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Σφγχρονθ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ με το Webex Meetings - ζκδοςη 2η  

 Χριςθ από εκπαιδευτικό 

Εγγραφι ςτον δικτυακό τόπο https://webex.sch.gr/ με τον ατομικό λογαριαςμό ΠΣΔ. 

Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ Webex Meetings ςτον υπολογιςτι και θ 

διδαςκαλία με χριςθ του λογιςμικοφ. *Αν ο ίδιοσ υπολογιςτισ/λογιςμικό 

χρθςιμοποιείται και από άλλον εκπαιδευτικό, ςε κάκε εναλλαγι χριςτθ πρζπει να 

γίνεται sign out από τον προθγοφμενο (βλ.εικόνα) και sign in με λογαριαςμό ΡΣΔ 

επόμενου εκπαιδευτικοφ+ 

 Χριςθ από μακθτι/τρια 

Ο τρόποσ με τον οποίο ςυνδζεται ο/θ μακθτισ/τρια επθρεάηει κακοριςτικά τισ 

δυνατότθτεσ που ζχει για όλεσ τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτισ επόμενεσ 

ςελίδεσ (εκτόσ από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ πχ. μικρόφωνο-chat που είναι εφικτζσ ςε 

κάκε τρόπο ςφνδεςθσ).  

Συνικωσ προτείνεται/προτιμάται ςφνδεςθ μζςω Φυλλομετρθτι ι μζςω κινθτισ 

ςυςκευισ. Ωςτόςο, πλιρεισ δυνατότθτεσ ςε μακθτι/τρια δίνονται κατά τθ ςφνδεςθ 

1β: από υπολογιςτι με εγκατάςταςθ λογιςμικοφ Webex Meetings. 

1οσ τρόποσ. Σφνδεςθ από υπολογιςτι   

α) με χριςθ Φυλλομετρθτι(browser) Kατά τθ ςφνδεςθ ηθτείται ονοματεπϊνυμο 

και email. Πρζπει να δίνεται το αλθκινό ονοματεπϊνυμο για να εμφανίηεται 

ςωςτά ςτουσ Συμμετζχοντεσ(Participants) του μακιματοσ. Το email είναι 

προαιρετικό. Μπορεί να μείνει κενό ι να δοκεί οποιοδιποτε υπαρκτό ι μθ. 

β) με εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ Webex Meetings. 

2οσ τρόποσ. Σφνδεςθ από κινθτι ςυςκευι (tablet ι κινθτό τθλζφωνο) με 

εγκατάςταςθ/χριςθ app. Για να γίνει θ ςφνδεςθ χρειάηεται ο ςφνδεςμοσ τθσ 

αίκουςασ εκπαιδευτικοφ ι ο αντίςτοιχοσ 9ψιφιοσ αρικμόσ τθσ αίκουςασ. 

Zθτείται ονοματεπϊνυμο και email. Ρρζπει να δίνεται το αλθκινό 

ονοματεπϊνυμο για να εμφανίηεται ςωςτά ςτουσ Συμμετζχοντεσ(Participants) 

του μακιματοσ. Το email είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να δοκεί οποιοδιποτε 

υπαρκτό ι μθ. 

3οσ τρόποσ. Τθλεφωνικι ςφνδεςθ από ςτακερό τθλζφωνο. Ρροτείνεται μόνο 

όταν δεν είναι εφικτι άλλθ λφςθ. Για να επιτευχκεί χρειάηεται επικοινωνία 

εκπαιδευτικοφ-μακθτι και κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ. Κατά τθν τθλεφωνικι ςφνδεςθ 

ο/θ μακθτισ/τρια μόνο ακοφει το μάκθμα.  

Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίεσ τησ φυςικήσ τάξησ που προςομοιϊνονται μζςω του 

Webex Meetings 

 Είςοδοσ ςτθν τάξθ 

Αρχικά θ τάξθ είναι κλειδωμζνθ. Κάκε μακθτισ/τρια που ειςζρχεται, αναμζνει ςτθν 

αίκουςα αναμονισ μζχρι ο/θ εκπαιδευτικόσ να επιτρζψει τθν είςοδο κάνοντασ κλικ 

ςτο κουμπί Admit (βλ.εικόνα). [Είναι εφικτό ο εκπαιδευτικόσ να ξεκλειδϊςει τθν τάξθ 

και να γίνεται κατευκείαν είςοδοσ των μακθτϊν/τριϊν. Δεν προτείνεται γιατί ζτςι 

γίνεται πιο εφκολθ θ είςοδοσ εξωςχολικϊν.+ 

https://webex.sch.gr/


Δθμιουργόσ: Ευςτρατία Λιακοποφλου, ΣΕΕ Πλθροφορικισ ΠΕΚΕΣ Πελοποννιςου, Νοζμβριοσ 2020  
 
Σε όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ (και κατά το διαμοιραςμό τθσ οκόνθσ) είναι 

χριςιμο να είναι ανοιχτό το παράκυρο Συμμετζχοντεσ(Participants) προκειμζνου ο/θ 

εκπαιδευτικόσ να μπορεί να κάνει Admit για μακθτζσ/τριεσ που είτε ειςζρχονται 

κακυςτερθμζνα είτε είχαν τεχνικό πρόβλθμα και ςυνδζονται εκ νζου. 

 Παρουςίεσ-Ταυτοποίθςθ 

Με τθν είςοδο κάκε μακθτι/τριασ εμφανίηεται το ονοματεπϊνυμό του/τθσ ςτθ λίςτα 

Συμμετεχόντων(Participants). Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ/τριεσ να πλθκτρολογοφν το 

αλθκινό τουσ ονοματεπϊνυμο προκειμζνου να είναι αναγνωρίςιμοι/εσ. Σε περίπτωςθ 

που ειςζλκει ςτθν τάξθ άτομο με μθ αναγνωρίςιμο ονοματεπϊνυμο προτείνεται να 

του/τθσ δοκεί ο λόγοσ για να ταυτοποιθκεί ποιοσ/ποια είναι και εάν δεν ανικει ςτθν 

τάξθ να γίνει Expel (απομάκρυνςθ από τθν αίκουςα) με δεξί κλικ πάνω ςτο 

ονοματεπϊνυμο του ατόμου (βλ.εικόνα) ςτο παράκυρο Συμμετζχοντεσ(Participants). 

 Διδακτικό ςυμβόλαιο 

Στθ φυςικι τάξθ, κατά τθν 1θ διδακτικι ϊρα του μακιματοσ γίνεται το διδακτικό 

ςυμβόλαιο. Το ίδιο ιςχφει και για τθν 1θ διδακτικι ϊρα τθσ ψθφιακισ τάξθσ. *Αν δεν 

ζγινε, μπορεί να πραγματοποιθκεί μετά από λίγα μακιματα.+ Επιςθμαίνονται 

ηθτιματα ςχετικά με το πϊσ λαμβάνονται παρουςίεσ/απουςίεσ, το χειριςμό των 

μικροφϊνων, το να μθ γίνονται παρεμβάςεισ από γονείσ ςτθ διάρκεια του μακιματοσ 

(αφορά μικρζσ θλικίεσ), το ότι δεν επιτρζπεται θχογράφθςθ/βιντεοςκόπθςθ κλπ. 

 Επικοινωνία 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ ϊρασ γίνεται ςυηιτθςθ, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 

παίρνουν το λόγο κλπ. Αυτό επιτυγχάνεται με: 

- χριςθ μικροφϊνου. Ρροτείνεται να ανοίγει το μικρόφωνο όποιοσ/α παίρνει το λόγο 

και να το κλείνει όταν ολοκλθρϊνει τθν τοποκζτθςι του/τθσ. Ξεχαςμζνα μικρόφωνα 

ανοιχτά επιτρζπουν να ακοφγονται ιχοι από το χϊρο των ςυμμετεχόντων, να γίνεται 

επιςτροφι ιχου, παράςιτα κλπ. Ο/Η εκπαιδευτικόσ ηθτάει ευγενικά να κλείςουν οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ τα μικρόφωνα αρχικά ανϊνυμα ι/και ονομαςτικά. Σε 

περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί κάτι τζτοιο, μπορεί (ο/θ εκπαιδευτικόσ) δίπλα ςτο 

όνομα κάποιου ςυμμετζχοντα να κάνει κλικ ςτο πράςινο μικρόφωνό του/τθσ (κα γίνει 

κόκκινο και κα κλείςει) ι με τθν επιλογι Mute all να κλείςουν όλα τα μικρόφωνα. Οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μποροφν να τα ξανανοίξουν. Η απενεργοποίθςθ τθσ επιλογισ 

Allow attendees to unmute themshelves (ςτο μενοφ Participant ι χαμθλά ςτο 

παράθυρο Participants ςτισ 3 τελείεσ που βρίςκονται δεξιά από το Unmute all 

βλ.εικόνα) δεν αφινει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να ξανανοίξουν τα μικρόφωνα και 

πρζπει να αποφεφγεται/χρθςιμοποιείται με φειδϊ γιατί «χαλάει» το παιδαγωγικό 

κλίμα.  

- ςυνομιλία (chat). Ο/Η εκπαιδευτικόσ κζτει ερωτιματα κλειςτοφ τφπου ι ςφντομθσ 

απάντθςθσ που απαντϊνται ςτο chat. Επίςθσ, ςτο chat μπορεί μακθτισ/τρια να 

διατυπϊςει απορία, πρόβλθμα κλπ. Ο/Η εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

αποκθκεφςει το chat ςε μορφι αρχείου .txt (ανοίγει με το Σθμειωματάριο) από το 

μενοφ File -> Save ι File -> Save as ι ςτο τζλοσ του μακιματοσ κατά το κλείςιμο τθσ 

ψθφιακισ τάξθσ (βλ.εικόνα). Το ίδιο μποροφν να κάνουν και μακθτζσ/τριεσ που 

ζχουν ςυνδεκεί μζςω λογιςμικοφ υπολογιςτι. 
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- χεράκι για να ηθτιςει μακθτισ/τρια το λόγο. Α) Για ςφνδεςθ μζςω λογιςμικοφ 

υπολογιςτι βρίςκεται δίπλα ςτο όνομα κάκε ςυμμετζχοντα ςτο παράκυρο 

Participants. Β) Για ςφνδεςθ μζςω Φυλλομετρθτι(browser) υπολογιςτι βρίςκεται 

χαμθλά ςτισ 3 τελείεσ (βλ.εικόνα). Γ) Για ςφνδεςθ μζςω κινθτοφ βρίςκεται ςτθν πάνω 

δεξιά γωνία ςτο ανκρωπάκι. Με τον ίδιο τρόπο που ανεβάηει κάποιοσ/α το χεράκι, 

μπορεί και να το κατεβάςει. Σθμειϊνεται πωσ ενδζχεται κάποιοι/εσ ςυμμετζχοντεσ να 

ςθκϊνουν χεράκι και να μθν εμφανίηεται αυτό ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό.  

- ψθφοφορία (poll).  

Για να είναι διακζςιμο το παράκυρο τθσ ψθφοφορίασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ 

επιλζγει από το μενοφ View -> Panels -> Manage Panels. Επιλζγει από αριςτερά 

Polling, κάνει κλικ ςτο κουμπί Add, μεταφζρεται το Polling ςτθ δεξιά ςτιλθ και 

χαμθλά κάνει κλικ ςτο κουμπί ΟΚ.  

Ο/Η εκπαιδευτικόσ ζχει ετοιμάςει τθν ψθφοφορία πριν τθν ζναρξθ του 

μακιματοσ ωσ εξισ: Στο παράκυρο Polling (δεξιά όπου εμφανίηονται τα 

παράκυρα Participants και Chat) κάνει κλικ ςτο κουμπί New (βλ.εικόνα). Ακριβϊσ 

από πάνω επιλζγει το είδοσ τθσ ερϊτθςθσ (Ρολλαπλισ επιλογισ με μία 

απάντθςθ, Ρολλαπλισ επιλογισ με πολλζσ απαντιςεισ ι Σφντομθσ απάντθςθσ) 

και πιο πάνω πλθκτρολογεί τθν ερϊτθςθ. Με το κουμπί Add (βλ.εικόνα) 

προςκζτει τισ δυνατζσ απαντιςεισ. Με το κουμπί Options ρυκμίηει τθ διάρκεια 

τθσ ψθφοφορίασ (πχ. 1 λεπτό).  

