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Περιεχόμενα
Θεματικές ενότητες

Γραμμή μενού

1. Συζήτηση (Chat)

2. Διαμοιρασμός (Share) αρχείων

3. Επισημειώσεις (Annotations) εκπ/κού επί διαμοιραζόμενων 
αρχείων

4. Λευκοπίνακας (Whiteboard) 

4.1 Προσθήκη σελίδας (Add page)

4.2  Αποθήκευση (Save) του περιεχομένου του

5. Διαμοιρασμός (share) βίντεο

6. Μεταφορά αρχείων (transfer) από εκπ/κό προς μαθητές/τριες



Περιεχόμενα
Θεματικές ενότητες

7. Δημιουργία ερωτηματολογίου ψηφοφορίας (Polling): 

7.1 Προβολή (View) παραθύρου (Panel) ψηφοφορίας 

7.2 Δημιουργία ερωτήσεων/απαντήσεων & 
Επιλογές (Options) του διαθέσιμου χρόνου συμπλήρωσής τους από
μαθητές/τριες

7.3 Αποθήκευση (Save) ερωτηματολογίου (προς χρήση την ώρα διδασκαλίας)

7.4 Άνοιγμα του προετοιμασμένου-υπάρχοντος ερωτηματολογίου (Open Poll
Questions)

7.5 Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από μαθητές/τριες (Open Poll)

7.6 Αποθήκευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας (Save Poll Results)



Περιεχόμενα
Θεματικές ενότητες

8. Δημιουργία χωριστών συνεδριών-ομάδων εργασίας (Breakout Sessions): 

8.1 Ενεργοποίηση (Enable Breakout Sessions)

8.2 Ανάθεση-Τοποθέτηση μαθητών/τριών σε ομάδες (Breakout Sessions
assignment) 

8.3 Ρυθμίσεις (Settings) των ενεργειών των ομάδων & Έναρξη των ομάδων (Start
Breakout Sessions )

8.4 Σύνδεση/αποχώρηση (join/leave) εκπαιδευτικού στις ομάδες

8.5 Μετάδοση (Broadcast) γραπτού μηνύματος εκπ/κού προς ομάδες

8.6 Τερματισμός εργασιών σε ομάδες (End all Breakout Sessions)



Γραμμή Μενού

ΒοήθειαΑρχείο Προβολή Ήχος & Βίντεο Συμμετέχων Τηλεδιάσκεψη Χωρισμός ομάδων

Πληροφορίες Τηλεδιάσκεψης Απόκρυψη-εμφάνιση γραμμής μενού

Διαμοιρασμός
Σίγαση/κατάργηση 

σίγασης
Έναρξη/παύση 
βίντεο Συμμετέχοντες Συνομιλία



1.1 
Συζήτηση 

(Chat)

Συζήτηση

Συμμετέχοντες

Προς όλους

Προς …

Εισάγετε το μήνυμα της συζήτησης εδώ

Σίγαση όλων
Κατάργηση της 
σίγασης όλων

Σίγαση κατά την είσοδο

Επιτρέπω στους παρευρισκόμενους να καταργούν τη σίγαση μόνοι τους

Κλείσιμο συζήτησης

Οικοδέσποινα



1.2 Συζήτηση:  Μηνύματα μαθητών/τριών 
ΜΟΝΟΝ με εκπ/κό (Host)

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν: 
Ιδιωτικά με 
Οικοδεσπότη
Παρουσιαστή

Άλλους συμμέτοχους (συμμαθητές)

Προνόμια των συμμετεχόντων

Δημόσια με:
Όλους

Συμμετέχοντες

Επικοινωνία

Εφαρμογή

Παραχώρηση 
προνομίων



2.1 
Διαμοιρασμός 
(Share)

Διαμοιρασμός περιεχομένου

Βελτιστοποίηση για κείμενο & εικόνα

Οθόνη

Διαμοιρασμός

Νέος Λευκοπίνακας



2.2 Διαμοιρασμός (Share)

