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Εισαγγωγή
To KLIK App
A είνναι μία
α εφαρ
ρμογή
ή
ανά
άγνωσ
σης ψη
ηφιακώ
ών βιβ
βλίων online
o
e.
Δίνειι τη δυνα
ατότητα στους
σ
εγγεγραμμένους χρ
ρήστες τηης, καθηγγητές καιι
μαθη
ητές κάθε βαθμίδα
ας και εκπαιδευτικο
ού τομέα, να διασυυνδέουν τα
τ βιβλία
α
τους και να αναθέτου
α
υν/εκτελοούν εργα
ασίες αντλλώντας π
πλήρη σττατιστικά
ά
δεδο
ομένα.
Κάθεε εγγεγρα
αμμένος χρήστης
χ
έέχει, επίσ
σης, τη δυνατότηττα της αυ
υτόνομηςς
πρόσ
σβασης στα
σ βιβλία
α που είνναι ενεργγοποιημέένα στον λογαριασμό του..
Μπορεί δηλα
αδή να διαβάζει,
δ
, να εκττελεί ασκκήσεις κ αι να βλλέπει τιςς
δόσεις τοου χωρίς να απαιιτείται η διασύνδ
δεση του
υ
καταγεγραμμέένες επιδ
μ καθηγη
ητή. Η δια
ασύνδεση
η είναι πρ
ροαιρετικκή.
βιβλίίου του με

Συμβατό
ότητα
Η εφαρρμογή διατίθ
θεται για εγκκατάσταση κκαι χρήση στα
α εξής περιβ
βάλλοντα καιι συσκευές: WIN PC
(Vista ή νεότερο), MAC
M (OSX 10
0.6 ή νεότεροο), ANDROID
D tablets (4.2
2 ή νεότερο),, IPAD 2 (iOSS 7.1 ή
νεότερρο) και νεότεερα, οθόνη άνω
ά των 7 ινττσών και ελά
άχιστη οριζόνντια ανάλυσση 600px.

Εγκατάσ
σταση τηςς εφαρμο
ογής
Η εφαρρμογή μπορεεί να αναζηττηθεί στις εκά
άστοτε πλαττφόρμες πώλ
λησης των υππολογιστικώ
ών
συσκευ
υών των εταιρειών Micro
osoft (Win=W
Winstore ), Apple
A
(MAC=Macstore, IPPAD= Appsto
ore), και
Googlee (Android Taablets=GooglePlay) με τοο όνομα KLIK
K APP.

Σημείω
ωση: μερικέές εταιρείες
ς, όπως η Ap
pple, δεν επ
πιτρέπουν την
τ εγκατάσ
σταση εφαρμ
μογών στα
Ipad α
από τοποθεσ
σίες τρίτων. Άλλες εταιρ
ρείες προϋπ
ποθέτουν ειιδικές ρυθμίίσεις στα se
ettings των
συσκεευών του τελλικού χρήσττη προκειμέένου να επιττρέψουν τέττοιου τύπουυ μεταφορτώ
ώσεις.
ή ενημέρωσ
ση: Ιούνιος 2
2015).
(τελευτταία σχετική
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Είσοδος και εγγρ
ραφή χρη
ηστών
Οι χρήσ
στες του KLIK
K App διαχω
ωρίζονται σε καθηγητές και
κ μαθητές ή γενικότερα
α σε εκπαιδεευτές και
εκπαιδ
δευόμενους. Η πρώτη οθ
θόνη μετά τοο άνοιγμα τηςς εφαρμογήςς είναι η οθόόνη εισόδου.
Σε περίίπτωση που είστε ήδη εγγγεγραμμένοος χρήστης εισάγετε
ε
το όνομα
ό
χρήσττη (σε μορφή
ή email) και
τον κω
ωδικό (με οκττώ λατινικού
ύς χαρακτήρεες, τουλάχιστον έναν αριθμό και τουυλάχιστον ένα σύμβολο
‐επιτρεεπτά σύμβολλα: _‐!@#&())=+;/{} ‐) που
υ επιλέξατε κατά
κ
την εγγγραφή σας.
Αν είσττε νέος χρήσ
στης, επιλέγεετε να πατήσσετε κάτω δεεξιά στην οθόνη, για να κκάνετε την εγγραφή
σας, είτ
ίτε ως μαθηττής είτε ως καθηγητής.