Μόλισ ο/θ εκπαιδευτικόσ ετοιμάςει τθν ψθφοφορία, μπορεί: α) να  

αποκθκεφςει τισ ερωτιςεισ τθσ ψθφοφορίασ από το μενοφ File ι από το ςχετικό 

εικονίδιο του παρακφρου Polling β) να αφιςει ανοιχτό το παράκυρο Polling για 

χριςθ μετά από μερικά λεπτά γ) να ανοίξει παλιότερθ αποκθκευμζνθ 

ψθφοφορία από το μενοφ File ι από το ςχετικό εικονίδιο του παρακφρου 

Polling.  

Για να ενεργοποιιςει ο/θ εκπαιδευτικόσ τθν ψθφοφορία για τουσ/τισ 

ςυμμετζχοντεσ, κάνει κλικ ςτο κουμπί Open Poll του παρακφρου Polling.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ψθφοφορίασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει Share with 

attendees Poll results και κάνει κλικ ςτο κουμπί Apply (βλ.εικόνα).  

Τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ (Poll Results) μποροφν να αποκθκευτοφν 

(και να είναι ορατζσ ονομαςτικά οι επιλογζσ των ςυμμετεχόντων) από το μενοφ 

File. Ωςτόςο, αν αποκθκευτοφν τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ ςτο τζλοσ του 

μακιματοσ κατά το κλείςιμο τθσ ψθφιακισ τάξθσ *όπωσ ςτθν προθγοφμενθ 

ςελίδα εμφανίηεται ςε εικόνα θ αποκικευςθ ςυνομιλίασ (chat)], τότε θ 

αποκικευςθ κα είναι ανϊνυμθ.   

 Διδαςκαλία 

Η ενεργοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

εκπαιδευτικζσ/αλλθλεπιδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι πολφ ςθμαντικι ςε κάκε 

μορφι διδαςκαλίασ, ακόμθ περιςςότερο ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία. Ο/Η 

εκπαιδευτικόσ μπορεί:  

Α) να χρθςιμοποιιςει (ςυνικωσ μζςω διαμοιραςμοφ οκόνθσ) εκπαιδευτικό υλικό 

(που διατίκεται και για τθν αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ) από τα 

διαδραςτικά βιβλία, το Φωτόδεντρο, τα διδακτικά ςενάρια του Αιςϊπου κ.ά. (βλ. 

ζγγραφο_ΙΕΡ).  

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/iep_asyghroni_1.pdf
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Β) να διαμοιράςει παρουςίαςθ ι άλλο αρχείο/υλικό και παράλλθλα να κάνει χριςθ 

του αλλθλεπιδραςτικοφ εργαλείου Annotate.  

Είναι εφικτό να γίνει Διαμοιραςμόσ (Share): οκόνθσ, αρχείου, βίντεο, αςπροπίνακα 

κ.ά. Οι αντίςτοιχεσ επιλογζσ υπάρχουν α) ςτο μενοφ Share, β) ςτθν επιλογι μενοφ 

File -> Open and Share και γ) χαμθλά ςτθν οκόνθ ςτο κουμπί Share (βλ.εικόνα). 

Ειδικότερα, όταν γίνεται: 

- διαμοιραςμόσ αρχείου. Τα παράκυρα Participants, Chat παραμζνουν ςτακερά 

ςτο δεξί τμιμα τθσ οκόνθσ και ο διαμοιραςμόσ γίνεται ςτο υπόλοιπο αριςτερό 

τμιμα τθσ οκόνθσ. Μαθητζσ/τριεσ που ζχουν ςυνδεθεί μζςω λογιςμικοφ 

υπολογιςτή μποροφν να αποκθκεφςουν το αρχείο ςτον υπολογιςτι τουσ.  

