Οδηγίες για την χρήση του Big Blue Button

Βήμα 1ο (Δημιουργία Τηλεσυνεργασίας)
Το υποσύστημα “Τηλεσυνεργασία” αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο αλληλεπίδρασης με
τους εκπαιδευόμενους του μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο η πλατφόρμα σας τοποθετεί στο
ίδιο “δωμάτιο” με ένα σύνολο εκπαιδευομένων οι οποίοι φυσικά μπορούν να βρίσκονται σε
οποιαδήποτε φυσική γεωγραφική θέση. Για να δημιουργήσετε μια νέα τηλεσυνεργασία
επιλέξτε το σύνδεσμο “Νέα Τηλεσυνεργασία” (εικόνα 1).

Εικόνα 1: Δημιουργία νέας τηλεσυνεργασίας

Εν συνεχεία εισάγετε τον τίτλο, την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και λήξης για την
συγκεκριμένη τηλεσυνεργασία (εικόνα 2).

Εικόνα 2: Εισαγωγή τίτλου, έναρξη-λήξη συνεργασίας
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Επίσης θα πρέπει να καθορίσετε εάν θα είναι ορατή η όχι η συγκεκριμένη τηλεσυνεργασία,
το εάν θα εμφανίζεται στις ανακοινώσεις του μαθήματος η όχι, το πόσα λεπτά νωρίτερα θα
πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν ενεργοποιήσει την συμμετοχή τους σε αυτή, τον μέγιστο
αριθμό συμμετεχόντων (προτείνεται 6), τους συμμετέχοντες (όλους η συγκεκριμένους) και
το εάν θα λαμβάνουν ειδοποίηση για τον προγραμματισμό της τηλεδιάσκεψης η όχι. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το κουμπί “Προσθήκη”.

Εικόνα 3: Συμπλήρωση στοιχείων τηλεσυνεργασίας

Βήμα 2ο
Button)

(Πραγματοποίηση τηλεσυνεργασίας με χρήση Big Blue

Έχοντας πλέον δημιουργήσει μια νέα τηλεσυνεργασία θα πρέπει να “πατήσετε” πάνω της
για να ξεκινήσει να εκτελείται (εικόνα 4).

Εικόνα 4: Πραγματοποίηση τηλεσυνεργασίας

Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο συμμετοχής σας
στην τελεσυνεργασία. Επιλέγοντας “Μικρόφωνο” έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και να
συνομιλείτε, ενώ επιλέγοντας “Ακούστε μόνο” έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και να
επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων (public chat) (εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Επιλογή Μικροφώνου

Έχοντας επιλέξει “Μικρόφωνο” θα σας ζητηθεί να κάνετε αποδοχή χρήσης μικροφώνου.
Πατήστε “Αποδοχή” για να συνεχίσετε (εικόνα 6).

Εικόνα 6: Αποδοχή χρήσης μικροφώνου

Στην οθόνη που ακολουθεί θα σας ζητηθεί από την πλατφόρμα να κάνετε ένα δοκιμαστικό
τεστ για το εάν ακούτε ή όχι την φωνή σας και να επιλέξετε την αντίστοιχη σήμανση (εικόνα
7).
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Εικόνα 7: Τεστ ήχου μικροφώνου

Όσοι έχουν επιλέξει να συνδεθούν με τη χρήση μικροφώνου, θα δουν στο κάτω
μέρος το αντίστοιχο εικονίδιο (εικόνα 7). Πατώντας πάνω στο εικονίδιο του
μικροφώνου θα μπορείτε είτε να το ενεργοποιείτε είτε να το απενεργοποιείτε.
Πλέον βρίσκεστε στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής BigBlueButton (εικόνα 8).

Εικόνα 8: Κεντρική οθόνη της εφαρμογής BigBlueButton
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Βήμα 3ο (Χρήση Big Blue Button)
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εμφάνιση / απόκρυψη
του Public Chat (χώρος
εμφάνισης γραπτών)
μηνυμάτων

εισαγωγή
γραπτού
μηνύματος

επιλογή εξόδου
από το μάθημα
(Logout)
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ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση ήχου
στα ηχεία ή στα
ακουστικά

ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση
μικροφώνου
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