


Παρατήση

 Για λόγους ευκολίας εκφοράς του λόγου αλλά 

και απαλοιφής σεξιστικού και διαχωριστικού 

λόγου στην παρουσίαση αντί και των δύο φύλων 

θα χρησιμοποιηθούν οι όροι ο καθηγητής και η 

μαθήτρια αλλά θα εννοούνται και τα δύο φύλα



Συνθήκες

 Η διαδικασία χωρισμού της ιδεατής γενικής τάξης σε δωμάτια 

διδασκαλίας απαιτεί πρώτα ο καθηγητής της γενικής τάξης και ο 
καθηγητής ΕΑΕ να είναι διαχειριστής και συν-διαχειριστής για να είναι 

παρουσιαστές εκ προοιμίου.



Ας υποθέσουμε ότι γίνεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα τμήμα στο οποίο υπάρχουν

μαθήτριες που στηρίζονται από το τμήμα ένταξης ή από παράλληλη στήριξη.

Πρέπει και οι δύο καθηγητές γενικής και ειδικής αγωγής να έχουν δικαιώματα (host & cohost)

Για το πώς θα κινηθούν διδακτικά έχουν αποφασίσει από πριν στα πλαίσια συνεργασίας. Μπορούν

Να χρησιμοποιήσουν όλα τα συνεργατικά μοντέλα (π.χ. https://video.link/w/lhFD)

https://video.link/w/lhFD


Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 

κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε τη 

λειτουργία διαχωρισμού δωματίων.

Στο μενού που υπάρχει στο πάνω 

μέρος πατάμε:

1. Breakout

Επιλέγουμε

2. Enable Breakout Session
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Στο κάτω μέρος εμφανίζεται ένα πλήκτρο

Με το όνομα Breakout sessions (3)

Την ίδια στιγμή εμφανίζεται το μενού

Breakout session assignments (4)

Όπου επιλέγουμε Manually (5)

Για να επιλέγουμε χειροκίνητα τους μαθητές

Που θα μπουν στο δωμάτιο

Όταν τελειώσουμε επιλέγουμε

Create assignments (6)
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Όταν πατήσουμε το κουμπί

Breakout sessions (7) θα εμφανιστεί

το μενού Breakout sessions assignments 

(8) όπου θα ταυτίσουμε τα ονόματα 

αυτών που θα πάρουν μέρος στο

δωμάτιο διδασκαλίας.

Αριστερά υπάρχουν τα ονόματα αυτών

που συμμετέχουν στη σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση. (9)

Επιλέγουμε αυτούς που θα πάρουν

Μέρος στο δωμάτιο και

Πατάμε Move to session (10) για να

Μεταφερθούν.
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11 Μόλις πατήσουμε το Move to session

Θα μεταφερθούν τα ονόματα αυτά στο

Δωμάτιο (11)



Για να διευκολυνθούμε, πατάμε το κουμπί

Settings (12) για να παραμετροποιήσουμε

Το δωμάτιό μας.

Στην επιλογή

Show countdown before closing sessions at

(13) Επιλέγουμε το 10 (14). 

Έτσι όταν κλείσουμε το δωμάτιο θα υπάρξει 

Ένα περιθώριο 10 δευτερολέπτων και για

τη μαθήτρια και για τον εκπαιδευτικό.12
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Στην τελική μορφή θα βλέπουμε δεξιά

Τα ονόματα αυτών που συμμετέχουν

Στο δωμάτιο (15)
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Έτσι όταν επιλέξει ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ πως 

πρέπει να δουλέψει εξατομικευμένα με την 

μαθήτρια πατάει το κουμπί Breakout session 

και ζητάει το σύστημα να κάνει Join now (16). 

Το ίδιο συμβαίνει και στην οθόνη της 

μαθήτριας. Αμέσως μεταφέρονται στο 

δωμάτιο διδασκαλίας, 16



Στο δωμάτιο διδασκαλίας είναι μόνο ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ και η μαθήτρια ή οι μαθητές αν 

πρόκειται για τμήμα ένταξης. Εκεί γίνεται η εξατομικευμένη διδασκαλία – στήριξη κατά το 

εξατομικευμένο πρόγραμμα της μαθήτριας ή των μαθητών χωρίς να τους ακούει κανένας 

άλλος.



Όταν ολοκληρωθεί η διδασκαλία ο 

Εκπαιδευτικός ΕΑΕ πατάει το κουμπί

End sessions (17).
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Αμέσως ξεκινά μια 

διαδικασία αντίστροφης 

χρονομέτρησης από το 

10 (18) και όλοι οι 

συμμετέχοντες στο 

δωμάτιο μεταφέρονται 

στην κανονική αίθουσα 

σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης της 

τάξης
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 Η διαδικασία αυτή θα αποτυπωθεί σε ένα βίντεο και θα αναρτηθεί 

στον ιστοχώρο του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής 
και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Καλή δύναμη