Οθόνη εισό
όδου
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Οθόνη εγγραφής χρηστών
χ

Ανάκτησ
ση κωδικο
ού
Σε περίίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισσόδου πατήσ
στε Ξέχασα τον
τ κωδικό μμου στην πρώτη οθόνη
εισόδο
ου της εφαρμ
μογής στην κάτω
κ
αριστερρή πλευρά. Θα
Θ σας ανοίξξει ένα νέο ππαράθυρο διιαλόγου το
οποίο θ
θα σας ζητά να εισάγετεε το όνομα χρρήστη (σε μο
ορφή email) που χρησιμοοποιείτε στη
ην
εφαρμ
μογή.

Οθόνη ανάκτησης κωδικού
Για να μπορεί η εφ
φαρμογή να σας
σ αποστείλλει νέο κωδιικό εισόδου, θα πρέπει ννα έχετε εισά
άγει
προηγο
ουμένως, στο προφίλ του λογαριασμ
μού σας, το αντίστοιχο
α
email ανάκτηησης κωδικο
ού. Αν
δεν είχχατε εισάγει email ανάκττησης κωδικοού, θα πρέπεει να επικοιννωνήσετε μεε τον διαχειριστή
της εφα
αρμογής.
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προφίλ‐λογαριασμού χρ
ρήστη
θόνη του Λογαριασμού σας
σ μπορείτεε να επεξεργγάζεστε όλα τα στοιχεία σας.
οχή: Δεν μπ
πορείτε να αλλάξετε
α
κα
αι να επεξερ
ργαστείτε το όνομα χρήσ
στη
ρησιμοποιείίτε (όνομα χρήσης
χ
σε μ
μορφή emaiil).
α παράθυρα της εφαρμογγής κλείνουνν πατώντας το
τ Χ εντός το
ου κύκλου σττην επάνω δεξιά
δ
ά της οθόνηςς.
αποσυνδεθεείτε από τον λογαριασμόό σας, πατήσ
στε το εικονίδ
διο δεξιά (βέέλος προς τα
α δεξιά)
ω μενού πλο
οήγησης.
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Η κενττρική οθ
θόνη τη
ης εφα
αρμογήςς
Η βιβλιο
οθήκη του
υ καθηγη
ητή
Αν έχεττε εγγραφεί ως καθηγητής, η κεντρικκή οθόνη σα
ας θα αποτελ
λείται από τρρεις δέσμες (ράφια).
(
Τα βιβλλία μου Οι
μαθητέές μου
Βιβλιοπ
πωλείο
Στην πρρώτη δέσμη Τα βιβλία μου
μ εμφανίζοονται τα βιβλλία σας τα οπ
ποία μπορείίτε να ανοίξεετε
πατώνττας το δεξί εκ
ε των τριών εικονιδίων ((ανοικτό βιβ
βλίο).
Στη δεύ
ύτερη δέσμη
η Οι μαθητέςς μου εμφαννίζονται οι μα
αθητές με το
ους οποίους είστε
διασυννδεδεμένος. Πατώντας το
ο δεξί εκ τωνν τριών εικοννιδίων (τρία βιβλία) εμφ
φανίζονται τα
α βιβλία με
τα οπο
οία είστε διασ
συνδεδεμένος με τον συ
υγκεκριμένο μαθητή ή μα
αθήτρια.
Στην τρρίτη δέσμη Βιβλιοπωλείο
Β
ο έχετε τη δυ
υνατότητα να επιλέξετε ένα βιβλίο κκαι να το
ενεργο
οποιήσετε πα
ατώντας το εικονίδιο
ε
τηςς κλειδαριάς,, εισάγονταςς τον αλφαριιθμητικό κωδ
δικό
αγοράςς που έχετε προμηθευθε
π
εί από τον εκκάστοτε εκδό
ότη. Μετά τη
ην ενεργοποίίηση, το βιβλλίο
εμφανίίζεται στην πρώτη
π
δέσμη
η για όσο χροονικό διάστη
ημα το επιτρ
ρέπει ο κωδικκός σας (συννήθως
από 122 έως 18 μήννες).

