Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων

Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης έχει υλοποιηθεί µε χρήση του ανοικτού λογισµικού για
τηλεδιασκέψεις Big Blue Button (BBB) http://bigbluebutton.org/.

Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης διαθέτει ένα πλήρως εξελληνισµένο περιβάλλον. ∆ίνει τη
δυνατότητα για Οπτικοακουστική Επικοινωνία. Η επικοινωνία µε φωνή είναι ενεργή εφόσον
διαθέτετε απλές συσκευές ήχου (ηχεία ή ακουστικά και µικρόφωνο) και µε εικόνα (video)
εφόσον διαθέτετε κάµερα.
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παρουσιάσεις (slides) ή άλλο υλικό εφόσον ανεβάσει το αντίστοιχο αρχείο στο χώρο της
τηλεδιάσκεψης. Τα µέλη οµοίως µπορούν να ανεβάσουν υλικό αλλά µόνο µε την άδεια του
εισηγητή.

Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαµοιράσει την επιφάνεια εργασίας του ώστε να
πραγµατοποιήσει επίδειξη κάποιας εφαρµογής που έχει εγκατεστηµένη στον υπολογιστή του,
π.χ. κάποιο εκπαιδευτικό λογισµικό. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να δοθεί από τον εισηγητή και
σε άλλο µέλος της τηλεδιάσκεψης.

Επίσης είναι δυνατή η επικοινωνία µε άµεσο µήνυµα (chat) όλων των µελών της τηλεδιάσκεψης
αλλά και η χρήση ασπροπίνακα (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασµό σ’ αυτόν.

Περιβάλλον Ιστοσελίδας Υπηρεσίας

Στην αρχική σελίδα της Υπηρεσίας Εικονικής Τάξης http://meeting.sch.gr/ είναι ορατές οι
προσεχείς προγραµµατισµένες τηλεδιασκέψεις αλλά και σύνδεσµοι για οδηγίες χρήσης της
υπηρεσίας. Πάνω δεξιά υπάρχει το κουµπί

. Με την είσοδο στην υπηρεσία µε τα

στοιχεία λογαριασµού στο ΠΣ∆ εµφανίζεται η σελίδα «Οι τηλεδιασκέψεις µου» του χρήστη που
έκανε είσοδο στην υπηρεσία. Εκεί εµφανίζονται οι τηλεδιασκέψεις στις οποίες έχει κάνει
εγγραφή ή έχει δηµιουργήσει ο συνδεδεµένος χρήστης.

Το εικονίδιο

εµφανίζει αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από το σύστηµα για τον συνδεδεµένο

χρήστη. Αν γίνει κλικ πάνω στο εικονίδιο αυτό τότε εµφανίζεται η σελίδα ειδοποιήσεων του
συνδεδεµένου χρήστη. Εκεί εµφανίζονται οι προσκλήσεις που έχει δεχτεί ο χρήστης για

συµµετοχή σε τηλεδιάσκεψη αλλά και οι αιτήσεις που έχει κάνει ο ίδιος για συµµετοχή σε
τηλεδιάσκεψη. Οι ειδοποιήσεις του συνδεδεµένου χρήστη εµφανίζονται και στην αρχική σελίδα
της υπηρεσίας µετά τη σύνδεσή του.

Εικόνα 1 – Αρχική Σελίδα meeting.sch.gr

Εικόνα 2 – Σελίδα «Οι τηλεδιασκέψεις µου»

Εικόνα 3 – Σελίδα «Οι ειδοποιήσεις µου»

∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση Τηλεδιασκέψεων
Οι τηλεδιασκέψεις µπορούν να δηµιουργηθούν µε τρεις διαφορετικούς τρόπους συµµετοχής.
1. Περιορισµένη µε προσκλήσεις: Μπορούν να γραφτούν µόνο οι προσκεκληµένοι
χρήστες και δεν φαίνεται στην λίστα των τηλεδιασκέψεων.
2. Ελεγχόµενη µε έγκριση συµµετοχής: Μπορούν να γραφτούν οι χρήστες που έκαναν
αίτηση συµµετοχής προς τον εισηγητή και έγινε αποδεκτή και φαίνεται στην λίστα των
τηλεδιασκέψεων.
3. ∆ηµόσια µε δήλωση συµµετοχής: Όλοι µπορούν να γραφτούν και φαίνεται στην λίστα
των τηλεδιασκέψεων.

