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Γενικές 

οδηγίες 

καλής 

πρακτικής 

Σχεδιάζουμε το μάθημα χρησιμοποιώντας 
όσες λειτουργίες, της πλατφόρμας, 
γνωρίζουμε και μπορούμε να χειριστούμε.

Όλο το υλικό διδασκαλίας το 
συγκεντρώνουμε σε ένα φάκελο στην 
επιφάνεια εργασίας.

Όσους πόρους (αρχεία βίντεο, 
προσομοιώσεις) θα ανοίξουμε, τους 
βάζουμε σε ένα αρχείο docx .

Έχουμε όλα τα αρχεία που θα 
χρησιμοποιήσετε ανοικτά και 
ελαχιστοποιημένα.



Γενικές 

οδηγίες

καλής 

πρακτικής 

Προσέχουμε τι εμφανίζετε στην επιφάνεια εργασίας 
μας, ώστε να μην εκτεθούμε. Προσέχουμε το φόντο 
της κάμερας μας και ενημερώνουμε τους οικείους μας 
πως κάνουμε μάθημα. 

Χρησιμοποιούμε, κυρίως, δικό μας υλικό και από τους 
εθνικούς εκπαιδευτικούς πόρους. Υλικό από άλλους 
πόρους χρησιμοποιείται με προσοχή στα πνευματικά 
δικαιώματα και την ποιότητα περιεχομένου.

Ξεκινάμε δίνοντας κανόνες για τη χρήση του chat, του 
μικροφώνου, της κάμερας. Δώστε λίγο χρόνο για έναν 
αρχικό χαιρετισμό και μία αποφώνηση σε όλους/ες.

Χρησιμοποιούμαι τα email των μαθητών και των 
κηδεμόνων μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος 
και εάν στείλετε ομαδικά μηνύματα προτιμήστε την 
κρυφή κοινοποίηση ώστε να μη γίνεται ορατό το email 
του ενός στον άλλον.



Γενικές οδηγίες

καλής πρακτικής 

Χρησιμοποιούμε 

απλό, κατανοητό 

και διαχειρίσιμο

υλικό.



Το περιβάλλον της Webex.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ 













ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

 ΟΔΗΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ.

 ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (MUTE)

 ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.

 ΔΕΚΑΛΕΠΤΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ.



Σύνδεση με τηλέφωνο: 211 990 2394..

meeting number#...#



Έλεγχος υγείας του συστήματος



Οδηγός χρήσης του Whiteboard στο WebEx

 Πατήστε το πλήκτρο 

 Και επιλέξτε την επιλογή Whiteboard

.







Το μενού Whiteboard έχει πολλές επιλογές



Μετονομάστε τη σελίδα του Whiteboard κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Sharing

Whiteboard και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι.



Δημιουργήστε επιπλέον Whiteboards επαναλαμβάνοντας το βήμα 1. Κάντε κύκλο 

μεταξύ whiteboards κάνοντας κλικ στο Sharing Whiteboard και επιλέγοντας έναν άλλο 

πίνακα. 



Για θετικές 

επιστήμες και 

όχι μόνο. 

 Συνδέστε το κινητό σας στο Wi Fi δίκτυο, στο ίδιο rooter 
που είναι συνδεδεμένος και ο υπολογιστής σας 

 Κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή IP Webcam.

 Ενεργοποιήστε την.

 Επιλέξτε την τελευταία επιλογή (start server) και επιτρέψτε 
τη χρήση της κάμερας.

 Τότε ενεργοποιείται η κάμερα του κινητού και στην οθόνη 
του εμφανίζεται μια IP διεύθυνση.

 Ανοίγεται τον browser και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση 
αυτή στη γραμμή διευθύνσεων.

 Τώρα στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ό,τι 
λαμβάνει η κάμερα του κινητού,

 Με λίγες διευθετήσεις και διαμοίρασή οθόνης μπορούν οι 
μαθητές να βλέπουν ότι γράφουμε.

 Δείτε περισσότερες επιλογές από τον Σ.Ε.Ε. Γεώργιο 
Γιάννακα στον σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/19MCCUv-
V8Qp2LIHwsp8LWZN0tzaYu29D/view

https://drive.google.com/file/d/19MCCUv-V8Qp2LIHwsp8LWZN0tzaYu29D/view


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΝΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΓΚΥΡΙΑ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ -
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WEBEX (ΚΑΙ ΑΛΛΑ)

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ.

ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ (ΚΥΡΙΩΣ) ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ



Οδηγίες Υπουργείου Παιδείας

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/WebexMeetings_UserIn

structions_Teacher.pdf

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/WebexMeetings_UserInstructions_Teacher.pdf


Υλικό για τους ΠΕ04 και άλλους.

 Διαδραστικά Σχολικά βιβλία
(http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php)

 Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα (http://www.study4exams.gr/)

 Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/aggregator/)

 Φωτόδεντρο Κύπρου (http://photodentro.pi.ac.cy/)

 Πλατφόρμα Σεναρίων Αίσωπος (http://aesop.iep.edu.gr/)

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
http://www.study4exams.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://photodentro.pi.ac.cy/
http://aesop.iep.edu.gr/


Αποθετήρια προσομοιώσεων για ΠΕ04

 Φυσική και φωτογραφία (https://www.seilias.gr/)

 Δια δραστικές προσομοιώσεις PHET

(https://phet.colorado.edu/el/simulations)

 Apps on Physics (https://www.walter-fendt.de/html5/phel/)

https://www.seilias.gr/
https://phet.colorado.edu/el/simulations
https://www.walter-fendt.de/html5/phel/


Εκπαιδευτικά Σενάρια για ΠΕ04 και 

άλλους

 Πλατφόρμα Σεναρίων Αίσωπος (http://aesop.iep.edu.gr/)

 Graasp (https://graasp.eu)

http://aesop.iep.edu.gr/
https://graasp.eu/


Εικονικά εργαστήρια για ΠΕ04

 Νόησις (https://www.noesis.edu.gr/eikonika-ergastiria-

fysikis/)

 Falstad (https://www.falstad.com/mathphysics.html)

 Tinkercad (https://www.tinkercad.com/)

 Physics Aviary (http://www.thephysicsaviary.com/Physics/)

https://www.noesis.edu.gr/eikonika-ergastiria-fysikis/
https://www.falstad.com/mathphysics.html
https://www.tinkercad.com/
http://www.thephysicsaviary.com/Physics/


Διάφορα

 Ιστοεξερευνήσεις

(http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/index.php)

 Δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο (https://h5p.org/interactive-

video)

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/index.php
https://h5p.org/interactive-video


Τέλος,

Ευχαριστώ πολύ