Σθμείωςθ: Αν απλά ο/θ εκπαιδευτικόσ κζλει να αποςτείλει ζνα αρχείο (πχ. 

φφλλο εργαςίασ) ςε μακθτζσ/τριεσ χωρίσ καν να κάνει διαμοιραςμό, μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει τθν επιλογι μενοφ File -> Transfer και ςτο νζο παράκυρο να 

κάνει κλικ ςτο κουμπί Share File για να εντοπίςει και να αποςτείλει το αρχείο. 

Μαθητζσ/τριεσ που είναι ςε ςφνδεςη μζςω λογιςμικοφ υπολογιςτή μποροφν να 

αποκθκεφςουν το αρχείο.  

- διαμοιραςμόσ οκόνθσ. Ο διαμοιραςμόσ καταλαμβάνει όλθ τθν οκόνθ και ο/θ 

εκπαιδευτικόσ μζςω τθσ άνω γραμμισ εργαλείων (βλ. εικόνα) εμφανίηει τα 

παράκυρα Participants, Chat που είναι μετακινοφμενα πάνω ςτθ διαμοιραηόμενθ 

οκόνθ και εμφανίηονται ωσ γκρι παραλλθλόγραμμα ςτισ οκόνεσ των 

μακθτϊν/τριϊν. 

 

- διαμοιραςμόσ βίντεο. Κατά τθν ζναρξθ του διαμοιραςμοφ (κουμπί Share) ο/θ 

εκπαιδευτικόσ επιλζγει Optimize for motion and video (βλ.εικόνα). Σε όλεσ τισ 

άλλεσ περιπτϊςεισ θ επιλογι πρζπει να είναι Optimize for text and images.  

- διαμοιραςμόσ αςπροπίνακα. Ο/Η εκπαιδευτικόσ κάνει κλικ ςτο κουμπί Share, 

με τθ μπάρα κφλιςθσ κατεβαίνει χαμθλά ςτθν τελευταία διακζςιμθ επιλογι και 

κάνει κλικ ςτο New Whiteboard. Εκεί μπορεί να γράψει ανακοινϊςεισ για τθν 

τάξθ ι να γίνει αλλθλεπίδραςθ παρόμοια όπωσ ςτθ λειτουργία Annotate 

(βλ.παρακάτω). Είναι εφικτό να αποκθκευτεί ο αςπροπίνακασ. Για να ςταματιςει 

θ χριςθ αςπροπίνακα, ο/θ εκπαιδευτικόσ κάνει κλικ ςτο πάνω μζροσ του 

αςπροπίνακα ςτο κζντρο ςτθ λίςτα διακζςιμων επιλογϊν και ςτθ ςυνζχεια κάνει 

κλικ ςτο πλήκτρο Χ (βλ.εικόνα). 

Γ) να αξιοποιιςει (μζςω διαμοιραςμοφ οκόνθσ) εργαλεία Web2.0, πχ. το Padlet ωσ 

πίνακεσ αλλθλεπίδραςθσ κλπ.  

Κατά τθ διάρκεια του διαμοιραςμοφ οκόνθσ-αρχείων-εκπ.υλικοφ-ιςτοςελίδων κλπ., 

ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να ενεργοποιιςει και να απενεργοποιιςει τθ λειτουργία 

ςχολιαςμοφ Annotate (βλ.εικόνα). Με τθ λειτουργία αυτι, είναι δυνατό ο/θ 

εκπαιδευτικόσ/μακθτισ-τρια να κάνει επιςθμάνςεισ πάνω ςτο διαμοιραηόμενο υλικό. 

Ο/Η μακθτισ/τρια ηθτάει (Request) προθγουμζνωσ το δικαίωμα αυτό από τον/τθν 

εκπαιδευτικό, ο οποίοσ εκχωρεί το δικαίωμα κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί Aproove. 
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Σθμείωςθ: Πταν ο/θ εκπαιδευτικόσ διαμοιράηει  
 - αρχείο, μόνο ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να κάνει Annotate (Σχολιαςμό). 