Κεντρικκή οθόνη κα
αθηγητή
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Οθόνη καθηγητή. Καρτέλα
Κ
στοιχείων βιβλίίου
Στο εξξώφυλλο κά
άθε βιβλίου υπάρχουν τρία εικονίίδια. Πατώνντας το αριιστερό εικοννίδιο της
πληροφ
φορίας ανοίγγει καρτέλα με διάφορα
α στοιχεία πο
ου αφορούν στην έκδοσηη του βιβλίου.
Συγκεκκριμένα εμφα
ανίζονται απ
πό πάνω προος τα κάτω: Πεδίο
Π
ενεργο
οποίησης κω
ωδικού,
πληροφ
φορίες για τις μέρες χρήσης που σαςς απομένουνν και ειδικός σύνδεσμος επικοινωνία
ας με
τον εκδ
δότη σχετικά
ά με διορθώσ
σεις ή προτά
άσεις σας για
α τις οποίες επιθυμείτε
ε
ννα τον
ενημερρώσετε.
Προσο
οχή: για να
α μπορέσετεε να επανερ γοποιήσετεε εκ νέου το βιβλίο το οπ
ποίο πιθανώ
ώς
λήγει, θα πρέπει οι
ο μέρες χρή
ήσης που α
απομένουν να
ν είναι λιγό
ότερες από (30) τριάντα
α.
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Η βιβλιο
οθήκη του
υ μαθητή
ή
Οι μαθ
θητές μετά την ενεργο
οποίηση του
υ βιβλίου έχουν
έ
τη δυ
υνατότητα ννα προσκαλλέσουν τον
καθηγη
ητή τους (εφ
φόσον γνωρίίζουν το emaail του στο σύστημα),
σ
για
α να διασυνδ
νδέσουν τα βιβλία
β
τους
με τον λογαριασμό
ό του καθηγη
ητή τους.
Προσο
οχή: Μόνο οι μαθητές έχουν το διικαίωμα πρό
όσκλησης διασύνδεσης
δ
ς βιβλίου.
Αντίθεετα, η διαγρα
αφή της δια
ασύνδεσης μ
μπορεί να γίνει
γ
και από
ό μαθητές κα
αι από καθη
ηγητές.

αθητή
Κεντρικκή οθόνη μα
Για να απευθύνει ένας
έ
μαθητής πρόσκλησηη διασύνδεσ
σης σε καθηγγητή θα πρέππει: α) να έχει ήδη
ενεργο
οποιημένο βιιβλίο στη δέσ
σμη Τα βιβλλία μου, β) να
α πατήσει το
ο εικονίδιο
+ στη δ
δέσμη Οι καθ
θηγητές μου
υ και να εισά
άγει στο νέο παράθυρο διαλόγου
δ
πουυ θα
εμφανιστεί το emaail του καθηγγητή με τον οοποίο επιθυμ
μεί να διασυ
υνδεθεί.
Συνοπττικά, οι δύο κεντρικές οθ
θόνες (Βιβλιοοθήκες) για μαθητές και καθηγητές έέχουν σχεδό
όν ίδιες
λειτουρργίες με τη διαφορά
δ
πως η δεύτερη δέσμη των μαθητών
μ
ονο
ομάζεται Οι καθηγητές μου.
μ
Τα βιβλλία μου
Οι καθ
θηγητές μου
Βιβλιοπ
πωλείο
Το μενού επιλογώνν στην κορυφ
φή της εφαρ μογής είναι πανομοιότυπο. Εκεί εμφ
φανίζονται μόνιμα
μ
τα
εξής 5 εικονίδια:
βλιοθήκη απ
πό οποιαδήπ
ποτε σελίδα
Σπίτι = επιστρέφει στην κεντρικκή οθόνη Βιβ
διο avatar (π
προτομή) = ανοίγει
α
τα σττοιχεία του λογαριασμού
λ
ύ σας
Εικονίδ
Φάκελλος = οδηγεί σε πλήρη κα
ατάλογο της αλληλογραφ
φίας σας, όπου εμπεριέχχονται μεταξξύ
άλλων και οι αναθέέσεις εργασιιών που σαςς αποστέλλειι ο καθηγητή
ής σας.
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Οθόνη καταλόγου αλληλογραφ
φίας μαθητή .
Τα εικονίδια των σημ
μειώσεων στη
η δεξιά στήλη υποδηλώνουν ότι το μήνυμ
μα αφορά εκττέλεση άσκησ
σης. Όσο
στερό κομβίο παραμένει
π
πρ
ράσινο, σημαίννει πως το μήνυμα δεν έχει αναγνωσθείί.
το αρισ

Εικονίδ
διο πληροφο
ορίας = Οδηγεί με τη σειιρά του σε 5 καρτέλες πλ
ληροφοριώνν και
λειτουρργιών:

αθηγητή – Ρυ
υθμίσεις
Πρώτη καρτέλα κα
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Στην κα
αρτέλα Ρυθμ
μίσεις μπορεείτε να επιλέέξετε α) τη γλλώσσα εμφά
άνισης της εφ
φαρμογής, β) να
εμφανίίζεται, ή όχι,, το βιβλιοπω
ωλείο, γ) να εεμφανίζοντα
αι τα στατισττικά του κάθ ε μαθητή σεε σύγκριση με
μ
τα σταττιστικά των συμμαθητών
σ
ν του, δ) να σστέλνεται αυ
υτόματα, ή όχι,
ό αποστολλή επιβράβευ
υσης, όταν ο
μαθητή
ής πατήσει το
τ κουμπί Ολ
λοκλήρωση εεργασίας, κα
αι ε) να πραγγματοποιείτα
αι ανανέωση
η
περιεχο
ομένων σε περίπτωση
π
που εμφανισθθεί κάποια δυσλειτουργ
δ
ία. Οι μαθηττές έχουν στη
συγκεκκριμένη καρττέλα επιπλέο
ον τη δυνατόότητα να επιλέξουν τη μη
η εμφάνιση ττης ώρας εκττέλεσης τωνν
ασκήσεεων στον δια
ασυνδεδεμέννο καθηγητήή τους.

Πρώτη καρτέλα μα
αθητή – Ρυθμ
μίσεις
αρτέλα Επεξξήγηση συμβ
βόλων μπορεείτε να βρείττε πλήρη καττάλογο επεξήήγησης των συμβόλων που
π
Στην κα
χρησιμ
μοποιούνται στην εφαρμ
μογή και στα online βιβλίία.

Δεύτερη κα
αρτέλα – Επεεξήγηση συμβόλων
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Στην κα
αρτέλα Συχννές ερωτήσειις μπορείτε ννα βρείτε πλληροφορίες και
κ συμβουλλές για τη βέλλτιστη δυναττή
χρήση της εφαρμογής.

Τρίτη κκαρτέλα – Συ
υχνές ερωτήσ
σεις

Στην κα
αρτέλα Άδειεες/Πνευματτικά δικαιώμ
ματα καταγράφονται πλη
ηροφορίες ππου αφορούνν
στα πνευματικά δικαιώματα τη
ης εφαρμογήής και των βιιβλίων.
Στην κα
αρτέλα Επικο
οινωνία καταγράφονταιι τα στοιχεία
α του εκδότη της εφαρμοογής.
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Διασύνδ
δεση βιβλλίου μαθη
ητή και κκαθηγητή
ή
Ο μαθη
ητής αφού έχει ενεργοπο
οιήσει το βιββλίο του, παττά το εικονίδ
διο +, για να
α του ανοίξει το
παρακά
άτω παράθυ
υρο διαλόγου
υ

Οθόνη πρόσκλησης διασύνδεσ
σης από μαθηητή σε καθηγητή

Ο μαθη
ητής επιλέγεει από το πρώ
ώτο αναπτυσσσόμενο μεννού το βιβλίο
ο που επιθυμμεί να διασυ
υνδέσει.
Στο δεύ
ύτερο πεδίο εισάγει το email
e
που χρ ησιμοποιεί ο καθηγητήςς του στο σύσστημα (usern
name
καθηγη
ητή).
Ο καθη
ηγητής με τη σειρά του λαμβάνει
λ
ειδδοποίηση πρόσκλησης διιασύνδεσης ττην οποία μπορεί να
αποδεχχτεί ή να απο
ορρίψει. Εφό
όσον η πρόσσκληση γίνει δεκτή, ο καθ
θηγητής αποοκτά πλήρη πρόσβαση
π
στο βιβ
βλίο του μαθ
θητή. Μπορεεί πλέον, μετταξύ άλλων, να κρύψει μόνιμα
μ
την πρροβολή των λύσεων
στο βιβ
βλίο του μαθ
θητή ή των μαθητών
μ
του
υ.

