Οδηγός τηλεδιάσκεψης για το Πρόγραμμα
Κριτικός Γραμματισμός
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος του υπολογιστή για τη διαδικτυακή
παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι:
• ταχύτητα ADSL τουλάχιστον 1 mbps
• ενημερωμένο Flash Player (τρέχουσα έκδοση), και
• σετ ακουστικών (όχι ενσωματωμένα στον υπολογιστή).
Τα μαθήματα θα γίνουν με τη χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας Big
Blue Button
Για να παρακολουθήσετε το μάθημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. επισκεφτείτε το παρακάτω link http://blogs.uowm.gr/kritikosgrammatismos/
και στη δεξιά πλευρά της οθόνης γράψτε το ονοματεπώνυμο σας στο πλαίσιο
(Name), ενώ στο πλαίσιο (Password) γράψτε τον κωδικό που θα σας αποσταλεί
Πατήστε το κουμπί “Join”
2. Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη
Πατήστε το κουμπί “Allow”, ώστε να επιτρέψετε στο πρόγραμμα να χρησιμοποιήσει
το μικρόφωνο και την κάμερά σας.

Θα εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο, το οποίο σας επιτρέπει να δοκιμάσετε εάν τα
ηχεία και το μικρόφωνο δουλεύουν σωστά.
Πατήστε το κουμπί “Join Audio”

3. Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, το οποίο είναι το περιβάλλον στο οποίο θα
πραγματοποιηθεί το μάθημα.
Επιλέξτε “Greek” από τη λίστα που υπάρχει στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης, για
να εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία στα Ελληνικά.
4. Οι χρήστες και ο συντονιστής (καθηγητής) εμφανίζονται στη λίστα πάνω
αριστερά.

Εάν πατήσετε το κουμπί με τα ακουστικά, θα σας επιτρέψει να ακούσετε τον
καθηγητή και να συνομιλήσετε μαζί του. Θα εμφανιστεί ένα ηχείο και το όνομά σας
στη λίστα (Ακροατές) και θα υπάρχει δυνατότητα από εσάς και από τον συντονιστή
να κάνει σίγαση στο μικρόφωνό σας.
(Σημείωση: Την ώρα του μαθήματος να έχετε το μικρόφωνο σε θέση σίγασης, ώστε
να αποτρέψετε τις παρεμβολές - μικροφωνισμούς)

Εάν θέλετε να κάνετε ερώτηση στον καθηγητή, πατήστε το κουμπί με το εικονίδιο
, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίστας με τους χρήστες, για να σας δώσει
ο καθηγητής τη δυνατότητα να ακουστείτε.
5. Στο κέντρο της οθόνης είναι το πλαίσιο στο οποίο θα γίνεται η παρουσίαση του
μαθήματος, είτε με προβολή παρουσίασης PowerPoint η με PDF αρχείο.

1.

Στο δεξιό μέρος της οθόνης υπάρχει το πλαίσιο Συζήτηση, στο όποιο
μπορείτε να πληκτρολογήσετε ερωτήσεις ή απαντήσεις για τον καθηγητή η
τους συμμαθητές σας.

2.

Όταν τελειώσει το μάθημα, πατήστε το κουμπί (Αποσύνδεση) ή κλείστε το
παράθυρο του φυλλομετρητή σας (web browser).

3.

Υπάρχει μικρό βίντεο με παρουσίαση της εφαρμογής (Big Blue Button) στο
παρακάτω link:
http://www.bigbluebutton.org/videos/
Επιλέξετε το Student Overview
Καλή επιτυχία!

Σημ. Όσοι/ες έχετε υπολογιστή Macintosh με λειτουργικό σύστημα 10.8,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 6977203908 για μια επιπλέον ρύθμιση.