Μετά την είσοδο του χρήστη ΠΣ∆ στην υπηρεσία http://meeting.sch.gr και κλικ στον κουµπί
«∆ηµιουργήστε» από το πάνω οριζόντιο µενού εµφανίζεται η σελίδα δηµιουργίας νέας
τηλεδιάσκεψης.

Εικόνα 4 – ∆ηµιουργία Νέας Τηλεδιάσκεψης

Για τη δηµιουργία νέας τηλεδιάσκεψης πρέπει να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία στη
φόρµα δηµιουργίας:

• Τίτλος
Ο τίτλος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το αντικείµενο της τηλεδιάσκεψης.

• Περιγραφή.
Στην περιγραφή µπορείτε να παρουσιάσετε αναλυτικότερα πιο θα είναι το αντικείµενο της
τηλεδιάσκεψης καθώς και τα θέµατα που θα παρουσιαστούν.
• Υλικό
Μπορείτε προαιρετικά να προσδιορίσετε χρήσιµο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα µπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι χρήστες. Οι επιτρεπόµενοι τύποι αρχείων είναι: pdf, doc,
docx, ppt, pptx. Το µέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2MB, αλλά
µπορείτε να ανεβάσετε πολλά διαφορετικά αρχεία µέχρι το επιτρεπόµενο όριο. Επιπλέον,
µπορεί να επιλεγεί για κάθε αρχείο που προσθέτετε αν θα είναι διαθέσιµο µόνο στους
συµµετέχοντες της τηλεδιάσκεψης ή σε όλους.
• Εικόνα
Μπορείτε προαιρετικά να ανεβάσετε µια εικόνα η οποία θα φαίνεται σε όλες τις λίστες όπου
θα εµφανίζεται η τηλεδιάσκεψή σας και πρέπει να αντιπροσωπεύει το περιεχόµενό της.
Προτείνεται η εικόνα να έχει πλάτος 250px και ύψος 200px ώστε να µην εµφανίζεται
παραµορφωµένη. Το αρχείο εικόνας µπορεί να είναι τύπου jpg, png, gif. Αν δεν ορίσετε
κάποια εικόνα για την τηλεδιάσκεψη τότε θα οριστεί η προκαθορισµένη εικόνα από το
σύστηµα.
• Έναρξη
Προσδιορίστε την ηµεροµηνία και την ώρα που θα αρχίσει η τηλεδιάσκεψη. Η έναρξη της
τηλεδιάσκεψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 λεπτά µετά την τρέχουσα ηµεροµηνία και
ώρα κατά τη διάρκεια δηµιουργίας της τηλεδιάσκεψης.
• ∆ιάρκεια
Προσδιορίστε την διάρκεια που θα έχει η τηλεδιάσκεψη. Η διάρκεια µιας τηλεδιάσκεψης
µπορεί να είναι µία ή δύο ώρες.
• Συµµετοχή
Προσδιορίστε τον τύπο της τηλεδιάσκεψης και τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούν οι
χρήστες να δηλώσουν συµµετοχή σε αυτή. Με προσκλήσεις, Με έγκριση από τον εισηγητή,
Ελεύθερη µε δήλωση συµµετοχής.
• Θέσεις
Προσδιορίστε τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων στην τηλεδιάσκεψη. Ο αριθµός θέσεων
µπορεί να είναι από τρεις έως και τριάντα.
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«Καταχώρηση». Θα µεταβείτε στη σελίδα µε τις πληροφορίες της τηλεδιάσκεψης στην οποία θα
υπάρχει και το µήνυµα «Η τηλεδιάσκεψη δηµιουργήθηκε µε επιτυχία!».