Οθόνη καθηγητή: αποδοχή/απ
α
πόρριψη πρόόσκλησης δια
ασύνδεσης από
α μαθητή
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Οδηγίες απόκρυψ
ψης λύσεεων
στα βιβλλία των διασυνδεδ
δ
δεμένωνν μαθητών σας.
Πατήσττε το εικονίδ
διο με τους μαθητές
μ
(μεσσαίο) πάνω στο
σ επιλεγμέένο βιβλίο στ
στην πρώτη δέσμη.
δ
Εμφανίίζονται όλοι οι μαθητές που είναι διιασυνδεδεμέένοι με τον λογαριασμό σσας. Αν θέλεετε να
αποκρύ
ύψετε σε όλους τις λύσεεις, πατήστε Επιλογή όλω
ων και κατόπ
πιν το εικονίδδιο προβολή
ής λύσεων
(μάτι) π
πάνω από τιις καρτέλες των
τ μαθητώνν. Αν ως καθηγητής επιθυμείτε την α
απόκρυψη σεε
μεμονω
ωμένους μαθ
θητές, τότε πατήστε
π
τα α
αντίστοιχα εικονίδια εντό
ός των καρτεελών των μα
αθητών.

Οθόνη καθηγητή. Κατάλογος
Κ
τω
ων διασυνδεεδεμένων μα
αθητών μου με συγκεκριιμένο βιβλίο
ο.
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Οδηγίεες ανάθεεσης εργα
ασιών
Πατήσττε το εικονίδ
διο με τους μαθητές
μ
(το μεσαίο εκ τω
ων τριών εικονιδίων) πουυ βρίσκεται πάνω στο
βιβλίο το οποίο εμ
μπεριέχει τις ασκήσεις ποου θέλετε να
α εκτελέσουνν οι μαθητές σας.

Β
Οθόνη καθηγητή. Βιβλιοθήκη
Στη συνέχεια θα σα
ας ανοίξει έννα νέο παράθθυρο διαλόγγου με τους διασυνδεδεμ
δ
μένους σε αυτό το
βιβλίο μαθητές σας

Οθόνη καθηγητή. Κατάλογος
Κ
των διασυνδεεδεμένων μα
αθητών μου με συγκεκριιμένο βιβλίο
ο.

15

K
KLIK ap
pp
Ε
Εγχειρίδιο χρή
ήσης

Αν επιθ
θυμείτε να αναθέσετε
α
σεε όλους τουςς μαθητές σα
ας εργασία, πατήστε
π
Επιλ
ιλογή όλων και
κ κατόπιν
το εικο
ονίδιο Φάκελλος πάνω απ
πό τις καρτέλλες των μαθη
ητών. Θα σα
ας ανοίξει ένα
α νέο παράθ
θυρο
διαλόγγου που μοιά
άζει με επιφά
άνεια συγγρα
αφής και απ
ποστολής em
mail.

Οθόνη ανάθεσης εργασίας
ε
Πατήσττε την καρτέέλα Μήνυμα για εκτέλεσ
ση ασκήσεων εργασίας. Κατόπιν παττήστε Επιλέξξτε
ασκήσε
σεις. Στο νέο παράθυρο
π
που
π θα ανοίξξει επιλέξτε ασκήσεις
α
και πατήστε Οκκ.
Οι μαθ
θητές σας θα
α ενημερωθο
ούν για την α
ανάθεση εργασίας σε μερ
ρικά δευτερόόλεπτα.
Το εικο
ονίδιο Φάκελλος στο πάνω μέρος της οθόνης τους θα τους δώ
ώσει την ένδδειξη ενός νέου
μηνύμα
ατος. Σε περ
ρίπτωση που το παραβλέέψουν μπορο
ούν κάθε φο
ορά που ανοίίγουν το βιβλλίο τους να
ελέγχο
ουν τη σχετικκή στήλη Ανα
αθέσεις στο αριστερό κά
άθετο μενού του βιβλίου τους. Όλες οι
ανατεθ
θειμένες εργγασίες παραμ
μένουν στο ββιβλίο έως ότου
ό
εκτελεσθούν.
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Όλες οι μη εκτελεσ
σμένες αναθέέσεις παραμ
μένουν με κό
όκκινο χρώμα
α στο αριστεερό μενού το
ου
μένου βιβλίου. Όταν αυτέές εκτελεσθοούν, οι τίτλο
οι των ασκήσεων χρωματτίζονται πράσ
σινοι. Για
ανοιγμ
να απο
ομακρυνθεί ο τίτλος ανάθεσης ήδη εεκτελεσμένω
ων ασκήσεωνν εντελώς αππό το μενού των
τ
αναθέσ
σεων, θα πρέπει να ενημ
μερώσετε –π
προαιρετικά‐‐ τον καθηγητή σας πως έέχετε εκτελέέσει τις
εργασίίες.

