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Πρακτική Ι

Το streaming ως πρόσθετη πηγή πληροφοριών και για να επιτύχει 
κανείς να έχει ευρύτερη εμβέλεια

+ για να προσεγγίσουν περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που προσκαλούν, 
όλο και περισσότεροι διοργανωτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν streaming 
των εκδηλώσεών τους
+ στην απλούστερη περίπτωση, ρυθμίζεται μια κάμερα έτσι ώστε να καταγράφει 
τη δράση επί σκηνής



Πρακτική Ι

Το streaming ως πρόσθετη πηγή πληροφοριών και για να επιτύχει 
κανείς να έχει ευρύτερη εμβέλεια

+ Οικονομική, οικολογική λύση από τη σκοπιά του διοργανωτή
+ Μπορεί να ενσωματωθεί με ευέλικτο τρόπο στην καθημερινή ζωή από τη 
σκοπιά των συμμετεχόντων
+ Καλή αναλογία κόστους - οφέλους



Πρακτική ΙΙ

Ψηφιακή πραγματοποίηση συνεδριάσεων επιτροπών, εργαστηρίων 
και σεμιναρίων

+ Χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν νέες έννοιες παντού όπου πριν από την 
πανδημία οι άνθρωποι αλληλεπιδρούσαν δια ζώσης
+ γίναμε ειδικοί σε θέματα όπως το εργαλείο ψηφοφορίας στη βιντεοδιάσκεψη 
μέχρι και στην ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας ψηφιακή κλίμακα 1- 10



Πρακτική ΙΙ

Ψηφιακή πραγματοποίηση συνεδριάσεων επιτροπών, εργαστηρίων 
και σεμιναρίων

+ έπρεπε να δημιουργηθούν εικονικοί χώροι:
Το Gathertownκαι το Conceptboard μας διευκόλυναν σε αυτό.

+ Εμφάνιση περιεχομένου και χρονοδιαγραμμάτων με σαφήνεια; - Κανένα 
πρόβλημα με: χρήση των Padlet, Quip και Learningsnacks.



Πρακτική ΙΙ

Ψηφιακή πραγματοποίηση συνεδριάσεων επιτροπών, εργαστηρίων 
και σεμιναρίων

+ ο εγκέφαλος χρειάζεται ένα διάλειμμα ενδιάμεσα, τι θα λέγατε για έναν γύρο: 
Scribbl.io, City- Country- River ή AmongUs
+ μικρές ομάδες εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέσα σε δωμάτια με 
ασπροπίνακες για καταιγισμό ιδεών: Καλά εργαλείαγι αυτό είναι τα Webex και 
Zoom
+ Το καλύτερο για το τέλος: ανατροφοδότηση: Μπορεί να πραγματοποιηθεί 
άνετα με τις εφαρμογές Mentimeter , sli.do.
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