
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων για τους εκπαιδευτικούς που  διδάσκουν Μαθηματικά  

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Σας χαιρετούμε, ευχόμαστε καλή υγεία, αντοχή και υπομονή!  

 

Ζούμε αυτές τις ημέρες, εξαιρετικά έκτακτες αλλά και πρωτόγνωρες καταστάσεις από κάθε άποψη. Η καθημερινότητά 

μας μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας της οποίας το σενάριο έχει άγνωστη κατάληξη. Η πιο θεμελιώδης συν-

θήκη για την ύπαρξη των κοινωνιών, η ανθρώπινη εργασία, τείνει να αποκρυσταλλώσει  μορφές, που μόλις λίγες μέρες 

πριν θα έλεγε κανείς ότι ανήκουν σε ένα μακρινό μέλλον.  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι δυνατότητες και οι μορφές να ανταλλάσσουμε απόψεις τροποποιούνται ριζικά. Η τηλ-

επικοινωνία είναι τώρα το εργαλείο μας τόσο για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εμείς όσο και για να  στηρίξουμε τους 

μαθητές και τις μαθήτριες μας  προκειμένου να μη χάσουν επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία. Ασφαλώς σε πρώτη φά-

ση πολυάριθμες θα είναι οι δυσκολίες, οι αποτυχίες θα είναι ιδιαίτερα συχνές και θα μας δίνουν την εντύπωση ότι μα-

ταιοπονούμε. Οφείλουμε στον εαυτό μας να υπερβούμε σύντομα την απογοήτευση και να αξιοποιήσουμε υλικό και δυ-

νατότητες όσο μας επιτρέπουν οι υποδομές που διαθέτουμε και οι προσωπικές μας αντοχές.  

 

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε με έμφαση ότι, κάτω από ομαλές συνθήκες, η τηλεπικοινωνία δεν μπορεί και δεν πρέπει 

να υποκαταστήσει την διδασκαλία στη τάξη με φυσική παρουσία ούτε την από κοντά επαφή και επικοινωνία σε κανένα 

από τα τρία κύρια επίπεδα στήριξης: γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό.  

 

Συμμετέχοντας λοιπόν σε αυτήν την προσπάθεια, σας ενημερώνουμε ότι, ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, θα 

αξιοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού την προτεινόμενη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Cisco 

Webex Meetings για να επικοινωνούμε μαζί σας, παράλληλα με την επικοινωνία μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τηλεφώνου. Στο πλαίσιο αυτό συντάξαμε και σας επισυνάπτουμε πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων για όλους τους εκπαι-

δευτικούς της Π.Δ.Ε. Κρήτης που διδάσκουν Μαθηματικά, ομαδοποιημένους με βάση τις σχολικές μονάδες που είναι 
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τοποθετημένοι (βλέπε επισυναπτόμενο πρόγραμμα). Αν εκ παραδρομής κάποια σχολική μονάδα δεν συμπεριλαμβάνε-

ται στο πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων, οι εκπαιδευτικοί της ας επιλέξουν όποια ομάδα επιθυμούν. 

 

Σκοπός των τηλεδιασκέψεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών που θα βοηθήσουν και θα 

στηρίξουν παιδαγωγικά και επιστημονικά το έργο σας σε σχέση με τα προγράμματα σύγχρονης/ασύγχρονης εξ απο-

στάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος 

των μαθητών/τριών στο μάθημα των Μαθηματικών, όπως τα έχετε συμφωνήσει και οργανώσει στο επίπεδο της σχολι-

κής σας μονάδας. 

 

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μελετήσετε τους παρακάτω κανόνες που αποτελούν τη βάση για να είναι οι τηλε-

διασκέψεις μας επιτυχημένες και παραγωγικές. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 

Μέρος Α΄: Πριν την τηλεδιάσκεψη 

 

Α1. (Απαραίτητος εξοπλισμός) Για να λάβεις μέρος σε μια τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα Cisco Webex Meetings 

πρέπει να διαθέτεις υπολογιστή εξοπλισμένο με μικρόφωνο και ακουστικά  και σύνδεση στο διαδίκτυο (δεν είναι απαραί-

τητη η ύπαρξη κάμερας αφού οι κάμερες όλων των συμμετεχόντων θα μείνουν κλειστές καθώς υπερφορτώνουν το δίκτυο). 

 

Α2. (Πρόσκληση) Εκτός τον απαραίτητο εξοπλισμό, για να λάβεις μέρος στη τηλεδιάσκεψη απαιτείται πρόσκληση από 

τον οργανωτή. Η πρόσκληση είναι μια διεύθυνση της μορφής: λάβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη, δηλαδή ένας υπερσύν-

δεσμος, τον οποίο θα λάβεις με μήνυμα στο προσωπικό σου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τον υπερσύνδεσμο θα τον στεί-

λουμε έγκαιρα τη Δευτέρα 30/03/2020 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου σου και ο/η Διευθυντής/τρια σου  θα 

τον προωθήσει σε σένα ηλεκτρονικά. Κάνοντας κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο θα μεταφερθείς αυτόματα μέσα στην 

εικονική αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη.  

