
Οδηγίες προς τις Σχολικές Μονάδες που συμμετέχουν στο 
1ο Πανθεσσαλικό Μαθητικό e-Συνέδριο 

 
 
1) Οι παρουσιάσεις στο συνέδριο πραγματοποιούνται με δύο τρόπους: 
 α) «ζωντανά» / σύγχρονα εξ αποστάσεως και, 
 β) με βίντεο που έχει σταλεί 
 
2) Όσοι /Όσες παρουσιάζετε «ζωντανά», θα πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες 
ενέργειες: 
α) Εφόσον θα εκτεθούν παιδιά στην κάμερα, έχετε φροντίσει να υπάρχουν οι 
Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων πως συναινούν για τη συμμετοχή των παιδιών 
τους. 
β) Ελέγξτε τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο, τη σύνδεση πως όλα 
λειτουργούν κανονικά. 
γ) Εξασφαλίστε έναν χώρο στο σχολείο που να είναι ήσυχος και να μπορείτε από εκεί 
να πραγματοποιήστε την παρουσίαση της εργασίας σας. 
δ) Συνδεθείτε στο Webex τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από τον χρόνο που 
αναφέρεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Διαπιστώστε πως έχετε ήχο και εικόνα. 
Στον ίδιο χώρο δεν πρέπει να υπάρχει και δεύτερη μονάδα συνδεμένη στο webex 
γιατί ο ήχος θα ανακυκλώνεται και θα δημιουργηθούν ενοχλητικές καταστάσεις. Οι 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο είναι οι ακόλουθες: 

 https://minedu-primary2.webex.com/meet/jkyriakou – για τις σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα παρουσιάσουν την Παρασκευή 
14 Μαΐου 

 https://minedu-secondary.webex.com/meet/savella– για τις σχολικές 
μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα παρουσιάσουν το Σάββατο 15 
Μαΐου 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην υπάρξουν προβλήματα στη ροή του προγράμματος, στο Webex 
πρέπει να είναι συνδεμένοι/ες μόνον όσοι/ες παρουσιάζουν εργασίες μισή ώρα 
νωρίτερα από την παρουσίαση και μόνον αυτοί/ές. Δεν πρέπει να δοθούν αυτές οι 
διευθύνσεις στην κοινότητα (άλλοι/ες εκπαιδευτικοί, γονείς, συγγενείς κτλ). Μετά 
την ολοκλήρωση της παρουσίασης της εργασίας σας θα πρέπει να αποσυνδεθείτε. 
 
3) Όσοι / Όσες έχετε στείλει βίντεο / ηλεκτρονικό αρχείο με την παρουσίαση της 
εργασίας σας δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στο Webex των «ζωντανών» 
παρουσιάσεων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου από την 
υπηρεσία βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από τις ακόλουθες διευθύνσεις: 
 

Συνέδριο Πρωτοβάθμιας (Μετάδοση 14-05-2021): 
https://video.sch.gr/live/show/288 

 
Συνέδριο Δευτεροβάθμιας (Μετάδοση 15-05-2021): 

https://video.sch.gr/live/show/289 
 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/jkyriakou
https://minedu-secondary.webex.com/meet/savella
https://video.sch.gr/live/show/288
https://video.sch.gr/live/show/289


Αυτές τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μπορείτε να δώσετε στα μέλη της κοινότητας του 
σχολείου σας. Φυσικά πρέπει να δοθούν και στα παιδιά, στις μαθήτριες / στους 
μαθητές του σχολείου σας ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες 
του συνεδρίου. 


