
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, 

 

έχετε επιλεγεί για την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού 

προγράμματος καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με γενικό τίτλο «Η 

Φυσική Αγωγή στο σχολικό περιβάλλον: Υγεία, Ευεξία, Κοινωνική 

Ανάπτυξη». 

 

Επειδή οι αιτήσεις που έγιναν ήταν πολλές, δεν στάθηκε δυνατό να ικανοποιηθούν 

όλες (ως προς τις θεματικές ενότητες), καθώς και τηρήθηκε η σειρά 

προτεραιότητας, αλλά και υπήρξε μέριμνα κάθε ένας συνάδελφος να μπορέσει να 

παρακολουθήσει τουλάχιστον μία ενότητα. Για το λόγο αυτό, κάποιες θεματικές 

ενότητες πιθανά θα επαναληφθούν αργότερα, προκειμένου να μπορέσουν όλοι/ες 

να παρακολουθήσουν όσες δήλωσαν. Σημειωτέον, ότι ο αριθμός συμμετεχόντων 

ανά θεματική ενότητα έχει ήδη αυξηθεί, κατά το μέγιστο δυνατό, ώστε η όλη 

διαδικασία να είναι διαχειρίσιμη. 

 

Η πρώτη θεματική ενότητα του προγράμματος θα γίνει την Τετάρτη 06 

Νοεμβρίου 2019 (19:00΄- 21:00΄). Στη συνέχεια, θα διατίθεται μία θεματική 

ενότητα ανά εβδομάδα. Η επιμόρφωση θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 

2019. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το ποιες θεματικές ενότητες έχετε 

επιλεγεί να παρακολουθήσετε από το αρχείο «Κατάλογος συμμετεχόντων ανά 

θεματική ενότητα», το οποίο επισυνάπτεται.  

 

Διαδικασία και οδηγίες 

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ' ολοκλήρου από απόσταση, μέσω 

της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Big Blue Button. Κατά τη διάρκεια 

κάθε συνεδρίας/θεματικής ενότητας, θα υπάρχει δυνατότητα η διαδικασία να 

υποστηρίζεται και να ενισχύεται και από την επικοινωνία των συμμετεχόντων μέσω 

του chat που διαθέτει η πλατφόρμα, καθώς και με την ανάπτυξη συζήτησης στο 

τέλος, χάρη στις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές (π.χ. μικρόφωνο). Με την έναρξη 

κάθε συνεδρίας θα σας παρέχεται και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πιθανά 

χρειασθείτε. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις λειτουργίες της πλατφόρμας Big 

Blue Button, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://bigbluebutton.org/html5/ 
 

Προκειμένου να συμμετέχετε στην παρακολούθηση κάθε εβδομαδιαίας 

συνεδρίας/θεματικής ενότητας, είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τα εξής 

βήματα: 

1.        Συνδέεστε στο διαδίκτυο και την πλατφόρμα Big Blue Button, με χρήση 

του υπερσυνδέσμου  

https://demo.bigbluebutton.org/gl/x-m-e6c-hx9  
2.        Ως όνομα συμμετέχοντα/ουσας, καταχωρείτε το όνομα και το επίθετο σας 

(με κεφαλαία γράμματα). 

3.        Επιλέγετε διαδοχικά τα μενού «Επιτρέπεται» - «Κάντε κλικ για 

ενεργοποίηση της προσθήκης Adobe Flash Player» και «Microphone». 

4.        Κάνετε το «Audio test» που θα εμφανισθεί και η διαδικασία θα έχει 

ολοκληρωθεί. 

 

Ο υπερσύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος 30’ πριν την ώρα έναρξης κάθε συνεδρίας, 

οπότε θα ήταν πολύ καλό να συνδέστε τουλάχιστον 10’ πριν την έναρξη της, έτσι 

ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα όποια πιθανά θέματα τεχνικής φύσης. 

 

Η διάθεση των παρουσιάσεων ή/και του υπόλοιπου εκπαιδευτικού υλικού κάθε 

εισηγητή/τριας θα διατίθεται μέσω της πλατφόρμας Moodle ή/και μέσω 

https://bigbluebutton.org/html5/
https://demo.bigbluebutton.org/gl/x-m-e6c-hx9


ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτι για το οποίο θα λαμβάνετε σχετικές οδηγίες κατά 

την έναρξη κάθε επιμέρους συνεδρίας.  

 

Βεβαίωση 

 

Η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος θα 

αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μετά την ολοκλήρωση όλων των θεματικών του 

ενοτήτων και θα εμπεριέχει τις συνολικές ώρες παρακολούθησης, ανά επιμέρους 

συμμετέχοντα/ουσα. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μπορείτε να στέλνετε email στο 

mmachair@sch.gr για κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Καλή αρχή σε όλους/ες! 

mailto:mmachair@sch.gr

