Θέμα 3: Οργανωτική Επικοινωνία
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αυτή η θεματική ενότητα αποσκοπεί
να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με
τη γνώση του πώς να βελτιώσουν τη
στρατηγική επικοινωνίας του σχολείου
τους και να επικοινωνούν έτσι πιο
αποτελεσματικά με τους μαθητές, τους
γονείς και τους συναδέλφους τους.
Θα συζητηθούν τα ακόλουθα:
 Εισαγωγή στην οργανωτική
επικοινωνία και τα οφέλη της.
 Πώς να χρησιμοποιείς
διαφορετικούς διαύλους
επικοινωνίας, για να εμπλέξεις
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.
 Πώς να οργανώσεις και να
προωθήσεις μια εκδήλωση μέσω
της ψηφιακής τεχνολογίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αμφίδρομη
Επικοινωνία
• Διαδραστική
• Ίση
• Προσανατολίζεται στην
Ανατροφοδότηση

Μονόδρομη
επικοινωνία
• Γραμμική
• Επιτακτική
• Περιοριστική
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ΟΦΕΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ








Η ανάμειξη της οικογένειας στη
σχολική διαδικασία είναι ένας
δείκτης κλειδί για την μαθητική
επιτυχία (Global Family Research
Project).
Η καλή επικοινωνία αυξάνει τη
συμμετοχή των γονέων στο
σχολείο.
Η καλή επικοινωνία μεταξύ
γονέων, εκπαιδευτικών, σχολείου
και κοινότητας, δημιουργεί ένα
κλίμα
εμπιστοσύνης
και
σεβασμού.
Η αποτελεσματική επικοινωνία
μεταξύ
εκπαιδευτικών
είναι
ζωτικής
σημασίας
για
την
αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών.
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΥ
1. Σχολική Ιστοσελίδα/ Πλατφόρμα


Κάνε την ιστοσελίδα σου φιλική προς τη
χρήση (λογική δομή, προσθήκη συνδέσμων
κ.τ.λ.).



Κράτησε την ιστοσελίδα σου ενημερωμένη
(ανακοινώσεις κ.τ.λ.).



Μοιράσου βίντεο, εικόνες κ.τ.λ. για να
δώσεις στους ανθρώπους μια ιδέα του πώς
μοιάζει η ζωή στο σχολείο σου.

Πράγματα για να μοιραστείς: δραστηριότητες,
διαγωνισμοί, βραβεία κ.τ.λ.


Αν το σχολείο σου δε διαθέτει ιστοσελίδα,
φτιάξε μία σήμερα κιόλας!

Κάθε σχολείο που θέλει
να έχει χαρούμενους
γονείς, να κρατά τους
πάντες ενημερωμένους
και να χτίσει μια φήμη
για την οποία να είναι
περήφανο, θα δώσει
προτεραιότητα στη
σχολική ιστοσελίδα
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2. Εφαρμογές Επικοινωνίας
Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών είναι
πολύ πιο γρήγορη και εύκολη μέσω των εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα
ή τα τάμπλετς (ή μέσω διαδικτύου).


Seesaw

Το Seesaw είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να επικοινωνείς με τις οικογένειες και να τις
κρατάς ενήμερες του τι συμβαίνει στην τάξη. Οι οικογένειες μπορούν να δουν τις εργασίες
των παιδιών τους και να κάνουν σχόλια και να τα ενθαρρύνουν.


Class Dojo

Το ClassDojo συνδέει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς με τη συμπεριφορά και την
απόδοση των μαθητών – επιτρέπει την άμεση διανομή φωτογραφιών, βίντεο και
ανακοινώσεων ή προσωπικών μηνυμάτων με τους γονείς. Έχει επίσης το όφελος της
μετάφρασης των μηνυμάτων σε 30+ γλώσσες.
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Edmodo

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων γίνεται εφικτή μέσω
αυτού του εργαλείου. Το Edmodo επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν με τους
μαθητές μέσω δημοσιεύσεων και μηνυμάτων. Οι γονείς μπορούν επίσης να είναι σε επαφή με
τους εκπαιδευτικούς και να δουν τις εργασίες και τις βαθμολογίες των τεστ, μόλις αξιολογηθούν
και να ακολουθούν τις ενημερώσεις της τάξης.


Remind

Το Remind μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που
έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη σχολική επιτυχία (εκπαιδευτικοί και γονείς), κατευθείαν από το
κινητό τηλέφωνο.


