
Κωνσταντίνα Καλαούζη ΣΕΕ ΠΕ02 Φιλολόγων 
2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου

Κωνσταντίνος Ζέρβας ΣΕΕ ΠΕ086 
Πληροφορικής 1ου & 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου

Αξιοποίηση εργαλείων 
WEBEX για ενεργοποίηση 
συνεργατικών πρακτικών 

στα φιλολογικά μαθήματα



Στόχος συνάντησης

• Να παρουσιαστούν βασικά εργαλεία της πλατφόρμας σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης WEBEX, τα οποία προάγουν τις 
συνεργατικές πρακτικές και αυξάνουν τη συμμετοχικότητα. 

• Να συνδεθούν τα εργαλεία με φάσεις διδασκαλίας και να δοθούν 
παραδείγματα βασισμένα στα γνωστικά αντικείμενα των 
φιλολογικών μαθημάτων (Γυμνασίου - ΓΕΛ - ΕΠΑΛ). 

• Στόχος δεν είναι η περιγραφή αναλυτικού σεναρίου /προσέγγισης 
ενότητας.



Βασικοί παιδαγωγικοί πυλώνες εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης
• Πριν τη διδασκαλία: Διερεύνηση προϋπαρχουσών γνώσεων, 

διαπίστωση εκπαιδευτικών αναγκών.

• Κατά τη διδασκαλία: Συνεργατικότητα - Οικοδόμηση γνώσης ώστε 
να οδηγηθούν οι μαθητές στην Ανακάλυψη της νέας γνώσης.

• Μετά τη διδασκαλία: Αναστοχασμός - Διαπίστωση αποτελεσμάτων 
της διδασκαλίας.  



Α. Διερεύνηση θέσης

• Προκειμένου να διαπιστώσουμε 
τι γνωρίζουν οι μαθητές επί του 
θέματος που έχουμε σχεδιάσει 
να διδάξουμε ή προκειμένου να 
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον 
και την προσοχή τους, ώστε να 
είναι πιο ανοιχτοί στην υποδοχή 
της νέας γνώσης, μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε τα εργαλεία: 

• Δημοσκόπηση (Polling), 
Κοινόχρηστα έγγραφα, White 
Board



Polling

• Δημοσκόπηση (polling) 
Δημιουργούμε ερωτήσεις κλειστού 
τύπου ή σύντομης απάντησης που 
προετοιμάζουμε από πριν, 
σώζουμε το αρχείο και στη 
συνέχεια το ανοίγουμε ώστε να το 
συμπληρώσουν οι μαθητές/τριες. 

• Μπορούμε να σώσουμε τις όποιες 
απαντήσεις τους και να τις 
χρησιμοποιήσουμε είτε για να 
δούμε σύντομα τι γνωρίζουν ή με 
σκοπό, βάσει των απαντήσεων, να 
κάνουμε μία εισαγωγή στο θέμα 
που θα αναλύσουμε



Polling

• Δημιουργία polling την ώρα του μαθήματος

• Ανέβασμα έτοιμου polling από αρχείο

• Save ερωτήσεων του polling για μελλοντική χρήση

• Save αποτελεσμάτων polling



• Polling στο Webex

• https://drive.google.com/file/d/
1RObIpV2DuUeYFJd100Zh4L3rsy
Kd6xq9/view?usp=sharing

• Ο υπερσύνδεσμος οδηγεί σε 
αναλυτικό οδηγό που 
περιγράφει εύκολα και 
αναλυτικά τα βήματα 
δημιουργίας δημοσκόπησης (βλ. 
σ. 81 -97)

https://drive.google.com/file/d/1RObIpV2DuUeYFJd100Zh4L3rsyKd6xq9/view?usp=sharing


Εναλλακτικά: περισσότερα συνεργατικά 
εργαλεία
• Padlet www.padlet.com

• scrumblr.ca www.scrumblr.ca

• Εννοιολογική χαρτογράφηση Cmap cloud https://cmapcloud.ihmc.us/

• Συνεργατικά έγγραφα
• Google

• +γραφίς https://grafis.sch.gr/index.php/login

• Webex Whiteboard

http://www.padlet.com/
http://www.scrumblr.ca/
https://cmapcloud.ihmc.us/
https://grafis.sch.gr/index.php/login


Κοινόχρηστα έγγραφα (υπερσύνδεσμοι)

• Υπερσύνδεσμοι που 
παραπέμπουν σε κοινόχρηστα 
έγγραφα στα οποία οι μαθητές/ 
τριες γράφουν την άποψή τους.