- οκόνθ, μποροφν (εκτόσ από τον/τθν εκπαιδευτικό) και οι μακθτζσ/τριεσ που 
ζχουν ςυνδεκεί από κινθτι ςυςκευι να ηθτιςουν (Request) να κάνουν 
Σχολιαςμό (Annotate). Υπενκυμίηεται ότι για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που 
ζχουν ςυνδεκεί από Φυλλομετρητή (browser), η λειτουργία Σχολιαςμόσ 
(Annotate) δεν υπάρχει. 

Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ διδαςκαλίασ όταν γίνεται διαμοιραςμόσ 

ιςτοςελίδασ, εκπαιδευτικοφ υλικοφ κλπ., είναι χρήςιμο ο/η εκπαιδευτικόσ να ζχει 

προβλζψει για εναλλακτικζσ λφςεισ και για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν τεχνικϊν 

προβλθμάτων. Ειδικότερα, για 

Α) τθν αξιοποίθςθ αλλθλεπιδραςτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Ο/Η εκπαιδευτικόσ 

μπορεί από νωρίτερα να ζχει ςυγκεντρϊςει ςε αρχείο κειμζνου τουσ ςυνδζςμουσ για 

Διαδραςτικά βιβλία, Φωτόδεντρο κλπ. που κα χρθςιμοποιιςει. Από το αρχείο 

κειμζνου ο/θ εκπαιδευτικόσ αντιγράφει τον ςφνδεςμο ςτο chat ζτςι ϊςτε να είναι 

εφικτό κάκε μακθτισ/τρια να ανοίγει τον ςφνδεςμο ςε νζα καρτζλα παράλλθλα με 

τον διαμοιραςμό τθσ οκόνθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ. Στθν περίπτωςθ που δίνονται 

ςφνδεςμοι ιςτοςελίδων ςτο chat χρειάηεται προςοχι ςχετικά με το αν ο ςφνδεςμοσ 

ανικει ςε δικτυακό τόπο του ΥΡΑΙΘ. Μαθητήσ/τρια που ςυνδζεται με δωρεάν 

δεδομζνα και χρηςιμοποιεί ςυνδζςμουσ ςε δικτυακοφσ τόπουσ που δεν ανήκουν ςτο 

ΥΠΑΙΘ, θα ζχει ανάλογη χρζωςη δεδομζνων. 

Β) τθν αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν προβλθμάτων. Ο/Η εκπαιδευτικόσ που κάνει 

διαμοιραςμό οκόνθσ και δείχνει πχ. το διαδραςτικό βιβλίο, μπορεί να προτείνει τθν 

αντίςτοιχθ ςελίδα του ζντυπου ςχολικοφ εγχειριδίου ςε μακθτι/τρια που λόγω 

τεχνικοφ προβλιματοσ δεν βλζπει τον διαμοιραςμό.  

 Εργαςία ςε ομάδεσ 

Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότθτεσ: 

- Χωριςμόσ των μακθτϊν/τριϊν ςε ομάδεσ εργαςίασ που ςυνεργάηονται μζςα ςε 

επιμζρουσ ψθφιακά δωμάτια του Webex Meetings. Η λειτουργία χωριςμοφ ςε 

ομάδεσ ενεργοποιείται από τθν επιλογι μενοφ Breakout -> Enable Breakout Session. 

Η χριςθ τθσ δυνατότθτασ αυτισ ςυνδζεται με τα κίνθτρα/ωριμότθτα των 

εκπαιδευόμενων και τισ δεξιότθτεσ αυτορρφκμιςθσ που ζχουν αναπτφξει.  

- Υποςτιριξθ μζςω δραςτθριοτιτων αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

Μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που περιζχονται 

ςτθν eclass ι ςτθν e-me. 