Διαμοιράζετε…. (είδος αρχείου)

Τερματισμός  
διαμοιρασμού



3. Επισημειώσεις
(Annotate) 
εκπ/κού
επί των 
διαμοιραζόμενων 
αρχείων 

Μπορείς να επισημειώσεις

Η Εργαλειοθήκη των 
επισημειώσεων

Επισημειώνω



4.1 
Λευκοπίνακας: 
Προσθήκη 
σελίδας

Προσθήκη σελίδας

Προστέθηκε 2η σελίδα

Επεξεργασία

Βρισκόμαστε στην 1η σελίδα



Όνομα εγγράφου

Αποθήκευση σε μορφή pdf

4.2. Λευκοπίνακας: Αποθήκευση (Save) του περιεχομένου του  (3 τρόποι)

Α΄ τρόπος

Αποθήκευση



4.2. Λευκοπίνακας: Αποθήκευση (Save) του περιεχομένου του 

Β΄ τρόπος

Αρχείο 

Αποθήκευση ως Έγγραφο

Όνομα εγγράφου

Αποθήκευση σε μορφή pdf

Αποθήκευση



4.2 Λευκοπίνακας: 
Αποθήκευση 
(Save) του 
περιεχομένου του

Γ΄  τρόπος

Κλείνοντας αυτό το κουμπί θα αφαιρεθεί το περιεχόμενό του από τις οθόνες 
όλων των συμμετεχόντων. Θέλετε να συνεχίσετε;

Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα. 

Ναι

(οι ενέργειες 
συνεχίζονται στην 
επόμενη σελίδα…)



4.2.3 Λευκοπίνακας: Αποθήκευση (Save) του περιεχομένου του πίνακα

Θέλεις να αποθηκεύσεις το τρέχον έγγραφο; 

Αποθήκευση εγγράφου ως…

Αποθήκευση

Αποθήκευση σε μορφή pdf

Όνομα εγγράφου

Ναι



3 
Βελτιστοποίηση για 

κίνηση και βίντεο

5. Διαμοιρασμός (share) βίντεο 



Διαμοιρασμός του ήχου του υπολογιστή σου3
Βελτιστοποίηση για 

κίνηση και βίντεο

5. Διαμοιρασμός (share) βίντεο 



6. Μεταφορά αρχείων (transfer) από εκπ/κό προς μαθητές/τριες

1. 
Αρχείο

2. 
Μεταφορά

3. Διαμοιρασμός αρχείου

Μεταφορά αρχείου



7.1 Δημιουργία ψηφοφορίας (Polling): Προβολή παραθύρου

2. Παράθυρα

3. Διαχείριση παραθύρων 



Διαθέσιμα παράθυρα
5. 

Προσθέτω

7.1 Δημιουργία ψηφοφορίας: Προβολή παραθύρου 

Μεταφέρθηκε
4. Ψηφοφορία

Τρέχοντα  παράθυρα

Διαχείριση παραθύρων
Παρακαλώ, επίλεξε παράθυρα που θέλεις να βλέπεις



Ερώτηση

Νέα (ερώτηση)

• Πολλαπλής επιλογής-Μια απάντηση (σωστή)
• Πολλαπλής επιλογής-Πολλές απαντήσεις (σωστές)
• Σύντομη απάντηση

Τύπος 
(ερώτησης)

7.2.1 Δημιουργία ψηφοφορίας: Δημιουργία ερωτήσεων



Ψηφοφορίας Ερωτήσεις

Προσθέτω (απάντηση)Απάντηση

7.2.2 Δημιουργία ψηφοφορίας: 
Δημιουργία απαντήσεων



Άκυρο

Ψηφοφορίας Επιλογές

7.2.3 Δημιουργία ψηφοφορίας: Επιλογές



Αποθήκευση

7.3 Δημιουργία ψηφοφορίας: 
Αποθήκευση ερωτηματολογίου (2 τρόποι)