Εικόνα 5 – Φόρµα δηµιουργίας νέας τηλεδιάσκεψης

∆ιαχείριση Τηλεδιασκέψεων
Από το πάνω οριζόντιο µενού µε την επιλογή «Οι τηλεδιασκέψεις µου» εµφανίζεται η λίστα
τηλεδιασκέψεων που έχει δηµιουργήσει ο συνδεδεµένος χρήστης.

Εικόνα 6 – Λίστα τηλεδιασκέψεων που έχει δηµιουργήσει ο συνδεδεµένος χρήστης

Με κλικ στο όνοµα ή την εικόνα µιας τηλεδιάσκεψης εµφανίζεται η σελίδα πληροφοριών της
τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή τη σελίδα είναι ορατά τα όλα τα στοιχεία της τηλεδιάσκεψης.

Με την επιλογή «Επεξεργασία»

ανοίγει η φόρµα επεξεργασίας των στοιχείων της

τηλεδιάσκεψης απ’ όπου µπορούν να γίνουν οι επιθυµητές µεταβολές.

Με την επιλογή «∆ιαγραφή» µπορούµε να διαγράψουµε µια τηλεδιασκέψη. Θα
εµφανιστεί ένα µήνυµα το οποίο θα µας ενηµερώνει ότι «Η τηλεδιάσκεψή σας θα
ακυρωθεί και θα διαγραφεί µόνιµα. Όσοι έχουν δηλώσει συµµετοχή θα λάβουν σχετικό email.
Θέλετε να προχωρήσετε;». Μετά την επιβεβαίωση σε αυτό το µήνυµα, η τηλεδιάσκεψη θα
διαγραφεί οριστικά και η ενέργεια αυτή δεν θα µπορεί να αναιρεθεί. Επίσης, θα σταλούν
αυτοµατοποιηµένα µηνύµατα σε όσους είχαν δηλώσει συµµετοχή.

Με την επιλογή «Μέλη» εµφανίζονται τα µέλη του ΠΣ∆ που έχουν δηλώσει συµµετοχή
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τηλεδιάσκεψης και εκκρεµεί η αποδοχή τους και οι αιτήσεις συµµετοχής σε εκκρεµότητα για τις
τηλεδιασκέψεις µε τύπο πρόσβασης «Με έγκριση από τον εισηγητή».

Εικόνα 7 – Σελίδα Πληροφοριών Τηλεδιάσκεψης

Αποστολή Πρόσκλησης για συµµετοχή σε τηλεδιάσκεψη
Οι τηλεδιασκέψεις που έχουν τύπο πρόσβασης «Με προσκλήσεις» δεν εµφανίζονται στη λίστα µε
τις διαθέσιµες τηλεδιασκέψεις και ο δηµιουργός τους θα πρέπει να στείλει προσκλήσεις
συµµετοχής σε συγκεκριµένα µέλη του ΠΣ∆.

Για την αποστολή προσκλήσεων ο δηµιουργός της τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να µεταβεί στη

σελίδα πληροφοριών της τηλεδιάσκεψης και να κάνει κλικ στο εικονίδιο «Μέλη»

. Στη

σελίδα που θα εµφανιστεί και µε κλικ στο εικονίδιο «Νέα Πρόσκληση» θα ανοίξει η σελίδα
αναζήτησης µελών του ΠΣ∆.

Εικόνα 8 – Σελίδα «Μέλη» τηλεδιάσκεψης

Η αναζήτηση µελών του ΠΣ∆ µπορεί να γίνει βάση της ειδικότητάς τους, την τοποθεσία τους
αλλά και βάση ονόµατος, επωνύµου ή email. Στα αποτελέσµατα αναζήτησης στη δεξιά στήλη
κάθε γραµµής υπάρχει checkbox το οποίο µπορούµε να επιλέξουµε και να κάνουµε «Προσθήκη»
στη λίστα των µελών ΠΣ∆ στα οποία επιθυµούµε να αποστείλουµε πρόσκληση συµµετοχής σε
τηλεδιάσκεψη. Τα µέλη τα οποία έχουµε προσθέσει στη λίστα εµφανίζεται δεξιά στην οθόνη και
στο κάτω µέρος της υπάρχει το κουµπί «Αποστολή» για να ολοκληρωθεί η αποστολή
προσκλήσεων.