- Αξιοποίθςθ ςυνεργατικϊν εγγράφων του ΠΣΔ ςτον ςφνδεςμο http://grafis.sch.gr/  

 Αξιολόγθςθ 

- Κατά τθ χριςθ περιβαλλόντων ςφγχρονθσ επικοινωνίασ/αλλθλεπίδραςθσ πχ. Webex 

Meetings δεν ευνοείται θ αξιολόγθςθ μζςω ερωτιςεων γνϊςεων. Μποροφν να 

διατυπωκοφν ερωτιματα που απαιτοφν κριτικι ικανότθτα, εφαρμογι γνϊςεων κλπ. 

- Η αξιολόγθςθ υποςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό από δραςτθριότθτεσ αςφγχρονθσ εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ μζςω των περιβαλλόντων eclass ι e-me.  

http://grafis.sch.gr/
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- Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ με το Webex Meetings μακθτισ/τρια μπορεί να 

παρουςιάςει εργαςία διαμοιράηοντασ τθν οκόνθ του/τθσ. Για να γίνει αυτό, ο/θ 

εκπαιδευτικόσ κάνει δεξί κλικ ςτο ονοματεπϊνυμο του/τθσ μακθτι/τριασ ςτο 

παράκυρο Participants και επιλζγει Change Role -> Make Presenter Το μικρό μπλε 

εικονίδιο του Webex μετακινείται από το όνομα του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςτο όνομα 

του/τθσ μακθτι/τριασ (βλ.εικόνα). Ο/Η μακθτισ/τρια αποκτά τθ δυνατότθτα 

διαμοιραςμοφ. Πταν ολοκλθρωκεί θ παρουςίαςθ του/τθσ μακθτι/τριασ, ο/θ 

εκπαιδευτικόσ κάνει δεξί κλικ ςτο δικό του/τθσ ονοματεπϊνυμο και επιλζγει Change 

Role -> Make Presenter για να αποκτιςει ξανά το δικαίωμα παρουςίαςθσ.  

Σθμείωςθ: Πταν ο/θ εκπαιδευτικόσ εκχωρεί ρόλο Presenter ςε μακθτι/τρια, 
 - και ο/θ μακθτισ/τρια ζχει ςυνδεκεί από Φυλλομετρθτι (browser): μπορεί 

να διαμοιράςει οκόνθ ι εφαρμογι. Πποιο από τα δφο και αν επιλζξει, ςτο 
επόμενο παράκυρο μπορεί να επιλζξει ανάμεςα ςε 3 καρτζλεσ: οκόνθ ι 
εφαρμογι ι καρτζλα του Φυλλομετρθτι.  
- και ο/θ μακθτισ/τρια ζχει ςυνδεκεί από κινθτι ςυςκευι: Ο διαμοιραςμόσ 
είναι ςτισ 3 τελίτςεσ όπου επιλζγει Share content. Στθ ςυνζχεια, ο/θ 
μακθτισ/τρια μπορεί να κάνει κλικ:  

  α) επάνω ςτθν 1θ επιλογι που γράφει Share screen (Διαμοιραςμόσ 
οκόνθσ) να κάνει κλικ λίγο πιο δεξιά ςτο βελάκι και να ενεργοποιιςει 
κάποια ρφκμιςθ (αυτό χρειάηεται μόνο τθν 1θ φορά). Μετά από αυτι 
τθν αρχικι ρφκμιςθ, όποτε κάνει κλικ ςτο Share screen κα βλζπει 
ενθμερωτικό ότι θ εφαρμογι κα αρχίςει να καταγράφει ό,τι 
εμφανίηεται ςτθν οκόνθ και ο/θ μακθτισ/τρια κα κάνει κλικ ςτο 
κουμπί Έναρξη τϊρα. Πςο διαρκεί ο διαμοιραςμόσ, εμφανίηεται ψθλά 
και δεξιά ςτθν οκόνθ του κινθτοφ ζνα μικρό εικονίδιο/λογότυπο 
Webex. Κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο/λογότυπο Webex, δίνονται οι 
επιλογζσ Stop sharing (Τζλοσ διαμοιραςμοφ) και Annotation 
(Σχολιαςμόσ). 
β) επάνω ςτθν επιλογι Whiteboard (Διαμοιραςμόσ αςπροπίνακα) 
γ) επάνω ςτθν επιλογιΦωτογραφία (Διαμοιραςμόσ αποκθκευμζνθσ 
φωτογραφίασ από το κινθτό) 

