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Οδηγίες για την 
τηλεδιάσκεψη.

6/5/2020

Κατά τη σύνδεση θα σας ζητηθεί να δώσετε δικαιώματα στην εφαρμογή 
να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο και την κάμερά σας, αποδεχτείτε αυτή 
την πρόσβαση.

Όταν συνδεόμαστε κλείνουμε το μικρόφωνό μας και το ξανανοίγουμε 
όταν θέλουμε να πάρουμε το λόγο.

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε ανοιχτή κάμερα.

Μπορούμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση και μέσα από το chat.

Για να πάρουμε το λόγο σηκώνουμε το «χέρι».



Τι θα συζητήσουμε:

6/5/2020

• Η οπτική των ψυχολογικών παρεμβάσεων

• Η ανάγκη για παιδαγωγική διαφοροποίηση

Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις

Συζήτηση 

Παρουσίαση καλών πρακτικών 

Όποιο άλλο - σχετικό θέμα - τεθεί.



Ανάγκες και προβληματισμοί:

Το μεγάλο διάστημα απομόνωσης από τη συνηθισμένη / τυπική  
λειτουργία του σχολείου έχει αναδείξει προβληματικές αλλά και νέες 

δυνατότητες σε σχέση με:

• τα σχολεία ως οργανισμούς μάθησης 

• τους εκπαιδευτικούς ως άτομα, αλλά και σε σχέση με το μαθησιακό τους ρόλο 

• τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους που βιώνουν έντονες μεταβολές που 

δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν.



Το σχολείο ως σημείο

αναφοράς, 

συντονισμού και 

υποστήριξης 

Αναβάθμιση του ρόλου συλλόγου διδασκόντων, με 
έμφαση σε παιδαγωγικά θέματα. 

Διασύνδεση με υποστηρικτικές δομές.



Οι εκπαιδευτικοί:

βιώνουν και οι ίδιοι τις συνέπειες του εγκλεισμού,

ανυπομονούν να έλθουν σε επαφή με τους μαθητές τους,

εργάζονται με πάθος, 

όμως συναντούν δυσκολίες που μεγεθύνονται λόγω της απειρίας τους στα 
συγκεκριμένα μέσα και τις διαδικασίες. 

Είναι κομβικός ο ρόλος τους στην υποστήριξη των μαθητών.



Οι μαθητές και οι οικογένειές τους:

η παραμονή στο σπίτι σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί εκρηκτικά,

ενισχύονται  διαταραχές, που μπορεί να εκδηλώνονται ως υπέρμετρο 
άγχος, διαταραχές στο ύπνο, παλινδρομήσεις … .

οι μαθητές έχουν ανάγκη την επικοινωνία με γνωστά πρόσωπα,

οι γονείς έχουν «κουραστεί» και έχουν αυξηθεί οι ανασφάλειές τους,

έχουν αρχίσει και παρουσιάζονται θέματα έντασης προς τους 
εκπαιδευτικούς.



Δεν είναι δυνατόν οι 
εκπαιδευτικοί να 

αντικατασταθούν από καμία 
μηχανή, γιατί ο ρόλος τους δεν 

περιορίζεται στο μαθησιακό 
πεδίο. 

Ο εκπαιδευτικός είναι ο 
σημαντικός Άλλος για το παιδί.

Οι μαθητές πιο εύκολα 
ακολουθούν τους 

«συμβολικούς νόμους» που 
εφαρμόζει ο δάσκαλος στη 

τάξη.



Παρατηρήσεις.

Η διαζώσης αλληλεπίδραση είναι 
αναγκαία για την οργάνωση του 

ψυχικού συστήματος των 
μαθητών.

μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
προσδιορίσουν τα όρια τους και 

να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή 
τους.

Η αλληλεπίδραση μας  με τους 
μαθητές, δεν μπορεί να έχει μόνο  

μαθησιακή διάσταση,

απαραίτητη προϋπόθεση είναιη
συναισθηματική / ψυχολογική 

αλληλεπίδραση.



Κατά την επικοινωνία με τους μαθητές:

Απαιτείται η οργάνωση της διαδικασίας - δεν βασιζόμαστε στην τυχαιότητα.

Προκαλούμε τη συζήτηση για το πρόβλημα,

βοηθάμε την έκφραση συναισθημάτων  / φόβων,

δίνουμε την προσωπική μας οπτική,

παρέχουμε έγκυρη πληροφόρηση, σε πλαίσιο ανάλογο με τις γνωστικές και 
συναισθηματικές τους ικανότητες,

κάνουμε προβολή στο μέλλον.



Προτάσεις για δραστηριότητες

Κοινές 
δραστηριότητες  
εξ αποστάσεως

Ανοικτές 
δραστηριότητες

Δεν υπάρχουν 
δευτερεύοντα 
μαθήματα …

Είναι αναγκαία η 
επιβράβευση 
των μαθητών. 



Η εκπαιδευτική 
παρέμβαση 

δίνει νόημα σε 
ένα χρόνο που 
είναι αδόμητος 

και έχει 
σημασία για 

όλη την 
οικογένεια.

«Το μάθημα 
του δασκάλου 

είναι ένα 
παράθυρο όχι 

μόνο για τα 
παιδιά αλλά 

και για όλη την 
οικογένεια»  (Α. 

Γραμματικός)

Μας 
ενδιαφέρουν οι 

γνωστικές 
δεξιότητες που 

αναπτύσσουν οι 
μαθητές – και η 
Μάθηση όχι η 
διδασκαλία.

Το σημαντικό 
είναι το «τι θα 
είναι ικανοί οι 

μαθητές μας να 
κάνουν με αυτά 
που έμαθαν» Α. 

Λιοναράκης



Ιδέες για 
δραστηριότητες

Κατασκευή αφίσας.

Κατασκευή μάσκας.

Καταγραφή παιχνιδιών που μπορούν να παιχθούν από απόσταση.

Φύτευση και περιποίηση ενός φυτού, που θα φέρουν στο σχολείο όταν 
ανοίξει.

Κειμενική επεξεργασία πάνω σε παραμύθια/ κείμενα/βιντεάκια με 
θέμα τον κορωνοϊό.

Να μάθουν όλοι τα ίδια τραγούδια και ίσως και να τα χορεύουν με τον 
ίδιο τρόπο. 

Εικονική περιήγηση σε μουσείο.

Να παρακολουθήσουν όλοι μαζί μια θεατρική παράσταση και πάλι να 
αξιοποιηθεί διδακτικά σε διάφορα μαθήματα.

Από τη συνάδελφο Φωτεινή Νταρλακίτσα




