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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ “ΖΟΟΜ”
για καθηγητές

1. Κατεβάζουμε το πρόγραμμα του Zoom, πατώντας πάνω σε αυτό τον σύνδεσμο:
https://zoom.us/support/download
2. Το αρχείο εγκατάστασης κατεβαίνει στον υπολογιστή μας. Το τρέχουμε και εγκαθιστούμε το
zoom.
3. Αφού ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση με επιτυχία, εντοπίζουμε το zoom στον υπολογιστή
μας και το τρέχουμε.
4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε sign in (και ΟΧΙ Join a Meeting):

5. Εισάγουμε προσεκτικά το email και τον κωδικό της αίθουσας στην οποία θα διδάξουμε.
- “Ξε-τικάρουμε” την επιλογή “Keep me signed in” και
- κατόπιν πατάμε SIGN IN
Σημείωση: Αποφεύγουμε να πατήσουμε “sign in with Google”, γιατί μπορεί να συνδεθούμε με
άλλον λογαριασμό από αυτόν που θα έπρεπε.

6. Αν όλα τα κάναμε σωστά ως εδώ, το πρόγραμμα μας εισάγει στο κατάλληλο προφίλ.
Κάνουμε ένα τσεκ: πατώντας πάνω δεξιά στο γράμμα, εμφανίζεται ένα υπομενού. Τσεκάρουμε ότι
το email είναι αυτό της αίθουσας που θα έπρεπε να είμαστε.
Στο παράδειγμα εδώ, για την αίθουσα 1,
αναμένουμε το tsiazoom1@gmail.com.
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7. Επιλέγουμε το πορτοκαλί κουμπί “New Meeting”, και ξεκινάμε την τηλεδιάσκεψη:

8. Στο τέλος του μαθήματος, δεν ξεχνάμε
να κάνουμε sign out από το zoom:

Σημειώσεις:
- Τα βήματα εγκατάστασης, από 1 έως 3, τα ακολουθούμε μόνο την πρώτη φορά. Τις επόμενες
φορές που έχουμε μάθημα, απλά ανοίγουμε το zoom και ξεκινάμε από το βήμα 4.
- Φροντίζουμε να έχουμε εντοπίσει σε ποια αίθουσα κάνουμε μάθημα κάθε φορά από το
πρόγραμμα μαθημάτων που μας έχει δοθεί.
- Περισσότερες πληροφορίες για το πως δουλεύει το zoom, μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html Ψάξτε στο κάτω μέρος της σελίδας, με υπότιτλο
“Educating Over Zoom”.
- Αν δοκιμάσατε προσεκτικά τα παραπάνω, και εξακολουθείτε να έχετε απορία ή δυσκολίες,
επικοινωνήστε μαζί μου. (Μπόκος Βασίλης, Πληροφορικός)
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ΟΔΗΓΙΕΣ EDMODO
για καθηγητές

Το edmodo είναι ένα site ασύγχρονης εκπαίδευσης. Θα μας εξυπηρετήσει στο διαμοιρασμό
αρχείων με τους μαθητές μας.
1. Πως συνδέομαι στο λογαριασμό μου;
Αφού μεταβείτε στο site (https://new.edmodo.com), επιλέγετε login και εισάγετε στα κατάλληλα
πεδία το email και τον κωδικό σας.
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2. Κεντρική Σελίδα
Χρησιμοποιείστε αυτή την εικόνα ως αναφορά, για κάθε πεδίο ενδιαφέροντος στην κεντρική
σελίδα.

3. Συνδέθηκα. Τώρα πως αλλάζω το όνομά μου; (δεν με λένε Τάκη!)
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4. Που είναι τα μαθήματα που διδάσκω;
Υπάρχουν 2-3 διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης στα μαθήματά σας. Το πιο άμεσο είναι κάτω
αριστερά, σε μια λίστα, όπως φαίνεται στην εικόνα “Κεντρική Σελίδα”, παραπάνω.
Αν διδάσκετε πολλά μαθήματα, ενδεχομένως κάποιο να μην εμφανίζεται. Πατήστε “All Classes”,
κάτω από την λίστα.
5. Πως αλλάζω τις παραμέτρους κάθε μαθήματος; (αλλαγή ονόματος, μαθητών που
συμμετέχουν, κλπ)
Επιλέγοντας ένα μάθημα από την λίστα αριστερά, μεταβαίνετε στην παρακάτω σελίδα μαθήματος:

6. Πως μπορώ να προσθέσω/αφαιρέσω έναν εγγεγραμμένο μαθητή από το μάθημά μου;
Στο μενού αριστερά της σελίδας, επιλέγετε Members. Εκεί μπορείτε να διαχειριστείτε τους
μαθητές σας. Φροντίστε να επιβεβαιώσετε ότι όλοι οι μαθητές σας είναι εγγεγραμμένοι όπως θα
έπρεπε.
Λάθη μπορεί να έχουν συμβεί κατά την δημιουργία των μαθημάτων, πχ. να λείπει κάποιος
μαθητής, ή να έχετε μαθητές που δεν θα έπρεπε. Ειδική μέριμνα στα μαθήματα όπου χωρίζονται
τα τμήματα (Αγγλικά, Γερμανικά), γιατί εκεί τα λάθη είναι πιο πιθανά.
7. Πως αναρτώ υλικό για τους μαθητές μου;
Υπάρχουν 2 τρόποι, κυρίως. Ο ένας είναι με “ανάρτηση” (post), ο άλλος είναι με
“ανάθεση” (assignment), που είναι παρόμοιο, αλλά με έμφαση σε κάποιο deadline.
Από την σελίδα του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και τα δύο, όπως μπορείτε να
δείτε στην προηγούμενη εικόνα (“σελίδα μαθήματος”).
Και οι δύο τρόποι εξηγούνται αναλυτικότερα στις παρακάτω εικόνες.
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8. Πως μπορώ να επικοινωνώ με τους μαθητές;
Οι μαθητές σας επικοινωνούν ασύγχρονα, όπως συμβαίνει πχ στο facebook. Αναρτάτε εσείς κάτι,
οι μαθητές κάνουν από τη μεριά τους log in στο δικό τους λογαριασμό, και αφού είναι
εγγεγραμμένοι στο μάθημά σας, βλέπουν την ανάρτησή σας και μπορούν να σχολιάσουν.
Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα να στείλετε απευθείας μήνυμα σε κάποιον μαθητή σας, όπως
φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε οποιονδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη του
edmodo. Προσοχή να πληκτρολογήσετε σωστά το όνομά του, αλλιώς δεν θα εμφανιστεί.
9. Οι γονείς τι ρόλο παίζουν;
Κάθε μαθητής είναι συνδεδεμένος με έναν λογαριασμό γονέα. Οι γονείς μπορούν να
παρακολουθούν ό,τι έχει να κάνει με τα μαθήματα των παιδιών τους. Μπορούν να σας στέλνουν
μηνύματα, με τον ανωτέρω τρόπο, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στις υπόλοιπες δυνατότητες που
έχουν οι μαθητές (πχ. δεν μπορούν να σχολιάσουν μια ανάρτησή σας απ’ ευθείας, ούτε να σας
στείλουν επισυναπτόμενα αρχεία σε μια ανάρτηση).
10. Μπαίνω στην κεντρική σελίδα και γίνεται χαμός από ασυνάρτητες πληροφορίες. Μπορώ
να το αποφύγω;
Στην κεντρική σελίδα του λογαριασμού σας, το edmodo εμφανίζει διάφορες αναρτήσεις άλλων
καθηγητών ή δικές του. Για να το μειώσετε αυτό, εντοπίστε και πατήστε ένα μικρό μπλε κουμπί,
σε μορφή διακόπτη, κάπου στη μέση της σελίδας σας:

Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη

9 of 9

11. Προσωπικός σας χώρος αποθήκευσης.
Παρέχεται χώρος για αποθήκευση και οργάνωση αρχείων. Το ονομάζει “βιβλιοθήκη” (library), και
μπορείτε να το βρείτε στο πάνω πάνω μενού, σε οποιαδήποτε σελίδα του λογαριασμού σας.
Λεπτομέρειες εξηγούνται παρακάτω, στην εικόνα. Πράγματα που δεν έχω αποσαφηνίσει ακόμη,
είναι
- πόσος είναι ο συνολικός διαθέσιμος χώρος (δεν βλέπω κάπου να αναφέρεται περιορισμός),
- πόσο είναι το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για κάθε μεμονωμένο αρχείο,
- αν υποστηρίζεται να ανεβάζουμε αρχεία βίντεο.

Σημειώσεις:

- Κωδικοί για αίθουσες zoom, κωδικοί για edmodo και πρόγραμμα μαθημάτων, θα σας δοθεί σε
χωριστά από το παρόν pdf.

- Το edmodo έχει μια πλούσια σελίδα υποστήριξης, όπου μπορείτε να βρείτε πολλές

πληροφορίες για το πως δουλεύει: https://support.edmodo.com/hc/en-us/categories/
200328890.
- Αφού μελετήσετε προσεκτικά το παρόν, και εφόσον εξακολουθείτε να έχετε οποιαδήποτε
σχετική απορία, επικοινωνήστε μαζί μου.
(Μπόκος Βασίλης, Πληροφορικός)

