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Έκδοση 01/10.12.2020

Κλωτσοτύρας Δημήτρης, εκπ/κός ΠΕ70 

Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν συνέχεια των γενικών οδηγιών 
για τη χρήση του Foxit Reader που βρίσκονται στη σελίδα: 

https://dim-fyllon.eyv.sch.gr/eksae-odigies-symvoules-gia-ekpaideftikous/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικές οδηγίες

Σελ.

● Προσθέστε εικόνες από το διαδίκτυο σε σελίδα PDF 2

● Προσθήκη επιλογής “Αποθήκευση ως…” στη γραμμή εργαλείων 3

Οδηγίες για περιβάλλον τηλεκπαίδευσης (π.χ. Webex Meetings)

● Χρήση λευκής σελίδας PDF αντί λευκοπίνακα (whiteboard) 4

● Δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών ή σωστού-λάθους με το chat 5

● Μεγέθυνση περιεχομένου 6 - 7

https://dim-fyllon.eyv.sch.gr/eksae-odigies-symvoules-gia-ekpaideftikous/


Προσθέστε εικόνες από το διαδίκτυο σε σελίδα PDF
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1.Βρίσκουμε στο διαδίκτυο την εικόνα που επιθυμούμε, πατάμε δεξί κλικ πάνω της και επιλέγουμε 
“Αντιγραφή εικόνας”

2.Με επιλεγμένο το εργαλείο Hand (Χέρι), πατάμε Cliboard (Πρόχειρο) και τέλος Paste (Επικόλληση) 
 

Μπορούμε να 
αλλάξουμε το μέγεθος 
της εικόνας κάνοντας 
κλικ πάνω της και 
“πιάνοντας” μία γωνία 
της. 

Επίσης μπορούμε να 
στρέψουμε την εικόνα 
“πιάνοντας” από τον 
κύκλο που εμφανίζεται 
στο μέσο τής πάνω 
πλευράς. 

Για σχέδια/σκίτσα με διαφανείς περιοχές 
προτιμήστε μορφή jpg αντί png, αφού οι 
τελευταίες έχουν διαφανείς περιοχές που 
τις εμφανίζουν ως μαύρο φόντο. 

Φωτογραφία: από Wikimedia Commons
Εικόνα: από Pixy

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurobe_dam_01.jpg
https://pixy.org/4565894/


Προσθήκη επιλογής “Αποθήκευση ως…” στη γραμμή εργαλείων
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Στο δεξί μέρος της πρώτης γραμμής 

εργαλείων επιλέξτε το μικρό τριγωνάκι (1) 

και μετά “More Commands…” 

(Περισσότερες εντολές…) (2)

1

2

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε το 

εργαλείο Save As (3), πατήστε Add (4) και 

τέλος ΟΚ (5)
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Χρήση λευκής σελίδας PDF αντί λευκοπίνακα (whiteboard)
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Αντί του εργαλείου λευκοπίνακα (whiteboard) του Webex, μπορούμε να διαμοιράσουμε μια λευκή 

σελίδα* PDF στην οποία θα κάνουμε σημειώσεις και σχέδια με το Foxit Reader. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι τα εξής: 

● Το Foxit διαθέτει περισσότερα και πιο εύχρηστα εργαλεία σημειώσεων, 

● Το αρχείο που θα προκύψει από τις σημειώσεις είναι επεξεργάσιμο και μετά το μάθημα χωρίς 

σύνδεση στο διαδίκτυο, 

● Τα εργαλεία του Foxit μπορούμε να τα δοκιμάζουμε χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. 

* Μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα μια λευκή σελίδα με έναν κειμενογράφο (Microsoft Word, LibreOffice 
Writer), αν την αποθηκεύσουμε ως αρχείο PDF. 
Σε ορισμένες διανομές του Foxit υπάρχει επιλογή για προσθήκη λευκής σελίδας που διευκολύνει τη διαδικασία.



Δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών ή σωστού-λάθους με το chat
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Δημιουργούμε σε έναν κειμενογράφο (Microsoft Word, LibreOffice Writer) ασκήσεις πολλαπλών 
επιλογών ή σωστού λάθους, τις αποθηκεύουμε σε μορφή PDF, διαμοιράζουμε το αρχείο στη 
Webex και ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν στο chat τις απαντήσεις τους με έναν αριθμό ή 
ένα γράμμα. Αφού πάρουμε τις απαντήσεις των παιδιών, επισημαίνουμε τη σωστή απάντηση. 

Σημειώστε στο chat τη σωστή απάντηση 

γράφοντας 1, 2 ή 3

 

Το πορτοκάλι είναι: 

1) Φρούτο    

2) Λαχανικό

3) Ξηρός καρπός

Διαβάστε την παρακάτω φράση και 
γράψτε στο chat Σ αν είναι σωστή και Λ αν 
είναι λανθασμένη. 

Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να γίνουν και με διαμοιρασμό ενός κειμενογράφου, όμως με το Foxit σημειώνουμε 
πιο εύκολα πάνω στη σελίδα και επίσης δεν αλλάζουμε διαμοιραζόμενη εφαρμογή αν έχουμε να δείξουμε και άλλα αρχεία 
PDF, π.χ. σχολικό βιβλίο. 



Μεγέθυνση περιεχομένου (1)
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Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεγεθύνουμε με το Foxit ένα συγκεκριμένο σημείο ή μια περιοχή σε 
ένα αρχείο PDF, ώστε να φαίνεται καλύτερα σε μια παρουσίαση με Webex: 

A τρόπος
1. Επιλέγουμε View > Marquee. 
2. Επιλέγουμε μια περιοχή στο έγγραφο μας και αυτή η περιοχή θα καταλάβει όλο το χώρο της 
οθόνης. 
3. Επανερχόμαστε στην προηγούμενη προβολή με την επιλογή Previous View
 1

1 2
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Μεγέθυνση περιεχομένου (2)

Β τρόπος
1. Επιλέγουμε View > Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)  
2. Επιλέγουμε την περιοχή που θέλουμε να μεγεθύνουμε.  

1

1 2

2

33

Προσοχή: μετά το τέλος των 
μεγεθύνσεων θα πρέπει να 
πατήσουμε σε κάποιο άλλο 
εργαλείο ή απλά στο Hand (Χέρι) 
ώστε να διακοπούν οι 
μεγεθύνσεις. 

Καλή επιτυχία!
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