτείνουν δυνατά τη σκέψη τους 
• Καθορισμός διαδικασιών κατά τη διάρκεια συζητήσεων (π.χ. 
χρησιμοποιώντας την δυνατότητα σήκωμα χεριού στη διάσκεψη) 
• Ζητήστε από τους μαθητές να αυτο-παρακολουθούν τους 
εαυτούς παρατηρώντας πόσο ασχολούνται με το μάθημα και να καθορίσουν 
το στόχο για τον επόμενο μάθημα 

 
•Θα ήθελα να ακούσω κάποιες φωνές που 
δεν έχω ακούσει έως τώρα... 
• Μπορώ να ακούσω από ένα άτομο που 
συμφωνεί και αυτός που διαφωνεί με το τι 
ήταν δίκαιο κοινόχρηστο; 
• Πάρτε μια στιγμή και σκεφτείτε εάν 
θέλετε να προσπαθήσετε να μοιραστείτε 
περισσότερα ή να ακούσετε περισσότερα 
στο επόμενο μέρος του μαθήματος μας… 

 

https://www.legofoundation.com/en/learn-how/knowledge-base/six-bricks/
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Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία 

βλέποντας ή 
ακούγοντας τους 

μαθητές που 
μοιράζονται τη 
δουλειά τους. 

 
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να κρατήσουν αργά τα 
μοντέλα τους στην κάμερα για αντιστάθμιση 
της καθυστέρησης 
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να μοιραστούν φωτογραφίες / 
βίντεο αντί σε live μετάδοση και να μοιραστούν τις 
σκέψεις γραπτώς αντί από το μικρόφωνο 
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να σας στείλουν τον κώδικα τους 
ώστε να μπορείτε να το εφαρμόσετε στο περιβάλλον σας για μία 
επίδειξη 

• Μπορείτε να το κρατήσετε ξανά στην 
κάμερα; 
Κρατήστε το εκεί ... μπράβο. 
• Θα ήθελα πολύ να το δούμε καλύτερα. 
Μπορείτε να τραβήξετε ένα γρήγορο βίντεο 
και να το ανεβάσετε στο drive σας και μετά 
να στείλτε το σύνδεσμο μέσω συνομιλίας 
• Γιατί δεν μου στέλνετε τον κώδικά σας 
ώστε να μπορούμε να το δοκιμάσουμε στο 
περιβάλλον προγραμματισμού μου; 
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Υπάρχει σιωπή σε 
μία 

μικρή ομάδα κάντε 
ένα διάλλειμα από 

την 
συνεδρία και 

δημιουργήστε μία 
αίθουσα 

ξεμπλοκαρίσματος. 

• Ζητήστε από τους μαθητές σας να μοιραστούν 
μία επιτυχία που είχαν και μία πρόκληση που 
αντιμετώπισαν στην τρέχουσα εργασία τους 
• Ξεκινήστε μια συζήτηση με τους μαθητές σας, περιγράφοντας ποια θέματα 
θα συζητήσετε, πριν ξεκινήσετε τις αίθουσες ξεμπλοκαρίσματος 
• Ανάθεση ρόλων εντός των ομάδων - ένας 
είναι ο «δημοσιογράφος» υπεύθυνος για να 
σας ενημερώνει για την πρόοδο της ομάδας όταν 
συμμετέχετε στην αίθουσα ξεμπλοκαρίσματος. 

 
• Τι έκανες από την τελευταία φορά που 
συνδέθηκες; 
• Με τι ασχολείστε τώρα; 
• Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίσατε; Τι έχεις δοκιμάσει 
μέχρι τώρα; 
• Ποια θέματα θα πρέπει να συζητήσετε ως 
ομάδα προτού μπορέσετε να ολοκληρώσετε 
τις ιδέες σας προς τα εμπρός? 
• Τι θα ήταν πιο χρήσιμο για την ομάδα σας 
τώρα αμέσως? 
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Μερικοί μαθητές 

είναι τελείως 
απροετοίμαστοι 

ώστε να πετύχουν 
τους στόχους της 

ημέρας τους… 

• Πρόσκληση μαθητών που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη 
σε μια αίθουσα ξεμπλοκαρίσματος για επιπλέον καθοδήγηση 
ενώ οι άλλοι ξεκινούν τις εργασίες τους 
• Βάλτε εικονικές ώρες γραφείου ή 1-προς-1 checkins με μαθητές πριν από το 
διαδικτυακό μάθημα ώστε να ελέγξετε την πρόοδό τους στις εργασίες, 
Αντιμετώπιση προβλημάτων τεχνολογίας, προ-διδασκαλίας κ.λπ. 

• Πριν ξεκινήσετε με την ομάδα σας την 
εργασία σας, σηκώστε το χέρι σας εάν 
θέλετε συζητήσουμε πρώτα το θέμα… 
• Όταν κατευθυνθείτε την ομάδα σας στο 
χώρο εργασίας, σας προτείνω να ξεκινήσετε 
με αυτό το τρόπο για να ξεκινήσετε όσο το  
δυνατόν  πιο γρήγορα… 
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Μερικοί μαθητές 

ανταγωνίζονται μη 
παραγωγικά όταν 
δουλεύουν χωρίς 

την υποστήριξή σας 
στη δική τους μικρή 

ομάδα... 

