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ΓΕΝΙΚΑ
Σν εγρεηξίδην απηό έρεη ζηόρν λα ζαο δηεπθνιύλεη ζηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο Σειεθπαίδεπζεο ηνπ
ΚΕΚ-ΕΛΣΑ.

Είζοδορ ζηην πλαηθόπμα Σηλεκπαίδεςζηρ
Η πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο ηνπ ΚΕΚ – ΕΛΣΑ ιεηηνπξγεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
http://elearning.kek-elta.com/

Είζνδνο

Γηα λα εηζέιζεηε ζηελ πιαηθόξκα θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν «Είζνδνο».

Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεηε ηνλ αθόινπζν εμνπιηζκό:
Γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ύγρξνλεο πλεδξίεο νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ αθόινπζν
εμνπιηζκό :
Ηιεθηξνληθό ππνινγηζηή ζηαζεξό (ζην Γξαθείν ή ζην ζπίηη ) ή θνξεηό ηειεπηαίαο ηξηεηίαο κε
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft Windows XP ή Vista ή Windows 7
Internet Explorer 6.0 ή λεόηεξν , Firefox 2.0 ή λεόηεξν
Ελεξγνπνηεκέλα Cookies ζην θπιινκεηξεηή
Εγθαηεζηεκέλν Adobe Flash Player 10 ή λεόηεξν
Web camera (ειάρηζηε αλάιπζε 160x120) κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν (ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη ρνξεγείηαη από ην ΚΕΚ - ΕΛΣΑ θαη ηνπ επηζηξέθεηαη)
Ηρεία ή αθνπζηηθά κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν (headset) όηαλ ε θάκεξα δελ έρεη κηθξόθσλν
(ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ρνξεγνύληαη από ην ΚΕΚ - ΕΛΣΑ θαη ηνπ επηζηξέθνληαη).
πληζηάηαη ε ρξήζε αθνπζηηθώλ κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηαηί παξέρεη θαιύηεξε
πνηόηεηα θαη δελ δεκηνπξγεί κηθξνθσληζκό.
ύλδεζε κε γξακκή ADSL κε ηαρύηεηα ζύλδεζεο 2Mbps θαη άλσ (ν ΕΛΣΑ κεηά ηελ ιήμε ηνπ
σξαξίνπ εξγαζίαο παξέρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε θάζε εθπαηδεπόκελν γηα
ηηο ζπγθεθξηκέλεο ώξεο θαη εκέξεο εθπαίδεπζεο ζε ρώξν ηνπ ΕΛΣΑ)
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ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΦΕΙ
Η εθπαίδεπζε ζαο είλαη δπλαηόλ λα πεξηιακβάλεη:
είηε ύγρξνλεο ζπλεδξίεο (Σειεδηαζθέςεηο) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε
ή ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα,
είηε λα ζπληίζεηαη απνθιεηζηηθά από Σειεδηαζθέςεηο.

ύγσπονερ ζςνεδπίερ (Σηλεδιαζκέτειρ) ζε ζςνδςαζμό με ηην αζύγσπονη
ηηλεκπαίδεςζη ή ζε ζςνδςαζμό με ηη ζςμβαηική εκπαίδεςζη ζε αίθοςζα,
ηελ πεξίπησζε απηή ζηελ πεξηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ εκθαλίδεηαη έλαο ζύλδεζκνο εηζόδνπ ζε
θάζε ύγρξνλε πλεδξία ζηελ νπνία θαιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηεο ζπλεδξίαο θαη
ην πξόγξακκα ηεο ζύγρξνλεο ζπλεδξίαο.
Γηα λα εηζέιζεηε ζε κηα ύγρξνλε ζπλεδξία θάλεηε θιηθ ζηνλ αληίζηνηρν ζύλδεζκν εηζόδνπ.