• Πρέπει να έχετε λογαριασμό 
Google.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που οι 
μαθητές μπαίνουν από το κινητό 
τους, αν κληθούν να κατεβάσουν 
αρχείο μέσω του google drive, θα 
χρεωθούν δεδομένα).

• Αν συνδέονται από υπολογιστή, 
δεν υπάρχει χρεώση.















ΠΡΟΣΟΧΗ
Κοινόχρηστα
έγγραφα
Google

Εκχώρηση
δικαιωμάτων 



Χρήση υπερσυνδέσμου από το Google Drive (προϋπόθεση ο 
εκπαιδευτικός να έχει λογαριασμό google)

• Δίνω υπερσύνδεσμο για 
κοινόχρηστο έγγραφο που έχω 
δημιουργήσει στο Google Drive.

• Ζητώ από τους μαθητές/τριες να 
συμπληρώσουν το όνομα και τις 
παρατηρήσεις τους βάσει της 
ερώτησης που έθεσα

• Το εργαλείο +γραφίς του ΠΣΔ 
δεν επιφέρει χρεώσεις.

• https://docs.google.com/docum
ent/d/1V-
4OxAJBrhGrXemQ7XuMtGUJL0P
QW8MZIHt_AVUGVlM/edit?usp
=sharing

• +γραφίς
https://grafis.sch.gr/index.php/login

https://docs.google.com/document/d/1V-4OxAJBrhGrXemQ7XuMtGUJL0PQW8MZIHt_AVUGVlM/edit?usp=sharing
https://grafis.sch.gr/index.php/login


White Board

• Αξιοποίηση κοινόχρηστου 
εγγράφου στο WhiteBoard του 
WEBEX Ανοίγουμε έγγραφο, 
θέτουμε μία ερώτηση και 
δίνουμε το προνόμιο στους 
μαθητές να σημειώσουν επάνω 
τις απαντήσεις τους. Σώζουμε το 
έγγραφο.



White Board

• White Board (Share  New 
White Board Γράφω ερώτηση 
και ζητώ δίνω το προνόμιο να 
καταγραφεί η απάντηση από 
τους μαθητές  Δίνεται η 
δυνατότητα αποθήκευσης από 
τους μαθητές σε μορφή pdf. 



• Αξιοποιώ τις απαντήσεις (δημιουργώ ομάδες απαντήσεων) και 
συζητώ τις παρατηρήσεις τους.

• Καταγράφω, ανοίγοντας ένα έγγραφο στο White Board, τα βασικά 
στοιχεία που καθιστούν ευκολότερα κατανοητό το πολυτροπικό 
κείμενο.



Chat

• Σε περίπτωση που θέλω να 
θέσω μία ερώτηση για το θέμα 
και ζητώ σύντομα απαντήσεις 
και συμμετοχή όλων, θέτω το 
ερώτημα και ζητώ από όλους να 
καταγράψουν τις απαντήσεις 
τους στο chat.

• Η λίστα απαντήσεων μπορεί να 
σωθεί σε αρχείο
FILESAVECHAT



Παράδειγμα για Γυμνάσιο: Διδακτικό αντικείμενο: 
Γλώσσα Α ΄Γυμνασίου, Ενότητα 3η (Μέρος Ε΄ 
Πολυτροπικότητα)   
• Στόχος: Επίδειξη δύο διαφορετικών τύπων κειμένων ώστε οι μαθητές, μέσα από 

παρατήρηση και ερωτήσεις, να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των πολυτροπικών 
κειμένων  Προβάλλουμε στους μαθητές ένα πολυτροπικό κείμενο και ένα 
συμβατικό γλωσσικό κείμενο χωρίς να τα σχολιάσουμε.

• Ζητάμε στο polling, να παρατηρήσουν τα κείμενα και να απαντήσουν: 
• Ποιο είναι το μήνυμα του κειμένου 1

• Ποιο είναι το μήνυμα του κειμένου 2

• Ποιο από τα δύο κείμενα γίνεται πιο εύκολα κατανοητό;
• Γιατί; 

• (Επίδειξη διαδικασίας δημιουργίας ερωτήσεων στο polling - σώσιμο αρχείου 
στον υπολογιστή - ενεργοποίηση της εφαρμογής ώστε να συμπληρωθεί από 
τους μαθητές - σώσιμο απαντήσεων)



• Οδηγίες ατομικής υγιεινής:

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα 
για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των 
μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με 
το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το 
χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται 
αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους 
απορριμμάτων.

• Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των 
επισκεπτών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών 
με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα 
απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Η διαδικασία 
πλυσίματος των χεριών περιγράφεται εικονογραφημένη στο 
Παράρτημα Γ.

• Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 15 λεπτών με άτομα τα οποία εμφανίζουν 
συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή πυρετού.



Β. Αφόρμηση
• Πριν ξεκινήσω μια νέα ενότητα είναι 

καλό να αξιοποιήσω μία 
ενδιαφέρουσα αφόρμηση ώστε να 
εκκινήσω το ενδιαφέρον των 
μαθητών / τριων αξιοποιώντας τα 
ψηφιακά μέσα και τα εργαλεία του 
WEBEX. 

• Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της 
επιλογής Share Multimedia
(διαμοιρασμός πολυμέσων) Μπορώ 
να αξιοποιήσω ένα τραγούδι -
συσχετίζοντάς το π.χ με ένα 
λογοτεχνικό κείμενο-, μια εικονική 
περιήγηση σε αρχαιολογικό χώρο ή 
μουσείο, συνδέοντάς τα με ένα 
κεφάλαιο της ιστορίας κ.λπ.



Παράδειγμα 1: Α΄ ΓΕΛ, Ιστορία του Αρχαίου 
Κόσμου: Ενότητα 2.3 Η κλασική εποχή

• Διαμοιρασμός Πολυμέσων: Ως 
αφορμή για συζήτηση στην 
ενότητα που εξετάζει τα 
χαρακτηριστικά της κλασικής 
περιόδου της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας μπορώ να προβάλω 
βίντεο (επιλογή: share 
multimedia)της επιλογής μου, 
έχοντας υπ’ όψιν ότι θα πρέπει να 
είναι σύντομο ώστε να 
λειτουργήσει μέσο ενεργοποίησης 
συζήτησης
http://photodentro.edu.gr/v/item/
video/8522/441

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/441


Παράδειγμα 1: Α΄ ΓΕΛ, Ιστορία του Αρχαίου 
Κόσμου: Ενότητα 2.3 Η κλασική εποχή

• Για τη Συμμαχία της Δήλου 
παραπέμπω στον Διαδραστικό 
χάρτη του Φωτόδεντρου 
http://photodentro.edu.gr/v/ite
m/ds/8521/9513

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9513


Παράδειγμα 2: Γλώσσα - Λογοτεχνία Γ΄ ΕΠΑΛ, Κεφάλαιο: «Ο 
πολίτης και οι θεσμοί» 6. Κώστας Μπαλάσκας, Το σχολείο 
της δημιουργικότητας (σ. 83)

• Share Multimedia: Προβάλλω 
απόσπασμα βίντεο από την εκπομπή 
«Έρευνα» του Παύλου Τσίμα που 
συγκρίνει το εκπαιδευτικό σύστημα 
της Φιλανδίας και της Ελλάδας. 

• https://www.youtube.com/watch?v=j
3ktJIGeG4M

• Παραπέμπω σε κοινόχρηστο έγγραφο 
και ζητώ να συμπληρώσουν τα 
χαρακτηριστικά του φιλανδικού και 
ελληνικού σχολείου σύμφωνα με το 
βίντεο που παρακολούθησαν. 

• https://docs.google.com/document/d
/1NA9PdA2wZblcKcg3xds_kxTNBArPP
BxTKapFhLqeLdo/edit?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=j3ktJIGeG4M
https://docs.google.com/document/d/1NA9PdA2wZblcKcg3xds_kxTNBArPPBxTKapFhLqeLdo/edit?usp=sharing


Παράδειγμα 2: Γλώσσα - Λογοτεχνία Γ΄ ΕΠΑΛ, Κεφάλαιο: «Ο 
πολίτης και οι θεσμοί» 6. Κώστας Μπαλάσκας, Το σχολείο της 
δημιουργικότητας (σ. 83)

• Share content: Διαμοιράζομαι το 
κείμενο του Μπαλάσκα 

• Ρωτώ: Ποια χαρακτηριστικά του 
παραδοσιακού σχολείου που θίγει 
ο Μπαλάσκας τονίζονται ιδιαίτερα 
στο βίντεο που παρακολούθησαν 
οι μαθητές.

• Ανοίγω έγγραφο στο White Board 
και δίνω το προνόμιο να 
καταγράψουν τις παρατηρήσεις 
τους.

