
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

 

Στην προσπάθεια να μεταβούμε στις διαδικτυακές διαλέξεις, η διοίκηση του ΕΚΠΑ έχει στείλει 

μία σειρά emails με σχετικές οδηγίες. Η επιτροπή προτρέπει όλους τους εμπλεκόμενους στην 

διδασκαλία των μαθημάτων, να ενημερωθούν από τα σχετικά emails. Τα emails αυτά έχουν 

σταλεί κυρίως στο Announcements και τα πλέον κατατοπιστικά και σχετικά με το θέμα αυτό 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Οδηγίες του ΕΚΠΑ για την οργάνωση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (15/3/2020, 20:04) 

Σε αυτό το μήνυμα παρουσιάζονται πληροφορίες τόσο για τις αίθουσες τηλεδιασκέψεων του 

ΕΚΠΑ όσο και για τη χρήση εμπορικών εφαρμογών τηλεσυνεργασίας όπως Webex, Zoom, 

Skype4Business κ.α. Παράλληλα, αναφέρεται και στη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου 

«τηλεσυνεργασία» που μπορεί να ενεργοποιηθεί εντός του κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος 

που είναι διαθέσιμο στο eclass του ΕΚΠΑ. Στο μήνυμα αυτό παρουσιάζονται αρκετά σενάρια 

τηλεσυνεργασιών με χρήση διαφορετικών εργαλείων.  

Το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος είναι διαθέσιμοεδώ:  

Οδηγίες του ΕΚΠΑ για την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

 

2. Σύνδεση με την Υπηρεσία Microsoft Office365 Education (16/3/2020, 20:14) 

Σε αυτό το μήνυμα δίνονται οδηγίες για να δημιουργήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης με ενεργό 

ιδρυματικό λογαριασμό email στο ΕΚΠΑ, αντίστοιχο λογαριασμό στο office365. Η δημιουργία 

λογαριασμού στο office365 είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή 

Skype4Business. Οι οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στο office365 δίνονται εδώ:  

Δημιουργία λογαριασμού στο office365 

 

3. Οδηγίες χρήσης για το Skype for Business (18/3/2020, 00:46) 

Σε αυτό το μήνυμα επισυνάπτονται δύο αρχεία με οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας 

Skype4Business. Παράλληλα, στις 19/3/2020 (09:27) στάλθηκε στα προσωπικά μας emails, 

μήνυμα email με βιντεοσκοπημένες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής Skype 

for Business.  

Τα αρχεία pdf είναι διαθέσιμα εδώ: Οδηγίες για φοιτητές, Οδηγίες για καθηγητές 

Το video είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση: Οδηγίες βιντεοσκοπημένες για Skype4Business 

 

https://drive.google.com/open?id=1wXb6mg_IdD5cB4q_PHRMlCKKn_Xqv8LX
http://www.noc.uoa.gr/yphresies-cloud-tritwn/microsoft-office365-education.html
https://drive.google.com/file/d/1BHokfCm3TIaN14Mgvj3UlkPJ39t_b9FW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1az3bsRzBwcAD3CxU4j0cEKtmlnBB6Bvg/view?usp=sharing
https://youtu.be/f1TqFnwC3Lw


4. Οδηγίες για τη δημιουργία συνεδρίας με χρήση της υπηρεσίας WebexMeetings 

(18/3/2020, 19:12) 

Σε αυτό το μήνυμα δίνονται οδηγίες για τη δημιουργία τηλεδιάλεξης με τη χρήση της 

πλατφόρμας WebexMeetings.  

Τα αρχεία pdf είναι διαθέσιμα εδώ: Οδηγίες για φοιτητές, Οδηγίες για καθηγητές 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η επιτροπή ΕΩΠ&ΦΘ λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ισχύοντα δεδομένα σχετικά με τους 

περιορισμούς που έχουν τεθεί λόγω της πανδημίας, αλλά και το γεγονός ότι ενδεχομένως να 

περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες μετακίνησής μας, προκρίνει αποκλειστικά 

και μόνο την χρήση εργαλείων για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και απορρίπτει την χρήση 

υφιστάμενων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Επιπρόσθετα, δοκιμάζοντας τις διάφορες 

πλατφόρμες καταλήγει ότι οι πλέονεύχρηστες εφαρμογές/πλατφόρμες είναι: 

1) Η τηλεσυνεργασία του eclass(οδηγίες για καθηγητές, οδηγίες για φοιτητές) 

2) HπλατφόρμαWebexMeetings 

3) Ηπλατφόρμα Skype4Business. 

Ηεπιλογή 1 συστήνεται για μαθήματα μικρού μεγέθους ακροατηρίου (μέχρι 40 άτομα), η 

επιλογή 2 προτείνεται για μαθήματα μεσαίου μεγέθους ακροατηρίου (μέχρι 100 άτομα). Η 

επιλογή 3, προτείνεται για μαθήματα με ακροατήριο που υπερβαίνει τα 100 άτομα.  