Slack

Ένα πολύ καλό εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη επικοινωνία και οργάνωση μεταξύ
εκπαιδευτικών. Η ομαδική επικοινωνία διευκολύνεται και το γεγονός πως πολλές εφαρμογές
ενσωματώνονται στην πλατφόρμα του slack, κάνει την κοινοποίηση των εργασιών και την
επικοινωνία πολύ πιο εύκολη.
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Όνομα Εφαρμογής

Λειτουργίες
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3. Κοινωνικά Μέσα








Κατανόησε ποιά κοινωνικά μέσα πρέπει
να χρησιμοποιήσεις και πότε να τα
χρησιμοποιήσεις.
Βεβαιώσου πως τονίζεις τις αξίες του
σχολείου σου (ισότητα, ομαδικότητα
κ.λ.τλ.) μέσω των δημοσιεύσεων.
Μοιράσου ευχάριστες δραστηριότητες
και βίντεο από τη μαθητική ζωή και
τόνισε τα σπουδαία κατορθώματα.
Κάνε έρευνα για να συλλέξεις
πληροφορίες, γνώμες και προτιμήσεις
σε έναν αριθμό θεμάτων.

* Εμπιστευτικά και ιδιωτικά θέματα πρέπει να λαμβάνονται
πάντα υπόψη.
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4. Σχολικό Blog
Γιατί να ξεκινήσεις ένα σχολικό blog?
 Δημιουργεί μια ισχυρότερη σύνδεση
μεταξύ σχολείου - σπιτιού –προωθεί
μια αμφίδρομη επικοινωνία.
 Το Blogging κάνει τη μάθηση πιο
ευχάριστη,
καθώς
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί, ώστε οι μαθητές να
δείξουν την εργασία τους διαδικτυακά.
 Χτίζει μια δυνατή σχολική κοινότητα.
 Καλύπτει νέους γραμματισμούς – την
ψηφιακή αγωγή του πολίτη και τις
δεξιότητες της τεχνολογίας των
πληροφοριών και επικοινωνίας.
 Είναι ένας καινοτόμος τρόπος για να
βοηθήσεις το σχολείο σου να διακριθεί!
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Συμβουλές για να ξεκινήσεις το σχεδιασμό του σχολικού σου
Blog:


Ξεκίνα σήμερα! Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε
πλατφόρμα blogging που σου αρέσει, όπως τα Edublogs,
Blogger και Wordpress.



Κοίτα για άλλα σχολικά blogs για ιδέες και έμπνευση.



Σκέψου το κοινό σου και σχεδίασε τις θεματικές σου.





Έχε στο νου σου κατά τη δημοσίευση στο blog το μέγεθος
και τη συχνότητα.
Βεβαιώσου πως μοιράζεσαι το blog σου στα σχολικά
κοινωνικά μέσα/ και / ή συνδεσέ το με τη σχολική
ιστοσελίδα.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.








Οπτικοποίησέ την : κάνε την εκδήλωση να
ξεχωρίσει με μια αφίσα ή με μια διαφήμιση στα
κοινωνικά μέσα, που μαγνητίζει το μάτι. Χρήσιμο
εργαλείο: Canva
Ανέβασε την εκδήλωση στα Κοινωνικά Μέσα:
Ανέβασε την εκδήλωση και στείλε προσκλήσεις,
για να ενθαρρύνεις τον κόσμο να συμμετέχει.
Χρήσιμα εργαλεία: Facebook, Eventbride.
Δημιούργησε ένα πιασάρικο Hashtag: Είτε
χρησιμοποιείς το Instagram, το Twitter ή το
Facebook, ένα hashtag που μένει στη μνήμη,
μπορεί να ανεβάσει την εκδήλωση στα σύννεφα.
Στείλε Emails: Στείλε στοχευμένες καμπάνιες
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε πιθανούς
παρευρισκόμενους
και
ενδιαφερόμενους
κλειδιά. Χρήσιμο εργαλείο: MailChimp
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η καλή επικοινωνία έχει πολλά οφέλη να προσφέρει στο σχολικό περιβάλλον.



Υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι να βελτιώσεις την επικοινωνία στο σχολείο σου με τη χρήση
διαδικτυακής τεχνολογίας, όπως σχολικές ιστοσελίδες, εφαρμογές επικοινωνίας, κοινωνικά
μέσα και σχολικά blog.



Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να σε βοηθήσουν στην οργάνωση και προώθηση μιας
εκδήλωσης για το σχολείο σου.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Εδώ είναι το μέρος, όπου παρέχεις όλες τις παραπομπές των πηγών που χρησιμοποίησες για το εκπαιδευτικό
υλικό.

Για να διατηρείς μια συνέπεια, σου συνιστούμε να χρησιμοποιείς τη μέθοδο του Harvard APA style:
http://www.bibme.org/citation-guide/apa/
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
1.

https://www.schneiderb.com/50-captivating-blog-topics-for-schools/

2.

Παραδείγματα Σχολικών Blogs

Θέμα #: Όνομα θέματος
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Όρος

Έννοια

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ταυτότητα είναι...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαδικτυακή ταυτότητα είναι...

…

…