Είζνδνο ζηε πλεδξία
Θα πξέπεη λα ζπκάζηε όηη ζε κία πλεδξία ύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο κπνξείηε λα εηζέιζεηε κόλν ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε ώξα θαη εκέξα θαη όρη νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
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ςμμεηοσή αποκλειζηικά ζε Σηλεδιαζκέτειρ
Μπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηειεδηαζθέςεηο αθόκα θαη αλ δελ δηαζέηεηε όλνκα ρξήζηε
θαη θσδηθό πξόζβαζεο γηα ηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο.
Αξρηθά θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν πκκεηνρή ζε ζύγρξνλε ηειεδηάζθεςε ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην κπινθ
ύγρξνλε Σειεδηάζθεςε.

Θα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο(password) ν νπνίνο ζα ζαο έρεη δνζεί από ην
ΚΕΚ ΕΛΣΑ.

Μεηά ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ζα εηζέιζεηε ζηε ζειίδα όπνπ βξίζθνληαη νη
νδεγίεο θαη ν ζύλδεζκνο γηα λα εηζέιζεηε ζηελ ηειεδηάζθεςε. Εθεί δηαβάδεηε ηηο νδεγίεο θαη ζηε
ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν Είζνδνο ζηε ζπλεδξία.

Είζνδνο ζηε πλεδξία
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Σο πεπιβάλλον ηηρ ύγσπονηρ Σηλεκπαίδεςζηρ
Αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινπζείηε θαη ηνλ ηξόπν εηζόδνπ ζηε ύγρξνλε
πλεδξία ή ηελ Σειεδηάζθεςε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εηζέξρεζηε είλαη θνηλό θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ
νζόλε πνπ αθνινπζεί.

Γξαπηή
ζπλνκηιία
πλδεδεκέλνη ρξήζηεο

Εθπαηδεπηήο

Παξνπζίαζε

Λίζηα ζπκκεηερόλησλ κε
ελεξγνπνηεκέλα αθνπζηηθά
θαη κηθξόθσλν

Αλλαγή ηηρ γλώζζαρ ηηρ εθαπμογήρ

ην κελνύ πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο νζόλεο βξίζθεηαη
ην κελνύ αιιαγήο ηεο γιώζζαο όπνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε
γιώζζα κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο.
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Ρόλοι ηηρ εθαπμογήρ
ην κπινθ όπνπ εκθαλίδνληαη νη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ηεο ζπλεδξίαο κπνξείηε λα δείηε ην ξόιν ηνπ
θάζε ρξήζηε, πνηνο δειαδή είλαη o ζπληνληζηήο – παξνπζηαζηήο ηεο ζπλεδξίαο, θαη πνηνη νη απινί
εθπαηδεπόκελνη, θαζώο θαη εάλ έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ θάκεξά ηνπο.

ςνομιλία(Chat)
Δεκόζηα: Μπνξείηε λα ζηείιεηε έλα γξαπηό κήλπκα ην νπνίν ζα δνπλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
ζύγρξνλε ζπλεδξία.

Ιδιυηική ζςνομιλία
Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ρξήζηε πνπ επηζπκείηε γηα λα ζπλνκηιήζεηε ηδησηηθά καδί ηνπ, επηιέγνληάο
ηνλ από ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηή ηελ θαξηέια.

Πιένλ κπνξείηε λα ζπλνκηιείηε ηδησηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπκκεηέρνληα ρξεζηκνπνηώληαο ηε
ζπγθεθξηκέλε θαξηέια.
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ήκυμα ηος σεπιού(αίηηζη για ηο λόγο)
Γηα λα δειώζεηε ζηνλ εηζεγεηή όηη ζέιεηε ην ιόγν, ζα πξέπεη λα παηήζεηε ην ρεξάθη ην νπνίν ππάξρεη
θάησ ζηε ιίζηα ζπκκεηερόλησλ. Μόιηο ην παηήζεηε, ζα δεη ν εηζεγεηήο θαη νη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο
ην ζεθσκέλν ρεξάθη δίπια από ην όλνκά ζαο θαη άξα ζα γλσξίδεη όηη ζέιεηε ην ιόγν.
Σν γεγνλόο όηη έρεηε ζεθώζεη ην ρέξη δελ ζαο δίλεη απηόκαηα ην δηθαίσκα λα αλνίμεηε ηελ θάκεξα θαη ην
κηθξόθσλν. Ο εηζεγεηήο ζα επηιέμεη ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία ζα ζαο δώζεη ην ιόγν. Όηαλ ν
εηζεγεηήο απεπζπλζεί ζε εζάο θαη ζαο δώζεη ην ιόγν ηόηε έρεηε ην δηθαίσκα λα αλνίμεηε ηελ θάκεξα
θαη ην κηθξόθσλν.

