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Δυο λόγια για την Webex Meetings  

και τα βασικά εργαλεία της 



Ξεκινάμε την εφαρμογή και 
περιμένουμε τους μαθητές 

μας να συνδεθούν 
 



Με το open and share 
διαμοιραζόμαστε αρχεία 

 

Με το transfer στέλνουμε 
αρχεία στους μαθητές μας (πχ, 
ένα φύλλο εργασίας το οποίο 

μπορούν να κατεβάσουν)  
 

Το μενού που υπάρχει στην εφαρμογή είναι για κάποιες ρυθμίσεις 
που δεν χρειάζεται να μας απασχολήσουν, 

 εκτός αν έχουμε δυο μικρόφωνα ή κάμερες συνδεδεμένες  
και πρέπει να κάνουμε επιλογές. 



 
Πατώντας το κουμπί share file, 

επιλέγουμε το αρχείο.  
Στους μαθητές μας 

εμφανίζεται ένα μήνυμα και 
αυτοί πατούν το κουμπί 

download 
 





Αποδεχόμαστε  
τους μαθητές μας  

πατώντας το κουμπί admit 
 



Αν οι μαθητές μας είναι πολλοί, 
τότε μπορεί να εμφανιστεί 

λίστα,  
οπότε τσεκάρουμε τα text boxes 

και τους αποδεχόμαστε 
 



Βλέπουμε το παράθυρο με τους μαθητές μας 



 Το εργαλείο ‘Breakout Sessions’/ 

Εργασία σε Ομάδες 
 



Στο μενού βλέπουμε την επιλογή Breakout Sessions. 
Πατάμε το κουμπί enable και εμφανίζεται η παρακάτω 

εικόνα: 



Πατάμε create 

Το πρόγραμμα 
μπορεί να το 

κάνει αυτόματα 
ή χειροκίνητα 

Δημιουργώ όσες ομάδες 
θέλω 



Εδώ βλέπουμε τους μαθητές 
που είναι συνδεδεμένοι 

Βλέπουμε ότι 
δημιουργήθηκαν 2 ομάδες 

Το επόμενο βήμα είναι  
να βάλουμε τους μαθητές  

στις ομάδες 



Μπορούμε να αλλάξουμε το 
όνομα των ομάδων ή να 

καταργήσουμε μια ομάδα 



Τώρα βάζουμε σε κάθε ομάδα 
τους μαθητές που θέλουμε: 

Τσεκάρουμε ποιους θα βάλουμε 
στην πρώτη ομάδα, πατάμε το 

κουμπί move to session και 
επιλέγουμε την ομάδα. 

Το ίδιο κάνουμε και με τους 
υπόλοιπους μαθητές 



Μπορούμε να μετακινήσουμε έναν 
μαθητή ή να τον βγάλουμε από την 

ομάδα πατώντας το move ή το remove 

Πατάμε start sessions για 
να ξεκινήσουμε τη διαδικασία 



Όταν βάζουμε τους μαθητές σε ομάδες,  
εμφανίζεται στην οθόνη τους ένα μήνυμα για να μπουν  

στην ομάδα και αυτοί πρέπει να πατήσουν οκ 



Για να μπει ο εκπαιδευτικός σε κάποια από τις ομάδες,  
πρέπει να πατήσει το κουμπί join που υπάρχει επάνω τέρμα δεξιά 

από κάθε ομάδα 



Έχω αφήσει έναν ‘μαθητή’ μου έξω από τις ομάδες, γιατί αυτός 
θα είναι ο βοηθός μου. Είναι ο εκπαιδευτικός που μπορεί να  
συνδεθεί μαζί μου και να τον έχω συνεργάτη στη συνάντηση:  

co-host-συνοικοδεσπότη 



Αν κάνω δεξί κλικ επάνω στο όνομά του, πατάω change role και από το 
πτυσσόμενο μενού make cohost. Βλέπετε ότι βρίσκομαι στο main meeting. 

Τον εκπαιδευτικό μπορώ να τον βάλω σε κάποια ομάδα και να έχει δικαιώματα 
διαχείρισης του μαθήματος. Θα βγει μήνυμα επιβεβαίωσης 

ω 

ω 



Αφού έχουμε 
δημιουργήσει τις 

ομάδες,  
προσέχουμε και δεν 

πατάμε  
end all sessions  

αλλά το κουμπάκι x 
πάνω δεξιά 



Για να δούμε τι κάνουν οι ομάδες, επιλέγουμε από το μενού επάνω 
δεξιά το breakout session, πατάμε join και συνδεόμαστε στην ομάδα 

που θέλουμε 



Αν θέλουμε να βγούμε από μία ομάδα και να δούμε τι κάνει η άλλη ομάδα, πατάμε 
το κουμπί κάτω δεξιά leave session.  

Θα μεταφερθούμε στο παράθυρο των ομάδων, όπως  είδαμε παραπάνω, και θα 
πατήσουμε join στην άλλη ομάδα 



Στην ομάδα που βρισκόμαστε κάθε φορά, διαμοιραζόμαστε την οθόνη μας  
πατώντας το share screen.  

Οι μαθητές μας θα δουν την οθόνη μας και ενδεχομένως τα διαδραστικά βιβλία, μία  
παρουσίαση, ένα βίντεο ή και ένα φύλλο εργασίας που θέλουμε να τους δείξουμε 



Όταν μοιράζουμε την οθόνη μας, πρέπει να προσέξουμε να επιλέξουμε  
από το μενού optimize for motion and video.  

Αυτό είναι απαραίτητο, αν πρόκειται να δείξουμε κάποιο βίντεο.   



Καθώς κάνουμε διαμοιρασμό της οθόνης, βγαίνει το μενού επάνω με διάφορες 
επιλογές, όπως το annotate,  με το οποίο οι μαθητές μας (όπως και εμείς)  

μπορούν να υπογραμμίσουν/κυκλώσουν κλπ πάνω σε ένα κείμενο. Πχ: 





Όταν ο παρουσιαστής κάνει διαμοιρασμό της οθόνης και πατήσει το κουμπάκι 
annotate: 

Για να μπορέσουμε να πάρουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, θα 
πρέπει να προσέξουμε το μικρό μενού που εμφανίζεται αριστερά 



Βρίσκεται αριστερά μας και επειδή είναι μικρό δεν το προσέχουμε, ιδίως αν 
έχουμε εικόνες ή δεν έχουμε ακόμη μεγάλη εξοικείωση με την εφαρμογή  



Κάνοντας κλικ στο πρώτο κουμπάκι,  
κάνουμε αίτημα πατώντας request.  

Ο παρουσιαστής βλέπει στο παράθυρό του το αίτημά μας  
και μας αφήνει να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο 



Βλέπουμε το μενού με τα εργαλεία να αναπτύσσεται 
 στο δεξί μέρος της οθόνης 



Για να βγουν όλοι οι μαθητές από τις ομάδες,  
πατάμε το κουμπί end all breakout sessions.  

Η ενέργεια δεν θα γίνει αμέσως, θα περάσει περίπου 1 λεπτό.  
Σε κάθε περίπτωση, εμφανίζεται και ένα χρονόμετρο. 



Ακολουθεί παράδειγμα εφαρμογής των Breakout Sessions’/ 
ομάδων εργασίας στο γλωσσικό μάθημα της ΣΤ΄ τάξης (δύο 30’+ δύο 30’) 