• Σώζω το αρχείο και το στέλνω σε 
όλους τους συμμετέχοντες.



• Κατεβάζουμε τα video από Διαδίκτυο και τα έχουμε 
στο φάκελό μας π.χ. youtube
• https://yout.com/

• https://en.savefrom.net/1-youtube-video-downloader-4/

• Safe youtube
https://video.link/

Καλή πρακτική: Το υλικό σε φάκελο εργασίας στον υπολογιστή μας

https://yout.com/
https://en.savefrom.net/1-youtube-video-downloader-4/
https://video.link/


Γ. Συνεργατικότητα
• Προκειμένου να βελτιώσω τη 

συνεργατικότητα των μαθητών /τριών 
και τη συμμετοχή τους, καλό είναι στο 
κύριο μέρος του μαθήματος να τους 
αναθέτω ερωτήματα που θα πρέπει 
να συζητήσουν και στη συνέχεια να 
κοινοποιήσουν στην ολομέλεια μέσα 
από τον χωρισμό σε ομάδες. 

• Breakout Sessions: Πώς δημιουργώ 
ομάδες. Τυχαίος ή κατ’ επιλογή 
χωρισμός των συμμετεχόντων, χρόνος 
επεξεργασίας, δυνατότητα 
συμμετοχής στα δωμάτια για παροχή 
διευκρινίσεων στα παιδιά, 
δυνατότητα κλήσης του 
εκπαιδευτικού ώστε να παρέμβει και 
να παράσχει βοήθεια στις ομάδες. 
ΟΔΗΓΟΣ: σ. 64 -81



Παράδειγμα ανάθεσης συνεργατικής εργασίας: 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

• Στο Α΄Μέρος που αφορά την προσέγγιση 
του Κειμένου, ετοιμάζω φύλλα 
εργασίας(διαφορετικά για κάθε ομάδα) 
και ζητώ από τους μαθητές να 
συνεργαστούν, έχοντας ως σημεία 
αναφοράς τη γραμματική και το 
συντακτικό τους, να αναγνωρίσουν 
γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, 
ενώ, παράλληλα, καλούνται να σκεφτούν 
μία μεταφραστική απόδοση για κάθε 
πρόταση που τους ανατίθεται. 

• Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους 
τα ανακοινώνουν στην ολομέλεια. 



Παράδειγμα ανάθεσης συνεργατικής εργασίας: 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

• Annotate: Στη συνέχεια ο 
εκπαιδευτικός που έχει ανοίξει το 
διαδραστικό βιβλίο, κάνει Share 
Screen και Annotate, ώστε να 
τονίσει τη νέα ύλη που θέλει να 
διδάξει. 

• Δίνει τη δυνατότητα Annotate και 
στους μαθητές, ώστε να απαντούν 
σε ερωτήματα που τους θέτει.

• http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/ht
ml/8547/2238/Archaia-Elliniki-
Glossa_G-Gymnasiou_html-
empl/index08.html

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2238/Archaia-Elliniki-Glossa_G-Gymnasiou_html-empl/index08.html


Παράδειγμα ανάθεσης συνεργατικής εργασίας: 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ΓΕΛ, Ανδρέα 
Καραβίτσα, Ναυάγια • Χωρίζουμε ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν να 

διερευνήσουν στα Breakout sessions φύλλα 
εργασίας που αφορούν ξεχωριστά θέματα / 
ζητήματα του κειμένου

• Α) Τον ρόλο του αφηγητή βρίσκοντας 
παραδείγματα μέσα στο κείμενο

• Β) Βασικούς χαρακτήρες: Τρόπος που 
προσεγγίζονται αφηγηματικά.

• Γ) Χρόνο της αφήγησης

• Δ) Γλωσσικές επιλογές: Ειδικό λεξιλόγιο, ασύνδετο 
σχήμα, μεταφορές, παρομοιώσεις, 
προσωποποιήσεις και αποτέλεσμα της 
αξιοποίησής τους.

• Ε) Εντοπισμό εικόνων και περιγραφή των 
γλωσσικών επιλογών που τις συνθέτουν. 

• Η κάθε ομάδα, όταν ανακοινώνει τις 
παρατηρήσεις της, καλείται να σημειώνει στο 
κείμενο που διαμοιράζεται στην οθόνη μέσω της 
επιλογής Annotate τα σημεία του κειμένου που 
στηρίζουν τις απαντήσεις τους. 



