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Ενεργοποίηση των Breakout Sessions 
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Προετοιμασία κατανομής συμμετεχόντων 
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Αριθμός ομάδων – κατανομή συμμετεχόντων 
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Μετακίνηση συμμετέχοντα σε ομάδα 
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Προσθήκη Breakout Sessions 

 

6 



Μετονομασία – διαγραφή Breakout Sessions- μετακίνηση  
σε main room ή σε ομάδα  
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Breakout Sessions: More 
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Μετακίνηση, εναλλαγή, αφαίρεση ατόμων από Breakout Sessions 
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Μετακίνηση σε άλλη ομάδα 
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Ανταλλαγή/εναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων 
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Ρυθμίσεις στα Breakout Rooms 

Έναρξη Breakout Sessions 
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Έναρξη των Breakout Sessions 
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Αίτημα για βοήθεια (Asking for Help)  
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Αποστολή μηνύματος (Broadcast Message) 
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Broadcast Message: επιλογή αποδεκτών 
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Μήνυμα (Broadcast Message) 
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Επισκέψεις εκπαιδευτικού στις ομάδες μαθητών 
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Αποχώρηση συμμετέχοντα από breakout session 
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Nέα είσοδος συμμετέχοντα στην ομάδα 



Τερματισμός των Breakout Sessions  
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Τερματισμός των Breakout Sessions  

1 2 
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Τέλος λειτουργίας των Breakout Sessions, μήνυμα στον Host (εκπαιδευτικό) 
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• Host: δυνατότητα επανεκκίνησης των breakout session αργότερα,  
• με Start Breakout Sessions  



Τέλος λειτουργίας των Breakout Sessions, μήνυμα στην ομάδα 
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Ανάθεση εργασίας στις ομάδες 
 Πώς μπορούμε να δώσουμε αρχεία/ασκήσεις; 

6 τρόποι 
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1ος τρόπος: αποστολή φύλλου/ων εργασίας με file-transfer  

 

 

1. ΠΡΙΝ χωρίσουμε τους μαθητές 
σε ομάδες (χειροκίνητα), αλλά 
έχοντας σχεδιάσει τη σύνθεση 
των ομάδων, την οποία 
κοινοποιούμε στους μαθητές, με 
file-transfer στέλνουμε στην 
ολομέλεια τα φύλλα εργασίας 
και κάθε ομάδα κατεβάζει το 
δικό της αρχείο, για να δουλέψει 
με αυτό στη συνέχεια. 
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• Μπορούμε να δώσουμε 1 φύλλο εργασίας κοινό για όλες 

τις ομάδες. 
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2ος τρόπος: επικόλληση συνδέσμου στο chat της ολομέλειας  

2. ΠΡΙΝ χωρίσουμε τους 
μαθητές σε ομάδες 
(χειροκίνητα), γνωρίζοντας 
τη σύνθεση των ομάδων, 
θα δώσουμε στο chat της 
ολομέλειας τον σύνδεσμο 
(link) για κάθε ομάδα, 
ώστε να βρει το αρχείο 
που την αφορά 

 Ή 

 Να δώσουμε ένα 
σύνδεσμο, για να 
ασχοληθούν όλες οι 
ομάδες με την ίδια 
εργασία. 

Καποδίστριας (Ιστορία ΣΤ) 
 

 1η ΟΜΑΔΑ, Ιστορία ΣΤ, Βιβλίο 
Μαθητή, σ. 141, Ερώτηση 1 

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85
47/688/10-0182-01_Istoria_ST-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/ 

 2η ΟΜΑΔΑ, Ιστορία ΣΤ, Βιβλίο 
Μαθητή, σ. 141, Ερώτηση 2  

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85
47/688/10-0182-01_Istoria_ST-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/ 

 3η ΟΜΑΔΑ, Ιστορία ΣΤ, Τετράδιο 
Εργασιών, σ. 26, Εργασία 18 

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85
47/690/10-0183-01_Istoria_ST-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion/ 

  4η ΟΜΑΔΑ, Ιστορία ΣΤ, Τετράδιο 
Εργασιών, σ. 26, Εργασία 19 

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85
47/690/10-0183-01_Istoria_ST-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion/ 
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3ος τρόπος: επικόλληση άσκησης στο chat της ολομέλειας  

29 

 
 

 

2. ΠΡΙΝ 
χωρίσουμε τους 
μαθητές σε 
ομάδες 
(χειροκίνητα), 
γνωρίζοντας τη 
σύνθεση των 
ομάδων, θα 
δώσουμε στο 
chat της 
ολομέλειας  

 την άσκηση για 
κάθε ομάδα 

  Ή 
 θα δώσουμε 1 

άσκηση, κοινή 
για όλες τις 
ομάδες. 
 