• Παροχή λίστας που  μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια οι μαθητές (π.χ. 
internet, βιβλία) 
• Χρήση συνομιλιών κατά τη διάρκεια του διαδικτύου μαθήματα ως μέρος 
όπου οι μαθητές μπορούν να ρωτήσουν ερωτήσεις μεταξύ τους (chatroom) 
• Καθιέρωση διαδικασίας για το πώς οι ομάδες μπορούν να ζητήσουν βοήθεια 
όταν είστε με κάποια άλλη ομάδα 
• Ενθάρρυνση των μαθητών να εξασκήσουν την προσοχή τους και ανταλλαγή 
γνώσεων από τους συνομηλίκους τους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. 

 
• Καταπληκτική ερώτηση - Είδα μια άλλη 
ομάδα να προσπαθεί με αυτό, και βρήκαν 
λύση. Μπορείτε να δημοσιεύσετε στο 
φόρουμ συζήτησης την ερώτηση σας και να 
ζητήσετε από την ομάδα να μοιραστεί μαζί 
σας την λύση που βρήκε; 
• Θέλω όλοι να σταματήσετε για ένα λεπτό - 
Κοιτάξτε τι κάνει το "X" στο βίντεο. "X", 
μπορείτε να δείξετε και να μιλήσετε για το τι 
προσπαθείτε να κάνετε εκεί; 
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Οι μαθητές δίνουν 
ακραία 

σχόλια (υπερβολικά 
θετικά ή κριτικά). 

• Μοντελοποίηση σχολίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
(θετικά σχόλια) και "Μεγαλώνει" (εποικοδομητικά η ανατροφοδότηση) 
• Χρησιμοποιώντας μία από τις λύσεις του δείγματος ως τροφή για σκέψη για 
μια  πρακτική συνεδρία ανατροφοδότησης 
• Προσπαθήστε μια νέα τακτική για την καταγραφή σχολίων 
(π.χ., σχολιασμός πάνω από μια φωτογραφία μιας κατασκευής, 

στιγμιότυπο οθόνης κώδικα) 

• Αυτή η στρατηγική φάνηκε να είναι 
επιτυχής γιατί παρατήρησα… 
• Δεν έχω δει άλλες λύσεις που 
περιέχουν αυτή την ιδέα ... 
• Έχετε σκεφτεί…; 
• Τι άλλες ιδέες σκεφτήκατε αλλά 
δεν είχατε χρόνο να δοκιμάσετε; 
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Μερικοί μαθητές δεν 

ανταποκρίνονται 
ενεργά 

ακούγοντας τους 
συνομηλίκους τους. 

• Δημιουργία διαδικασίας  για τη μετάβαση από τη κατασκευή στην ακρόαση 
• Αφήγηση των συνδέσεων που θέλετε οι μαθητές σας να κάνουν μεταξύ της 
δικής τους εργασίας και τη συσχέτιση της με άλλες ιδέες 
• Ανάθεση στους μαθητές σας μια συγκεκριμένη εργασία για ολοκλήρωση ενώ 
ακούτε (π.χ., δίνοντας ανατροφοδότηση, αναζητώντας μια ιδέα για βοήθεια 
στο δικό τους έργο) 

• Τα χέρια προς τα πάνω, τα χέρια προς τα 
κάτω, τα χέρια στο κεφάλι! 
• Ακούσατε την ιδέα τους; Μπορείς να μου 
πεις πώς θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
δική σας ιδέα; 
• Ενώ ακούτε την άλλη ομάδα να 
παρουσιάζει, θα ήθελα να γράψετε μία 
ερώτηση που θα θέλατε να ρωτήσετε για 
την εργασία τους… 
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Μερικοί μαθητές δεν 

μπορούν να 
ολοκληρώσουν την 
εργασία τους και 

δεν είναι σε θέση να 
παρουσιάσουν 

τη δουλειά τους. 

 
• Δώστε στους μαθητές σας ένα φόρουμ όπου αυτοί θα μπορούν να 
δημοσιεύσουν βίντεο που παρουσιάζουν την τελική μορφή της εργασίας τους. 
Μετά το μάθημα αναθέστε στους μαθητές σας να παρατηρήσουν και να 
σχολιάσουν τις εργασίες των άλλων ομάδων. 
• Δίνοντας προαιρετικό «χρόνο παιχνιδιού» οι μαθητές μπορούν να 
σχολιάσουν και να συνεργαστούν πριν και / ή μετά από ομαδικά μαθήματα 

 
 
• Είμαι βέβαιος ότι όλοι επιθυμούν να έχουν 
περισσότερο χρόνο σε αυτό, έτσι θα έχετε 
όλοι την ευκαιρία να μοιραστείτε τη τελική 
μορφή της εργασία σας μετά το μάθημα… 
• Εάν θέλετε να λύσουμε μαζί προβλήματα, 
μην ξεχνάτε ότι έχουμε ώρες γραφείου 
αργότερα σήμερα... 

 