Εικόνα 9 – Αναζήτηση και αποστολή προσκλήσεων σε µέλη ΠΣ∆

Μετά την αποστολή προσκλήσεων στη σελίδα «Μέλη» της σελίδας πληροφοριών τηλεδιάσκεψης
θα εµφανίζονται οι προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί και εκκρεµεί η αποδοχή τους. Από αυτή
τη σελίδα θα έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε email υπενθύµισης ή και να διαγράψετε µια
πρόσκληση. Στο πεδίο «Είδος Πρόσκλησης» µπορείτε να αλλάξετε την επιλογή από «Απλή
Ενηµέρωση» σε «Κράτηση Θέσης».

Εικόνα 10 – Σελίδα «Προσκλήσεις» τηλεδιάσκεψης

Αφού ένα µέλος του ΠΣ∆ κάνει αποδοχή της πρόσκλησης που του στείλατε θα εµφανιστεί
σχετική ειδοποίηση στη σελίδα «Οι ειδοποιήσεις µου» και τα στοιχεία του θα εµφανίζονται πλέον
στη λίστα «Συµµετοχές» αντί για «Προσκλήσεις».

Εικόνα 11 – Ειδοποίηση Αποδοχής Πρόσκλησης

∆ήλωση Συµµετοχής σε Τηλεδιάσκεψη

Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας http://meeting.sch.gr/ εµφανίζονται οι «Προσεχείς
Τηλεδιασκέψεις» που έχουν προγραµµατιστεί.

Εικόνα 12 – Προσεχείς τηλεδιασκέψεις στην αρχική σελίδα http://meeting.sch.gr/

Για να εµφανιστούν οι προγραµµατισµένες τηλεδιασκέψεις µπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο
εικονίδιο «Ηµερολόγιο Τηλεδιασκέψεων» που εµφανίζεται στην αρχική σελίδα.

Εικόνα 13 – Εικονίδιο Ηµερολόγιο τηλεδιασκέψεων
Επιπλέον, µε την επιλογή «∆είτε» από το πάνω οριζόντιο µενού εµφανίζονται οι διαθέσιµες
τηλεδιασκέψεις σε µορφή Πίνακα, Λίστας ή σε ηµερολόγιο.

Εικόνα 14 – Επιλογή «∆είτε» από το κεντρικό οριζόντιο µενού

Εικόνα 15 – Επιλογές εµφάνισης διαθέσιµων τηλεδιασκέψεων.

Για να δηλώσετε συµµετοχή σε µια τηλεδιάσκεψη θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε µε τα στοιχεία
λογαριασµού σας στο ΠΣ∆ και στην συνέχεια να µεταβείτε στη σελίδα πληροφοριών της.

Στην περίπτωση που η διαθέσιµη τηλεδιάσκεψη έχει τύπο πρόσβασης «Ελεύθερη µε δήλωση
συµµετοχής» θα εµφανίζεται το εικονίδιο «Εγγραφή». Με κλικ στο εικονίδιο «Εγγραφή» θα
εµφανιστεί το µήνυµα «Η εγγραφή σας στην τηλεδιάσκεψη …. πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία!».

Το εικονίδιο «Εγγραφή» θα έχει αλλάξει τώρα σε «Ακύρωση», για την περίπτωση που θέλετε να
ακυρώσετε την εγγραφή στη συγκεκριµένη τηλεδιάσκεψη.

Εικόνα 16 – Εγγραφή σε τηλεδιάσκεψη Ελεύθερη µε δήλωση συµµετοχής

Στην περίπτωση που η διαθέσιµη τηλεδιάσκεψη έχει τύπο πρόσβασης «Με έγκριση από τον
εισηγητή» θα εµφανίζεται το εικονίδιο «Αίτηση συµµετοχής». Στις τηλεδιασκέψεις που έχουν
αυτόν τον τύπο πρόσβασης θα πρέπει να στείλετε αίτηµα συµµετοχής στο δηµιουργό της και να
περιµένετε την έγκριση του αιτήµατος σας. Μόνο µετά την έγκριση του αιτήµατός σας από τον
δηµιουργό της τηλεδιάσκεψης θα έχετε το δικαίωµα να την παρακολουθήσετε.