Ενεπγοποίηζη κάμεπαρ και μικποθώνος
Κάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην επάλσ αξηζηεξά
γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ θάκεξα θαη ην
κηθξόθσλό ζαο. Θα ζαο δεηεζεί ε άδεηά ζαο γηα λα αλνίμεη ε θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο. Γηα λα ην
επηηξέςεηε ζα πξέπεη λα παηήζεηε Allow ζην παξάζπξν ζην νπνίν ζα εκθαληζηεί. Αθνύ παηήζεηε
Allow ζα εκθαλίδεζηε ζηε ιίζηα ησλ αθξναηώλ θαη κπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα κηιήζεηε δσληαλά
ζηε ζπλεδξία.
Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλν αξθεί λα παηήζεηε ην θνπκπί ην νπνίν ππάξρεη
θάησ από ην παξάζπξν ηνπ βίληεό ζαο.
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Δεονηολογία – ςμπεπιθοπά καηά ηη διάπκεια μιαρ Σηλεδιάζκετηρ
Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη όπσο θαη ζε κηα θιαζζηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο ν εηζεγεηήο είλαη
ηαπηόρξνλα θαη ν ζπληνληζηήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν εηζεγεηήο είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ην πξόγξακκα
ηεο εθπαίδεπζεο, ην πνηνο παίξλεη ην ιόγν θαη πόηε θ.α. Γηα ηελ νκαιόηεξε δηεμαγσγή ηεο
ηειεδηάζθεςεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηε θάπνηνπο βαζηθνύο θαλόλεο.
Όηαλ μεθηλάεη ε ηειεδηάζθεςε κόλν ν εηζεγεηήο έρεη ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλν. Απηό ζεκαίλεη όηη
εζείο θαη νη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο, αθόκα θαη αλ δηαζέηνπλ θάκεξα θαη κηθξόθσλν δελ κπνξνύλ λα
αθνπζηνύλ.
Γηα λα δεηήζεηε ην ιόγν θαη λα αλνίμεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε
ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
1. εθώζηε ην ρέξη ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηάιιειν θνπκπί.
2. Πεξηκέλεηε από ηνλ εηζεγεηή λα ζαο δώζεη ην ιόγν.
3. Όηαλ ν εηζεγεηήο ζαο δώζεη ην ιόγν αλνίμηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο.
Αλ ν εηζεγεηήο δελ ζαο δώζεη ακέζσο ην ιόγν, ελδερνκέλσο λα κελ ζέιεη λα δηαθόςεη ηελ εηζήγεζή
ηνπ ή λα κελ ζέιεη λα αλνίμεη πξνθνξηθόο δηάινγνο απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή αιιά αξγόηεξα. Μελ
αλνίμεηε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξόθσλό ζαο αλ δελ έρεηε πξώηα ην ιόγν από ηνλ εηζεγεηή.
Μπνξείηε θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο λα δηαηππώλεηε γξαπηά ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο
εξσηήζεηο ζηε δεκόζηα ή ηελ ηδησηηθή ζπλνκηιία όκσο ην πόηε θαη ην αλ ζα πάξεηε ην ιόγν ην
θαζνξίδεη ν εηζεγεηήο. Αλ ζέιεηε λα δηαηππώζεηε θάπνην εξώηεκα κπνξείηε λα ην δηαηππώζεηε γξαπηά
ρσξίο έηζη λα δηαθόςεηε ηνλ εηζεγεηή. Ο εηζεγεηήο ζα ην δεη θαη ζα ζαο απαληήζεη ζηε ζπλέρεηα.

Έξοδορ από ηη ζςνεδπία
Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί

πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζηελ νζόλε ζαο.
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