Γλώσσα, Ε τάξη, Β τεύχος, εν. 9, σελίδα 42 
1η ομάδα: Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, 

πολύ ή το επίρρημα πολύ:  
• Σήμερα σηκώθηκα __________________ πρωί. 
• Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί έκανε __________________ 

ζέστη.  
• Πήγα στο μπάνιο κι έριξα __________________ νερό στο 

πρόσωπό μου. 
2η ομάδα:  
• Την ώρα που τρώγαμε το πρωινό μας, ο αδερφός μου είχε μια 

__________________ καλή ιδέα, να επισκεφτούμε τη 
βιβλιοθήκη.  

• Η βιβλιοθήκη είναι __________________ μεγάλη και έχει 
__________________ βιβλία. 

 
Οι υπόλοιπες προτάσεις στις άλλες ομάδες ή διαφορετικές 

ασκήσεις στις ομάδες. Π.χ. άσκηση σελίδας 39 
3η ομάδα: Προσπαθήστε να ενώσετε τις παρακάτω προτάσεις 

κάνοντας τη μία από τις δύο δευτερεύουσα. Χρησιμοποιήστε 
τις λέξεις ή φράσεις που είναι στην παρένθεση.  

• Διάβασα πολύ και κουράστηκαν τα μάτια μου. (επειδή)  
• Διάβαζε τόσο σιγανά. Μόλις μπορούσα να τον ακούσω. (ώστε) 



4ος τρόπος: προφορικές οδηγίες 

  

 

 

3. ΠΡΙΝ μπουν στα Breakout Rooms, προφορικές οδηγίες!  

 π.χ.  

• Δείτε τη δραστηριότητα 3 στη σελίδα 44 του βιβλίου σας (ηλεκτρονικού 
ή έντυπου) και συζητήστε για να δώσετε την απάντησή σας ως ομάδα.  

• – Δημιουργήστε έναν κατάλογο με τα ρήματα της 1ης παραγράφου του 
κειμένου στη σελίδα 76 του βιβλίου σας. 
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5ος τρόπος: επικόλληση συνδέσμου ή άσκησης στο chat  
της ομάδας 

  ΑΦΟΥ χωρίσουμε τους 
μαθητές σε ομάδες 
(χειροκίνητα  ή αυτόματα), 
μπαίνουμε σε κάθε ομάδα 
χωριστά και επικολλούμε 
στο chat της ομάδας τον 
σύνδεσμο (link), για να 
βρουν το αρχείο με το υλικό 

 ή επικολλούμε την άσκηση: 
π.χ. 
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1η ομάδα: 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/682/10-
0179-02_Fysika_ST-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/ 

Φυσικά, ΣΤ τάξη, Τετράδιο εργασιών, σελ. 123 
Συμπλήρωση Πίνακα 

 

Φυσικά, ΣΤ τάξη, Τετράδιο εργασιών, 
σελ. 122 
Τοποθέτησε τους συνδετήρες σε 
απόσταση περίπου 20 εκατοστά από 
τον μαγνήτη. Πλησίασε σιγά σιγά τον 
μαγνήτη προς τους συνδετήρες. Τι 
παρατηρείς;  Ακούμπησε στη συνέχεια 
τον μαγνήτη στους συνδετήρες. Τι 
παρατηρείς; 

Πατώντας τον σύνδεσμο, τα παιδιά  οδηγούνται 
στο βιβλίο και στη σελ. 123 βλέπουν τον παρακάτω 
πίνακα: 
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6ος τρόπος: επικόλληση άσκησης στο μήνυμα 

4. Επικολλώντας 

 στο πλαίσιο του 
μηνύματος την 
άσκηση και 
στέλνοντάς την, 

 ως μήνυμα, στην 
ομάδα ή  

 στις ομάδες που 
θέλουμε. 

 

 Γεωγραφία, Ε τάξη, Τετράδιο ασκήσεων, Κεφ. 

14, σελ. 21, άσκηση 3 

 Συζητήστε τα πλεονεκτήματα των πεδινών 
περιοχών και κατόπιν γράψτε ένα μικρό 
κείμενο, στο οποίο θα αναφέρετε μερικούς 
από τους λόγους που οι πεδινές περιοχές 
αναπτύσσονται ευκολότερα σε σύγκριση με τις 
ορεινές περιοχές. 
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Άσκηση με μήνυμα 



Δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγράφου (enter) 
ούτε επικόλλησης εικόνας 
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Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας 
Καλή συνέχεια! 
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Ιωάννα Βορβή και Σωκράτης Τουμπεκτσής 