Συνεπώς, η επιτροπή προτρέπει όλους τους διδάσκοντες να κινηθούν σε αυτά τα πλαίσια και 

να επιμερίσουν τα μαθήματάτους, με βάση το μέγεθος του ακροατηρίου τους (κριτήριο ο 

αριθμός των ατόμων που παρακολουθούν τα εργαστήρια), στις 3 αυτές επιλογές. Να ληφθεί 

υπόψιν ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στις τηλεδιαλέξεις πιθανόν να είναι μεγαλύτερος 

από ότι συνήθως είναι όταν έχουμε φυσική παρουσία. Ο στόχος του επιμερισμού σε 

διαφορετικές πλατφόρμες είναι να μην επιβαρυνθεί μία μονάχα πλατφόρμα με μεγάλο αριθμό 

ταυτόχρονων διαλέξεων, γιατί θα υπάρξει κίνδυνος κατάρρευσής της. Ειδικά η 

τηλεσυνεργασία του eclassέχει σοβαρούς περιορισμούς.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις για την κάθε επιλογή: 

Επιλογή 1 (τηλεσυνεργασία του eclass) 

 το μάθημα να υφίσταται ως ηλεκτρονικό μάθημα στο eclass 

 να έχει ζητηθεί από το ΚΛΕΙΔΙ η ενεργοποίηση της τηλεσυνεργασίας σε κάθε μάθημα 

που μας ενδιαφέρει 

 όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα 

για να μπορούν να δουν τις ανακοινώσεις για τις τηλεδιαλέξεις 

https://drive.google.com/file/d/1pUgRmtdwmfzEBrkaF5l9RAIjKWWZi5oR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16es7a8V6RRbFjqSbMO5juwCQyqE9XfP1/view?usp=sharing
https://docs.openeclass.org/el/3.8/teacher/tc
https://docs.openeclass.org/el/3.8/student/tc


Επιλογή 2 (πλατφόρμα WebexMeetings) 

 το μάθημα να υφίσταται ως ηλεκτρονικό μάθημα στο eclass 

 όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα 

για να μπορούν να δουν τις ανακοινώσεις για τις τηλεδιαλέξεις 

Επιλογή 3 (πλατφόρμα Skype4Business) 

 το μάθημα να υφίσταται ως ηλεκτρονικό μάθημα στο eclass 

 ο διδάσκων να έχει κάνει λογαριασμό στο office365 και ο λογαριασμός να έχει 

ενεργοποιηθεί (μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες για τηνενεργοποίηση του) 

 όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα 

για να μπορούν να δουν τις ανακοινώσεις για τις τηλεδιαλέξεις 

Οι οδηγίες για την εγκατάσταση/λειτουργία των αντίστοιχων επιλογών έχουν δοθεί 

παραπάνω. 

Υπενθυμίζεται ότι για την οποιαδήποτε τηλεδιάλεξη απαιτούνται: δίκτυο internet με σχετικά 

υψηλή ταχύτητα, μικρόφωνο και ακουστικά, και προτιμότερο laptop/desktop και όχι κινητό 

τηλέφωνο. Τέλος, είναι καλό κατά τη διάρκεια των τηλεδιαλέξεων να είναι κλειστή η κάμερα 

όλων των συμμετεχόντων, γιατί η εικόνα θα επιβαρύνει τη ροή της πληροφορίας διαμέσου 

διαδικτύου και η τηλεδιάλεξη θα έχει χαμηλή ποιότητα.  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθυνθείτε στους ακόλουθους συναδέλφους: 

Επιλογή 1 (τηλεσυνεργασία του eclass): Παρμακέλης Α. 

Επιλογή 2 (πλατφόρμα WebexMeetings): Χαραλαμπίδης Κ. 

Επιλογή 3 (πλατφόρμαSkype4Business/office365): Παρμακέλης Α., Βελέτζας Θ., Παπανδρέου 

Ν. 

Τέλος, η επιτροπή συστήνει στους διδάσκοντες τα ακόλουθα: 

1. Η έναρξη των τηλε-μαθημάτων να γίνει με όσο το δυνατόν πιοσυντεταγμένοτρόπο για το 

σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου με στόχο τηναποφυγή σύγχυσης στους φοιτητές. 

2. Να τηρηθεί, κατά το δυνατό, το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα. 

3. Οι διδάσκοντες να αναρτούνστο eclassτου μαθήματος εβδομαδιαίο πρόγραμμα τηλε-

διαλέξεων έτσι ώστε οιφοιτητές να έχουν την δυνατότητα να προγραμματίσουν την 

παρακολούθηση τωντηλε-μαθημάτων. 

 

 

 

Η επιτροπή ΩΠ&ΦΘ 



 

 