Πώς αναθέτω στους μαθητές την παρουσίαση 
εργασιών

• Θα πρέπει να δώσω στον/ στην 
μαθητή/τρια που επιθυμεί να 
παρουσιάσει την εργασία του/της το 
προνόμιο μέσω της επιλογής Assign 
Priviledges. (Πώς αναθέτω προνόμια, 
επιλογές, τι πρέπει να προσέχω) 
(ΟΔΗΓΟΣ: σ. 33 -36).

• Είναι καλό, όταν αναθέτουμε μία 
εργασία, να δίνουμε στους μαθητές τον 
λόγο, ώστε να την παρουσιάσουν οι 
ίδιοι, να τη σχολιάσουν και να 
χρησιμοποιήσουμε τις παρουσιάσεις 
τους ως αφορμή για ανατροφοδότηση.



Έλεγχος στόχων που κατακτήθηκαν - Ανάθεση 
εργασιών - ασκήσεων  

• Αναθέτω ασκήσεις  (FILE
Transfer: Τα αρχεία μπορούν να 
κατέβουν αν ο μαθητής βρίσκεται 
σε υπολογιστή)

• Τις αναρτώ 

• Τις κατεβάζουν οι μαθητές στους 
υπολογιστές τους

• Θέτω ερωτήματα μέσω του Polling 
σχετικά με τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από το μάθημα 
(Polling ως μέσο σύντομης 
αξιολόγησης)



Διόρθωση ασκήσεων και αποστολή τους 
στους μαθητές/ τριες

• Οι μαθητές μπορούν να 
στείλουν αρχεία που έχουν στον 
υπολογιστή τους, ή κοινόχρηστα 
έγγραφα που συνδημιούργησαν
με την ομάδα τους ( File 
Transfer) 

• Με την ίδια λογική μπορεί να 
επιστραφούν οι ασκήσεις.



Επίσκεψη Host
σε ομάδα εργασίας
«απρόσκλητος»





12



Διόρθωση PDF αρχείων

• Foxit Reader



Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο

Το ΠΣΔ διασυνδέει και 
υποστηρίζει:

• 16.453 σχολικές μονάδες
• 573 διοικητικές μονάδες
• 6.732 άλλες μονάδες (π.χ. 

ΓΑΚ, ΠΕΚ, βιβλιοθήκες)

Εξυπηρετεί μία κοινότητα:
• 1.300.000 μαθητών
• 160.000 εκπαιδευτικών και 

στελεχών της εκπαίδευσης



Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο
Υπηρεσίες
• Σύνδεση, Αναγνώριση χρηστών (SSO, Single Sign On)

• Υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας (email)

• Φιλοξενία ιστοτόπων, διαχείριση ονομάτων, web analytics, 
νέα υπηρεσία Wordpress

• Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες

• +grafis Συνεργατικά έγγραφα 
https://grafis.sch.gr/index.php/login

• Ηλεκτρονική μάθηση (eclass, e-me)

• Τηλεδιασκέψεις https://meeting.sch.gr

• Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 
http://lams.sch.gr/

• Τηλεκπαίδευση (moodle) http://e-learning.sch.gr

• Υπηρεσία video https://video.sch.gr

• Πολυμεσικές Παρουσιάσεις και Διαλέξεις 
http://mmpres.sch.gr/

• Ενημερωτικός Κόμβος για το "Ασφαλές Διαδίκτυο» 
https://internet-safety.sch.gr

• Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας 
http://cert.sch.gr/

• Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο (ΤΠΕ) 
http://inventory.sch.gr/

• Helper: Υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης και 
Συνεργασίας http://helper.sch.gr/

Myschool

https://grafis.sch.gr/index.php/login
https://meeting.sch.gr/
http://lams.sch.gr/
http://e-learning.sch.gr/
https://video.sch.gr/
http://mmpres.sch.gr/
https://internet-safety.sch.gr/
http://cert.sch.gr/
http://inventory.sch.gr/
http://helper.sch.gr/


Υλικό 
σεμιναρίου

• E-Learning Lab Πανεπιστήμιο Κρήτης

• Μικρός οδηγός Webex

από ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

• Ψηφιακοί ανοικτοί πόροι

• Ψηφιακά περιβάλλοντα για έκτακτη και επείγουσα 
διαδικτιακή εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αιγαίου

• Πνευματικά δικαιώματα από Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου

• E-class για αρχάριους

• Video για εκμάθηση Webex

https://www.edivea.org/uliko3_webex.html
https://drive.google.com/file/d/1SkcHKjT1yPww2DbbD2cVbRVmLLUC164w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SkcHKjT1yPww2DbbD2cVbRVmLLUC164w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XHbRMSGxz8Gh3W8CayoNrXvvS5SgcGeX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTCj-AbRd3gQxUlgKmcSFlnh1STCZPDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mQmUd-3FSx223yEuZpfr54qQwVJQk9KV/view?usp=sharing
https://blogs.sch.gr/konzervas/archives/166
https://www.youtube.com/watch?v=l_O602Yszz8


Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο
Ψηφιακά αποθετήρια

3. Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» 

• Θεματικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Πολιτισμικού περιεχομένου  
«Φωτόδεντρο Πολιτισμός»: http://photodentro.edu.gr/cultural 

• o Φωτόδεντρο Μικρότοποι: Μικρότοπος Αγγλικής Γλώσσας:  

http://micro.photodentro.edu.gr/english2015

1. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 

http://e-books.edu.gr 

2. Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» 

• Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων: http://photodentro.edu.gr/lor 

• Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο: http://photodentro.edu.gr/video 

• Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών: 
http://photodentro.edu.gr/edusoft 

Τα «Φωτόδεντρα των εκπαιδευτικών» 

• Αποθετήριο Υλικού Χρηστών: http://photodentro.edu.gr/ugc 

• Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών 
http://photodentro.edu.gr/oep 

κεντρική σελίδα 
http://dschool.edu.gr

Ειδική αγωγή: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/

http://photodentro.edu.gr/cultural
http://micro.photodentro.edu.gr/english2015
http://e-books.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor
http://photodentro.edu.gr/video
http://photodentro.edu.gr/edusoft
http://photodentro.edu.gr/ugc
http://photodentro.edu.gr/oep
http://dschool.edu.gr/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/


• Επιμόρφωση ΙΕΠ
• ΕΑΠ

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/


Οδηγίες για σύνδεση στο Webex μέσω σταθερού τηλεφώνου 
• Πρέπει να  έχουμε το Meeting number

• Το βρίσκουμε στο meeitng info

• Καλούμε τον σταθερό τηλεφωνικό αριθμό Ελλάδας 

• 21 1990 2394 εναλλακτικά 21 1198 1029

• Όταν το σηκώσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, που μιλάει στην Αγγλική γλώσσα, πληκτρολογούμε τον 
10ψήφιο αριθμό meeting number

• Αμέσως μετά πατάμε 2 φορές το κουμπί με τη δίεση #

• Με τον τρόπο αυτό θα μπούμε στο δωμάτιο του εκπαιδευτικού που γίνεται η τηλεδιάσκεψη. Θα πρέπει 
και πάλι να περιμένουμε μέχρι να μας κάνει ο εκπαιδευτικός αποδοχή (Admit). Αμέσως μετά, θα μπορούν 
οι συμμετέχοντες να μας ακούν και εμείς να τους ακούμε.

• Πρέπει να γνωρίζουμε ότι o μαθητής που συμμετέχει στο μάθημα με σταθερό τηλέφωνο, μπορεί μόνο να 
ακούει τον εκπαιδευτικό. Δεν μπορεί να βλέπει την οθόνη του καθηγητή του, ούτε να συμμετέχει στο 
chat.

• To μικρόφωνο του μαθητή, μπορεί ο εκπαιδευτικός εντός της τηλεδιάσκεψης να το σιγάσει (mute) ή να το 
ενεργοποιήσει (unmute).

• O μαθητής μπορεί πατώντας *6 να κάνει unmute και να συμμετάσχει στη συζήτηση

• ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ



Απλές συμβουλές

• Ετοιμάζουμε το υλικό

• Το έχουμε σε φάκελο

• Έχουμε ανοικτές τις εφαρμογές 
ώστε να εμφανίζονται 
• στο κάτω μέρος της οθόνης και
• στον browser 
για να γίνει διαμοιρασμός 

• Κατεβάζουμε τα video από 
Διαδίκτυο και τα έχουμε στο 
φάκελό μας π.χ. youtube
• https://yout.com/
• https://en.savefrom.net/1-youtube-

video-downloader-4/

• Don’t panic

• Αν κολλήσουμε πατάμε stop 
sharing ή κλείνουμε το 
Whiteboard

• Και επανερχόμαστε στην αρχή

https://yout.com/
https://en.savefrom.net/1-youtube-video-downloader-4/



