
Ένα ταξίδι ως τη …δική μου τάξη στη webex meetings
Οδηγός επιβίωσης για εκπαιδευτικούς-ψηφιακούς 

πρόσφυγες





μετράνε περισσότερο 



→Lock meeting



2οβήμα: Διδάσκουμε το νέο συμβόλαιο







4οβήμα: Ενημερώνουμε για τα βασικά

Τους λέμε πχ: «Για να γράψεις στη συζήτηση (chat)
θα πρέπει να έχεις πρόβλημα  ή να στο ζητήσω 
εγώ ο εκπαιδευτικός. 

Ανοίγεις την συζήτηση με  το συννεφάκι που υπάρχει 
κάτω δεξιά και γράφεις το μήνυμά σου. Αν στο  
παραθυράκι που λέει Everyone δεν  πατήσεις το 
κάτω βέλος (για να διαλέξεις συγκεκριμένο 
παραλήπτη) το  μήνυμα σου θα σταλεί σε όλους. 

Για αυτό διάλεξε μόνο τον εκπαιδευτικό (εμένα 
τώρα) ώστε να μην το διαβάσουν όλοι και δεν 
προσέχουν στο μάθημα (είναι ένα ιδιωτικό μήνυμα). 
Για να το στείλεις αφού διαλέξεις παραλήπτη (όλους 
ή εμένα) πάτα το Enter στο πληκτρολόγιο σου».





1ο Σημείο εγκατάστασης: Η απλή μεταφορά 
της δια ζώσης διδασκαλίας στη webex



1ο Σημείο εγκατάστασης: Η απλή μεταφορά 
της δια ζώσης διδασκαλίας στη webex

• Για τα μαθήματα που δεν χρειάζονται εποπτικό 
υλικό: προφορική αλληλεπίδραση μαζί με χρήση 
του σχολικού βιβλίου ή άλλου έντυπου υλικού  που 
στέλνουμε πχ με e-mail. Προσφέρεται για τα 
μαθήματα: Γλώσσας, Μελέτης περιβάλλοντος, 
Ιστορίας, Θρησκευτικών κ.ά.

• Αυτός είναι ένας επαρκής τρόπος διδασκαλίας από 
απόσταση (διότι αυτόν χρησιμοποιούμε 
καθημερινά στο Σχολείο) αλλά  για τους μαθητές 
μας - που χρησιμοποιούν διαφορετικά τις οθόνες -
υπάρχουν και πιο ελκυστικοί τρόποι και για τη 
μάθηση και πιο αποτελεσματικοί. 







*



Θέλετε να δώσετε μια φωτοτυπία*;

*Η φωτοτυπία αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στα Σχολεία ειδικά όταν τα βιβλία δεν είναι 
μεθοδικά, δεν «χτίζουν» τη  γνώση. Αυτή τη μεθοδικότητα (δηλαδή την «μέθοδο χωρίς δάσκαλο» 
που λέγαμε παλιότερα) την έχουμε ανάγκη πολύ τώρα.

Όμως η φωτοτυπία πρέπει να μετασχηματιστεί σε φύλλο εργασίας βλ τον τρόπο στην επιμόρφωση 
του ΙΕΠ παραπομπή την οποίας θα βρεις μαζί με πολύ υλικό  στην ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ 
Δυτ.Ελλάδαςhttps://blogs.sch.gr/pekesde/ Μπορεί τώρα αυτά να είναι ψιλά γράμματα αλλά  είμαι 
σίγουρος ότι σε λίγο καιρό (πράγμα που το εύχομαι) θα αναζητήσεις τρόπους να κάνεις πιο 
αποτελεσματική τη  δουλειά σου αν αυτή συνεχίσει να γίνεται εξ αποστάσεως (πράγμα που το 
απευχόμαστε όλοι).. 



Ανοίγετε το βίντεο στο δικό του λογισμικό προβολής 
του αν βρίσκεται στον υπολογιστή ή ανοίγετε το 
πρόγραμμα πλοήγησης (browser) στην αντίστοιχή 
ιστοσελίδα. 

→ το τρίτο από αριστερά κουμπί (το πρώτο είναι του 
μικροφώνου) και επιλέγετε από το αναδυόμενο 
μενού το optimize for video and motion. Έπειτα 
επιλέγετε το παραπάνω λογισμικό προβολής του 
βίντεο ή την ιστοσελίδα και κάνετε κλικ το share στο 
παράθυρο και όλοι βλέπουν το ίδιο βίντεο ή 
ιστοσελίδα. 











Θέλετε να δημιουργήσετε απλά εκπαιδευτικά  λογισμικά;

Θέλετε να δουλέψετε με συνεργατικά έγγραφα;

Θέλετε να δημιουργήσετε ένα διαγώνισμα εύκολα;

Θέλετε να δουλέψετε με ομάδες;

Θέλετε να σκηνοθετήσετε ένα βίντεο;
Θέλετε να γράφετε σχόλια πάνω στη 
φωτογραφία του τετραδίου και να τα 
στέλνετε στο μαθητή;



Αλλά εσείς έχετε (μάλλον) ήδη βρει

τον προορισμό σας

και αυτό είναι αρκετό για όλους 
και πρέπει να είναι αρκετό διότι στη φυσική τάξη –

συνήθως - κάνουμε τα ίδια ή λιγότερα.

Για εμένα είναι αρκετό να μειώθηκε το τυχόν 
συναίσθημα της προσφυγιάς που νιώθατε στην αρχή 

ώστε η συνέχεια του ταξιδιού σας στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση να είναι ένα ταξίδι αναψυχής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης.


