
  

 

Εισαγωγή: 

  

Περίληψη: 

Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε ως 

εκπαιδευτής εξ αποστάσεως συναντήσεων για 

να γίνουν πιο ομαλές και να βελτιώσετε τη 

συνολική ποιότητα. Όταν είστε 

εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες γνώσεις και 

ρυθμίσεις, οι διαδικτυακές συνεδρίες δεν θα 

είναι μόνο χρήσιμες. θα έχουν και πλάκα. 

Οι διαδικτυακές συναντήσεις ή οι εικονικές 

συσκέψεις που πραγματοποιούνται 

χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο 

Διαδίκτυο ή μια εφαρμογή υπολογιστή αυξάνονται 

σε δημοτικότητα μεταξύ των οργανισμών , καθώς 

επιδιώκουν να συνδέσουν γεωγραφικά 

διασκορπισμένες ομάδες, να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα και να μειώσουν το κόστος 

ταξιδίων. 

Η εικονικοποίηση των συναντήσεων προάγει τη 

συνεργασία μεταξύ συναδέλφων, συνεργατών, 

δασκάλων και μαθητών που εργάζονται για τους 

στόχους του οργανισμού . Η χρήση της 

διαδικτυακής διάσκεψης στη μάθηση 

ανταποκρίνεται στον πρωταρχικό στόχο τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Διευκολύνει 

τη δημιουργία του καλύτερου μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους μαθητές και βοηθά στην 

επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των καθηκόντων 

ζωής και διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς. 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά το πώς οι 
εκπαιδευόμενοι, οι αξιολογητές και οι συντονιστές 
μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση μιας 
διαδικτυακής συνάντησης και να τους δείξουν τα 
πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση της. 
 
Πλεονεκτήματα: Οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν 

να καταγραφούν με σκοπό την καλύτερη 

ανατροφοδότηση. 

Η κοινή χρήση οθόνης μπορεί να προσφέρει ένα 

φόρουμ για τους μαθητές να εργαστούν συλλογικά 

εκτός τάξης, εστιάζοντας σε έγγραφα, υπολογιστικά 

φύλλα και άλλα. 

Η ομαδική συνομιλία κειμένου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων 

και ερευνών. Ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές 

μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε μια 

τάξη ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. 

«Οι διαδικτυακές συναντήσεις βοηθούν στη χρήση 
διαφόρων απομακρυσμένων εργαλείων, 
διαχωρισμένων οθονών και άλλων πόρων για να κάνετε 
την απομακρυσμένη εμπειρία να φαίνεται «από κοντά 
και προσωπική». 

Robin Hensley , 
Διαδικτυακός προπονητής 

Περίπτωση Μελέτης: 
Online συναντήσεις 
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Ιστορικό διαδικτυακών συναντήσεων 

και συμβουλές που σχετίζονται με αυτό: 
 Διαδικτυακές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας 

Οι διαδικτυακές συναντήσεις έδωσαν τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να 

παραμείνουν σε επαφή και αποτελεσματικοί. Αυτό 

το φαινόμενο έγινε πιο έντονο μόνο κατά τη 

διάρκεια του lockdown λόγω του COVID19.  

Οι πρώτες έννοιες της τηλεδιάσκεψης εμφανίστηκαν τη 

δεκαετία του 1870 όταν η Bell Labs σκέφτηκε να 

μεταδώσει μια εικόνα και έναν ήχο μέσω καλωδίου. 

Αλλά πέρασαν δεκαετίες πριν συμβεί αυτό. Οι φοιτητές 

του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου του Cambridge εφηύρε την πρώτη 

κάμερα web το 1991. 

Μία από τις πιο διαθέσιμες πλατφόρμες, το Skype, 

κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2003, στη συνέχεια, 

τον Ιανουάριο του 2013, ακολούθησε το Zoom και μετά 

από αυτό, η Microsoft παρουσίασε το Microsoft Teams 

μαζί με το Google meet το 2017. 

Συμβουλές για εξαιρετική αξιοποίηση  διαδικτυακών 

συναντήσεων: 

 Πάρτε συναντήσεις από ήσυχους χώρους 
 Χρησιμοποιήστε το φορητό υπολογιστή σας, 

όχι το τηλέφωνό σας 
 Κοιτάξτε την κάμερα 
 Έχετε ένα ουδέτερο υπόβαθρο 
 Ξεκινήστε με μια ερώτηση που σπάει τον πάγο 
 Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να 

μιλήσουν 
 Επιλέξτε άτομα για να απαντήσετε σε 

ερωτήσεις 

 Οι τηλεδιασκέψεις έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 
καθηγητές, φοιτητές, ομιλητές με κίνητρα να εργάζονται 
και να επικοινωνούν με συναδέλφους και φοιτητές 
σχεδόν οπουδήποτε. 
 
Για τους επαγγελματίες της Εκπαίδευσης, της Μάθησης 
και της Ανάπτυξης, τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν 
γίνει η καθημερινότητα. Η εικονική εκπαίδευση και 
παρόμοιοι όροι έχουν γίνει κοινότυποι καθώς οι 
άνθρωποι στρέφονται σε πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης 
για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 
 
Το Google Meet είχε πάνω από 100 εκατομμύρια 
συμμετέχοντες καθημερινά σε σύσκεψη το 2020 (Πηγή: 
TheVerge ) 
Το Microsoft Teams είχε 75 εκατομμύρια ενεργούς 
καθημερινούς χρήστες το 2020 (Πηγή: Windows Central 
)  
 
«Το Zoom, για παράδειγμα, είχε 10 εκατομμύρια 
καθημερινούς συμμετέχοντες σε συναντήσεις τον 
Δεκέμβριο του 2019, αλλά μέχρι τον Απρίλιο του 2020, 
ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε πάνω από 300 
εκατομμύρια». 

Έβανς, 2020 
 

«Πρέπει να είστε εμφανείς και σκόπιμοι σχετικά 
με το χρονοδιάγραμμα, τις μεταβάσεις και την 
αξιοποίηση σε μια διαδικτυακή συνάντηση παρά 
με μια προσωπική. Επίσης, προσκαλέστε τους 
ανθρώπους να κάνουν «κατάργηση σίγασης», 
ώστε να έχετε πιο πλούσιο διάλογο χωρίς 
διακοπή» . 

Bonni Stachowia 

Καθηγητής Επιχειρήσεων και Διοίκησης 

Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην 

παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: 

https://e-growth-project.eu/ 

  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   
θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

https://www.theverge.com/2020/4/28/21240434/google-meet-three-million-users-per-day-pichai-earnings
https://www.windowscentral.com/microsoft-teams-hits-75-million-daily-active-users
https://www.windowscentral.com/microsoft-teams-hits-75-million-daily-active-users
https://e-growth-project.eu/


 

 

 


