
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - 

επικοινωνία στο σχολείο μας! 

Αναγκαία λύση στην 

περίοδο του κορωναϊού… 



Και τώρα;;; 

Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση - 
επικοινωνία 

Ασύγχρονη 

E - class 

Σύγχρονη 

Webex 



Σύγχρονη επικοινωνία - 

Εκπαίδευση 

• Ο διευθυντής ή ο δάσκαλός σου ορίζει  ημέρα 

και ώρα συνάντησης της τάξης μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή – tablet – smartphone. 



Τι μπορείς να κάνεις με το 

WEBEX… 

• Να ακούσεις 

• Να μιλήσεις 

• Να φανείς 

• Να γράψεις 

• Να δεις τους συμμαθητές σου 

• Να σηκώσεις χεράκι (δεξιά από το όνομά σου) 



Πάντα να έχεις κατά νου… 

• Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας δεν υπάρχουν συνδεδεμένες άλλες 

συσκευές στο σπίτι που να κάνουν μεγάλη χρήση δεδομένων internet. (π.χ. 

ταινίες on demand - Netflix, YouTube, διαδικτυακά παιχνίδια). 

• Εάν κάτι δεν δουλεύει σωστά (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα) αποχωρείς από 

τη συνάντηση και ξαναμπαίνεις. Εάν συνεχίζει κάποιο πρόβλημα 

επικοινωνείς στο τηλέφωνο του σχολείου. 

• Όταν θέλεις να πάρεις τον λόγο (πατώντας το ηλεκτρονικό χεράκι δεξιά 

από το όνομά σου) ή σου δοθεί ο λόγος από τον δάσκαλό σου, ανοίγεις το 

μικρόφωνό σου και εάν επιθυμείς και την κάμερά σου. Στο τέλος κάθε 

συνάντησης θα μπορούν όλοι όσοι συμμαθητές το επιθυμούν να ανοίξουν 

την κάμερά τους για τον αποχαιρετισμό της συνάντησης.   

• Για να αποχωρήσετε από τη συνάντηση πατήστε Leave Meeting 

 



Ασύγχρονη εκπαίδευση 

• η   τάξη    =  ψηφιακή σχολική σου τσάντα 



Πως κάνεις τα ψηφιακά σου 

μαθήματα;;; 

• Ανοίγεις την ψηφιακή σου 

τσάντα κάνοντας είσοδο με το 

όνομα χρήστη και τον κωδικό 

στο ΠΣΔ. 

• Ελέγχεις τι νέο υπάρχει σε κάθε 

μάθημα από τις ενδείξεις στο 

αριστερό μενού. 

• Κλείνεις την ψηφιακή σου 

τσάντα επιλέγοντας ΠΑΝΤΑ 

έξοδος. 



Τι πρέπει να ελέγξεις στα 

ψηφιακά σου μαθήματα;;; 

• Ότι έχεις εγγραφεί σε όλα τα μαθήματα 

που αφορούν την τάξη σου 



Τι πρέπει να ελέγξεις στα 

ψηφιακά σου μαθήματα;;; 

• Για κάθε μάθημα ελέγχεις τις ενότητες  και τις ανακοινώσεις 

στην αρχική σελίδα, καθώς και στο αριστερό μενού τα 

έγγραφα, τις συνδέσεις διαδικτύου και τα μηνύματα. 



…και σύντομα στις κανονικές μας 

τάξεις!!! 