Με κλικ στο εικονίδιο «Αίτηση συµµετοχής» θα εµφανιστεί το µήνυµα «Η αίτησή σας για
συµµετοχή στην τηλεδιάσκεψη … πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία!». Το εικονίδιο «Αίτηση
συµµετοχής» θα έχει αλλάξει τώρα σε «Ακύρωση αίτησης», για την περίπτωση που θέλετε να
ακυρώσετε την αίτησή σας για συµµετοχή στη συγκεκριµένη τηλεδιάσκεψη.

Εικόνα 17 – Αίτηση συµµετοχής σε τηλεδιάσκεψη

Αφού ο δηµιουργός εγκρίνει τη συµµετοχή σας στη τηλεδιάσκεψη θα λάβετε ένα email
ειδοποίησης αλλά επίσης θα εµφανίζεται η έγκριση στη σελίδα «Οι ειδοποιήσεις µου» όπως
φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 18 – Ενηµέρωση έγκρισης συµµετοχής σε τηλεδιάσκεψη

Μετά την έγκριση συµµετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη θα εµφανίζεται το εικονίδιο «Ακύρωση»
για την περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε τη συµµετοχή σας στη τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση που µια τηλεδιάσκεψη έχει τύπο πρόσβασης «Με προσκλήσεις» δεν εµφανίζεται
στη λίστα µε τις διαθέσιµες τηλεδιασκέψεις. Για να συµµετέχετε σε µια τέτοια τηλεδιάσκεψη θα
πρέπει ο δηµιουργός της να σας στείλει πρόσκληση. Οι προσκλήσεις για συµµετοχή σε
τηλεδιασκέψεις εµφανίζονται στη σελίδα «Οι ειδοποιήσεις µου». Από αυτή τη σελίδα έχετε τη
δυνατότητα να αποδεχτείτε την πρόσκληση µε κλικ στο εικονίδιο

πρόσκληση µε το κλικ στο εικονίδιο

ή να απορρίψετε την

.

Εικόνα 19 – Ειδοποίηση Πρόσκλησης για συµµετοχή σε τηλεδιάσκεψη

Οι τηλεδιασκέψεις στις οποίες έχετε εγγραφεί εµφανίζονται στη σελίδα «Οι τηλεδιασκέψεις
µου», στην οποία µπορείτε να µεταβείτε από την αντίστοιχη επιλογή στο πάνω οριζόντιο µενού,
και στην ενότητα «Έχω εγγραφεί».

Εικόνα 20 – Σελίδα «Οι τηλεδιασκέψεις µου», καρτέλα «Έχω εγγραφεί»

Έναρξη Τηλεδιάσκεψης
Μεταβείτε στη σελίδα «Οι τηλεδιασκέψεις µου» και στην καρτέλα «Έχω δηµιουργήσει» αν είστε
ο εισηγητής της τηλεδιάσκεψης ή στην καρτέλα «Έχω εγγραφεί» αν είστε εκπαιδευόµενος. Στη
λίστα των τηλεδιασκέψεων 30 λεπτά πριν την ώρα έναρξης µιας τηλεδιάσκεψης θα είναι ορατό
το εικονίδιο

. Με κλικ στο εικονίδιο αυτό θα ανοίξει σε νέο παράθυρο το δωµάτιο

τηλεδιάσκεψης και θα βλέπετε το όνοµά σας στο παράθυρο Users. Ελέξτε ότι το όνοµά σας
εµφανίζεται και στο παράθυρο των Listeners που σηµαίνει ότι έχει γίνει σύνδεση του
µικροφώνου σας. Η Έναρξη της τηλεδιάσκεψης µπορεί να γίνει και από τη σελίδα πληροφοριών
της όπου 30 λεπτά πριν την ώρα έναρξής της θα είναι ορατό το εικονίδιο «Είσοδος»

.

Εικόνα 21 – Εµφάνιση εικονιδίου έναρξης τηλεδιασκέψεων