 

Α3. (Λογισμικό) Στη συνέχεια θα πρέπει να φορτώσεις στον υπολογιστή σου το κατάλληλο λογισμικό. Μετά από το κλικ 

πάνω στον υπερ-σύνδεσμο (βλέπε στοιχείο Α2) θα σου δοθούν οδηγίες στην οθόνη για το τι πρέπει να κάνεις. Συνήθως 

η διαδοχή των κινήσεων είναι η εξής: κλικ στον υπερσύνδεσμο > αποθήκευση αρχείου > άνοιγμα αρχείου > εκτέλεση 

αρχείου (αναμονή για λίγο έως ότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση/φόρτωση) > joint meeting. 

 

Α4. Αν σου ζητήσει «όνομα» (name), γράφεις το ονοματεπώνυμό σου.  

 

Α5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πλατφόρμα  Cisco Webex Meetings μπορείς να επικοινωνήσεις με την 

Ομάδα Στήριξης της σχολικής σου μονάδας ή να δεις τα ακόλουθα βίντεο που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Μαθηματι-

κός Νίκος Κυρέζης:  

Webex 1. Βασικές λειτουργίες Διάρκεια 09:37 ;https://www.youtube.com/watch?v=jTifsd0KKR4&feature=youtu.be 

Webex 2. Διαχείριση μαθητών Διάρκεια 02:59 : https://youtu.be/TKoW2BgD8h0 

Webex 3. Διαμοίραση οθόνης Διάρκεια 06:03: https://youtu.be/pzoXrzRUUY8 

Webex 4. Αποχώρηση Οργάνωση Διάρκεια 02: https://youtu.be/Zl4yIwAdfdI   

 

Α6. Να μπεις στην εικονική αίθουσα της τηλεδιάσκεψης 10 λεπτά ή λιγότερο από 10 λεπτά πριν την ώρα έναρξης.  

 

Μέρος Β΄: Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 

 

Β1. Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης είναι 60 λεπτά με ακριβή προσδιορισμό της ώρας έναρξης και λήξης (βλέπε πρό-

γραμμα). Λόγω ασφυκτικών ορίων του προγράμματος, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης. 

  

Β2. Η κάμερα (web camera)  του υπολογιστή σου να παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.  
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Β3. Το μικρόφωνό σου να το τηρείς κλειστό. Θα το ανοίξεις αφού σου δοθεί ο λόγος από τον συντονιστή της τηλεδιά-

σκεψης. Για λόγους οργανωτικούς ο συντονιστής θα κρατά σε σιγή (mute) όλα τα μικρόφωνα εκτός του ατόμου που θα 

ομιλεί. 

 

Β4. Ζητάς να σου δοθεί ο λόγος γράφοντάς το στο «chat» με αποστολή σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 

Β5. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η τηλεδιάσκεψη ή δεν φτάσει ο χρόνος για να διατυπώσεις ερώτηση μπορείς 

να επικοινωνήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (βλέπε παρακάτω στοιχείο Γ2). 

 

Β6. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο η τηλεδιάσκεψη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί θα καταβληθεί προσπάθεια να στα-

λεί σχετική ειδοποίηση στη σχολική σου μονάδα από την οποία θα πληροφορηθείς. 

 

Β7. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης δεν θα είμαστε σε θέση να σου απαντήσουμε ούτε ηλεκτρονικά μηνύματα που 

τυχόν στείλεις στα προσωπικά μας ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ούτε τηλεφωνήματα. Αν αντιμετωπίσεις τεχνικό πρόβλημα, 

γράψε το στο «chat» να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί, αλλιώς να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Στήρι-

ξης της σχολικής σου μονάδας. 

 

Β8. Αν τύχει κάποια στιγμή να μην ακούς, βγες από την εικονική αίθουσα και ξαναμπές. Αυτή η κίνηση ενδέχεται να 

διορθώσει το πρόβλημα.  

 

Μέρος Γ΄: Μετά την τηλεδιάσκεψη 

 

Γ1. Αποσυνδέεσαι και φεύγεις. 

 

Γ2. Αν έχει μείνει κάτι που δεν μπόρεσες να το ρωτήσεις ή εξακολουθείς να θέλεις διευκρινήσεις μπορείς να επικοινω-

νήσεις με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που είναι επιστημονικά υπεύθυνος για τα Μαθηματικά στη σχολική 

μονάδα που έχεις τοποθετηθεί είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όποτε επιθυμείς είτε  τηλεφωνικά την ίδια μέρα το 

απόγευμα από 18.00 μέχρι 20.00. 

 

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 

 
Σας ευχόμαστε να είστε δυνατές και δυνατοί και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Το μείζον 

είναι να είμαστε όλοι καλά όταν θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία και να ανταμώσουμε από κοντά πάλι όλοι μαζί 

στο φυσικό μας χώρο. Είναι μια δύσκολη δοκιμασία που θα περάσει.  

 

Για ό,τι θελήσετε μη διστάσετε να μας στείλετε e-mail ή να μας τηλεφωνήσετε. Είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν αυθημερόν με κάθε πρόσφορο 

μέσο όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους που διδάσκουν Μαθηματικά για το περιεχόμενο του πα-

ρόντος εγγράφου και να τους το αποστείλουν μαζί με το συνημμένο.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πρόγραμμα Tηλεδιασκέψεων (1 αρχείο Excel) 

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

 