Α΄ τρόπος

Όνομα εγγράφου: 
δίνουμε όνομα σχετικό 
με το περιεχόμενό του



Αρχείο

Αποθήκευση ως 

Β΄ τρόπος

7.3 Δημιουργία ψηφοφορίας: 
Αποθήκευση ερωτηματολογίου (2 τρόποι)

Όνομα εγγράφου: 
δίνουμε όνομα σχετικό 
με το περιεχόμενό του



Άνοιγμα ερωτήσεων  ψηφοφορίας

Άνοιγμα

7.4 Δημιουργία ψηφοφορίας:  
Άνοιγμα του αποθηκευθέντος

ερωτηματολογίου



Ανοίγω την ψηφοφορία

7.5 Δημιουργία 
ψηφοφορίας:  
Συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου από 
μαθητές/τριες

Ραβδόγραμμα

Κατάσταση ψηφοφορίας 

Δεν άρχισαν 

Σε εξέλιξη 

Τελείωσαν



7.6 Δημιουργία ψηφοφορίας: 
Αποθήκευση Αποτελεσμάτων ψηφοφορίας (2 τρόποι)

Εφαρμογή

Α΄ τρόπος

Όνομα εγγράφου: 
δίνουμε όνομα σχετικό 
με το περιεχόμενό του



7.6 Δημιουργία ψηφοφορίας (Polling): 
Αποθήκευση Αποτελεσμάτων (2 τρόποι)

Β΄ τρόπος

Αποθήκευση ως 

Αποθήκευση

Όνομα εγγράφου: 
δίνουμε όνομα σχετικό 
με το περιεχόμενό του



Καμία 
απάντηση

Αρχείο    Επεξεργασία  Μορφή   Προβολή    Βοήθεια

Καμία 
απάντηση

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας, Γεωγραφία 1η ενότητα

7.6 
Αποθήκευση 
αποτελεσμάτων 
ψηφοφορίας: 
το 
αποθηκευμένο 
αρχείο με 
απαντήσεις 
μαθητών/τριών



8.1 Δημιουργία χωριστών 
συνεδριών-ομάδων 
(Breakout Sessions): 

Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση ομάδων 

Αναθέσεις στις ομάδες

Ανάθεση … συμμέτοχου σε …       ομάδα 

Δημιουργία αναθέσεων

Αυτόματα Χειροκίνητα

Άκυρο





Προσθέτω ομάδες
Ομάδες (3)

Ομάδα 1 (0 άτομα) 
Ομάδα 2 (0 άτομα)
Ομάδα 3 (0 άτομα)

+ Προσθέτω 
ομάδες

Δεν έχουν 
τοποθετηθεί 
(σε ομάδες)

8.2 Δημιουργία ομάδων (Breakout Sessions): 
Αναθέσεις  

Χειροκίνητα



Επιλογή όλων Μετακίνηση στην ομάδα

(Δημιουργία) Νέας ομάδας

8.2 Ανάθεση-
Τοποθέτηση-
Μετακίνηση 
μαθητών/τριών σε 
ομάδες 1



8.2 Τοποθέτηση-Μετακίνηση σε 
ομάδες &

Μετονομασία, πρόσθεση, 
διαγραφή ομάδων

Μετακίνηση σε… 
(άλλη ομάδα)

Προσθέτω ομάδα

Ρυθμίσεις Επαναφορά



8.3 Ρυθμίσεις (Settings): τι επιτρέπουμε-δεν επιτρέπουμε στις ομάδες

✓ Επιτρέπω στους παρόντες να επιστρέψουν στην κύρια συνάντηση

Επιτρέπω στους παρόντες να συνδεθούν στην ομάδα αργότερα   (το αποεπιλέγουμε)

✓ Αυτόματη λήξη συνεδριών σε …. 
λεπτά

✓ Όταν οι συνεδρίες λήξουν, παρέχω σε 
συμμέτοχους περισσότερο χρόνο, πριν 
επιστρέψουν στην κύρια συνάντηση 