- Κατά τθν ανάκεςθ εργαςιϊν για το ςπίτι είναι χριςιμο ο/η εκπαιδευτικόσ να 

λαμβάνει υπόψη το ςυνολικό χρόνο που βρίςκεται ο/η μαθητήσ/τρια μπροςτά ςε 

μία οθόνη (6-7 ϊρεσ τθν θμζρα για τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων). Ρρόςκετεσ 

εργαςίεσ αυξάνουν τον ιδθ μεγάλο χρόνο που βρίςκονται μακθτζσ/τριεσ μπροςτά 

ςτθν οκόνθ.  

- Η επικοινωνία εκπαιδευτικοφ/μακθτι-τριασ γίνεται ψθφιακά, αλλά αυτό δεν 

υποχρεϊνει όλεσ οι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ να γίνονται ψθφιακά. Τόςο κατά τθ 

διάρκεια του ςφγχρονου μακιματοσ με το Webex Meetings όςο και ωσ ανάκεςθ 

εργαςίασ (που υλοποιείται αςφγχρονα), οι μακθτζσ/τριεσ είναι εφικτό να κάνουν 

δραςτθριότθτα ψθφιακά ι ςε ζντυπθ μορφι, πχ. ςυγγραφι 1-2 παραγράφων που 

μπορεί να γίνει: 

α) ψθφιακά μζςω του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ eclass/e-me/Padlet κλπ. ι/και ςε 

ςυνδυαςμό με τθ χριςθ λογιςμικοφ επεξεργαςίασ κειμζνου  

β) ςε ζντυπθ μορφι ςτο τετράδιο του/τθσ μακθτι/τριασ, όπου το τελικό κείμενο είτε 

επιδεικνφεται ςτθν κάμερα κατά το ςφγχρονο μάκθμα είτε φωτογραφίηεται και 

αναρτάται ψθφιακά.  
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Στθ ςυνζχεια περιγράφονται ςυνοπτικά πιθανά τεχνικά προβλήματα και προτεινόμενοι τρόποι 

αντιμετϊπιςήσ τουσ. 

 Αντιμετϊπιςθ πικανϊν τεχνικϊν προβλθμάτων 

- Η ποιότθτα τθσ ςφνδεςθσ κάκε εκπαιδευτικοφ και κάκε μακθτι/τριασ εξαρτάται 

από: τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του υπολογιςτι με τον οποίο ςυνδζκθκε, τθν 

ταχφτθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο, τον φόρτο των γραμμϊν Διαδικτφου, τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ. Απαιτείται καλφτερη/ταχφτερη ςφνδεςη όταν ανοίγουν 

κάμερεσ, γίνεται διαμοιραςμόσ οθόνησ/αρχείου ή προβολή βίντεο.   

- Σε ζνα οποιοδιποτε μάκθμα αν κάποιοσ/α δεν ακοφγεται μπορεί να ζχει ξεχάςει 

κλειςτό το μικρόφωνο. Αν κάποιοσ/α μακθτισ/τρια ζχει τεχνικά προβλιματα (πχ. δεν 

ακοφει κακαρά), καλό είναι να κλείςει τθν κάμερα (που επιβαρφνει τθν ςφνδεςθ) και 

να ξαναδοκιμάςει. Αν δεν λφνεται το πρόβλθμα, να βγει από τθν ψθφιακι τάξθ 

(πατϊντασ κάτω το κόκκινο Χ) και να ξαναςυνδεκεί (ενδζχεται να λυκεί το πρόβλθμα) 

και τζλοσ, να δοκιμάςει να μπει από άλλθ ςυςκευι αν υπάρχει. *Ειδικά για τθν πρϊτθ 

φορά ςφνδεςθσ, αν κάποιοσ/α δεν ζχει ιχο κα πρζπει να ελζγξει αν λειτουργοφν 

μικρόφωνο/θχεία, τισ αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ κλπ.+ 