Ρύθμιση χρονομέτρου σε…  δευτερόλεπτα

Ρυθμίσεις Επανέναρξη (ρυθμίσεων)



8.3 Ρυθμίσεις (Settings) -> Έναρξη συνεδριών-ομάδων

Έναρξη συνεδριών



8.3 Έναρξη ομάδων: Τι βλέπει στην οθόνη ο/η μαθητής/τρια, όταν ξεκινούν οι ομάδες

Οι χωριστές συνεδρίες-
ομάδες έχουν αρχίσει

Σε έχουν αναθέσει στην
Μπλε Ομάδα. Μπορείς να
συνδεθείς τώρα ή μπορείς
να συνδεθείς αργότερα από
τον κατάλογο των
συμμετεχόντων ή από το
κουμπί «Περισσότερες
επιλογές» (More options)
του μενού.

Σύνδεση τώρα Σύνδεση αργότερα

Σε έχουν αναθέσει στην Μπλε Ομάδα Σύνδεση

Σύνδεση

Κύρια συνάντηση



ΣύνδεσηΣύνδεση

8.4 Σύνδεση 
εκπ/κού: 
μπορεί να 
παίρνει 
μέρος στην 
ομάδα της 
επιλογής  
του/της 
(3 τρόποι)

Β΄ τρόπος Α΄ τρόπος 



8.4 Σύνδεση εκπ/κού: μπορεί να παίρνει μέρος στην ομάδα επιλογής  του/της

Γ΄ τρόπος 

Σύνδεση με ομάδα Ομάδα 1 
Ομάδα 2 
Ομάδα 3



Χρόνος ομάδας: 

Έχετε συνδεθεί στην Ομάδα 1

8.4 Σύνδεση εκπ/κού με την ομάδα επιλογής  του/της: μόλις συνδεθεί ενημερώνεται ότι...

Ο ήχος σας έχει μεταστραφεί 
από την κύρια συνάντηση 
προς την Ομάδα 1

Συνδέεστε στη (Χωριστή Συνεδρία) Ομάδα 1



8.4 Σύνδεση εκπ/κού->Αποχώρηση από την ομάδα στην οποία συνδέθηκε (2 τρόποι)

Α΄ τρόπος

Αποχώρηση από ομάδα



8.4 Σύνδεση 
εκπ/κού -> 
Αποχώρηση 
από την ομάδα 
(2 τρόποι)

Β΄ τρόπος



8.5 Μετάδοση-αποστολή 
γραπτού μηνύματος εκπ/κού

προς ομάδες (2 τρόποι)

Μετάδοση μηνύματος

Αποστολή σε όλες τις ομάδες

Αποστολή σε

Όλες τις ομάδες

Στην ομάδα 1
Στην ομάδα 2
Στην ομάδα 3 Α΄  τρόπος

Αποστολή

Όλους τους συμμέτοχους



8.5 Μετάδοση-αποστολή γραπτού 
μηνύματος εκπ/κού

προς ομάδες (2 τρόποι)

Αποστολή

Β΄ τρόπος

Β΄ τρόπος
Αποστολή σε όλες τις ομάδες

Αποστολή σε

Όλες τις ομάδες Όλους τους συμμέτοχους



8.6 Τερματισμός εργασίας ομάδων (2 τρόποι)

Α΄ τρόπος

Τερματισμός όλων των χωριστών συνεδριών-ομάδων



8.6 
Τερματισμός 
εργασίας  
ομάδων
(2 τρόποι)

Β΄ τρόπος

2. Τερματισμός όλων των ομάδων



8.6 Τερματισμός εργασίας 
ομάδων: επιβεβαίωση 
εντολής τερματισμού
(ίδια και στους 2 τρόπους) 

Τερματισμός όλων των χωριστών συνεδριών 

Θέλετε να τερματίσετε όλες τις χωριστές συνεδρίες-ομάδες; 
Όλοι οι συμμέτοχοι θα επιστρέψουν στην κύρια συνάντηση.

Τερματισμός ομάδων
Άκυρο