Η ενημ
μέρωση γίνεττε στο ίδιο μήνυμα
μ
που λλάβατε κατά
ά την ανάθεσ
ση στην αλληηλογραφία σας.
σ
Πατήσττε Ολοκλήρω
ωση εργασία
ας.
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Στατιστικά και ισ
στορικό στον
σ
Λογα
αριασμό μαθητή.
Για να δ
δείτε τις επιιδόσεις σας ως
ω μαθητής πατήστε το εικονίδιο
ε
στα
ατιστικών (ττο μεσαίο εκκ των
τριών εεικονιδίων) που
π βρίσκετα
αι πάνω στοο βιβλίο το οπ
ποίο εμπεριέέχει τις ασκήήσεις που εκκτελέσατε.

Κάθε φ
φορά που ωςς μαθητής εκκτελείτε μια ά
άσκηση και πατάτε Ολοκ
κλήρωση, η εφαρμογή
αποθηκεύει όλα τα
α σχετικά δεδ
δομένα που αφορούν το
ον χρόνο ένα
αρξης, εκτέλεεσης, τη διάρ
ρκεια
ατήθηκε η λεειτουργία Δεείξε τις απανντήσεις (εφό
όσον αυτή είνναι ρυθμισμ
μένη
της άσκησης, αν πα
ως ενεργή από τονν καθηγητή σας),
σ
το σύνοολο των σωσ
στών και λάθος απαντήσεεων. Αυτά τα
α
δεδομέένα καταγρά
άφονται στη στήλη Γενικά
ά (Γενικές ασκήσεις).
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Οθόνη μ
μαθητή. Στατιστικά
Σ
ά γενικώ
ών ασκήσεεων
Αφού εεπιλέξετε κεφ
φάλαιο ή μεεμονωμένες συγκεκριμέννες ασκήσειςς εντός ενός ή
περισσ
σοτέρων ενοττήτων ενός βιβλίου
β
πατήήστε ΟΚ. Στη
η δεξιά πλευρ
ρά της οθόνηης θα
εμφανισθούν πλήρ
ρη στατιστικά
ά της πιο πρ όσφατης προσπάθειας εκτέλεσης
ε
τω
ων ασκήσεωνν.
Όπου α
αυτές έχουν εκτελεσθεί παλαιότερα,
π
, εμφανίζετα
αι καρτέλα συμπληρωμα
ατικού
ιστορικκού.

Οθόνη μαθητή. Απ
ποτελέσματα
α γενικών ασκκήσεων
Σε περίίπτωση που ο μαθητής εκτελέσει
ε
μια
α άσκηση η οποία
ο
θα έχεει δοθεί απόό τον καθηγη
ητή
ως ανά
άθεση εργασ
σίας, τότε τα αποτελέσμα
ατα αυτών τω
ων ασκήσεω
ων εμφανίζοννται στη στήλλη
Ασκήσ
σεις εργασίαςς.

Οθόνη μαθητή. Απ
ποτελέσματα
α ασκήσεων εεργασίας
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Πατήσττε τη στήλη Ασκήσεις
Α
ερ
ργασίας. Καττόπιν πατήσττε τον τίτλο μίας
μ εργασία
ας. Δεξιά εμφ
φανίζεται
το απο
οτέλεσμα τηςς επίδοσής σας
σ αναλυτικκά όπως επίσ
σης και η επίί τοις εκατό α
απόδοσή σα
ας σε
σχέση με αυτή του συνόλου τω
ων συμμαθηττών σας (σκο
ούρο γκρι πλ
λαίσιο).
Αν επιθ
θυμείτε να δείτε
δ
συγκενττρωτικά τα α
αποτελέσματτα περισσότεερων αναθέσσεων, επιλέξξτε
με κλικκ τις αναθέσεεις που επιθυμείτε και π
πατήστε ΟΚ.

Οθόνη κκαθηγητή
ή. Στατισττικά γενικκών ασκή
ήσεων

Οθόνη καθηγητή. Αποτελέσματ
Α
τα γενικών α
ασκήσεων
φορά που ένα
ας μαθητής εκτελεί μια ά
άσκηση και πατά
π
Ολοκλήρωση, η εφ
φαρμογή
Κάθε φ
αποθηκεύει όλα τα
α σχετικά δεδ
δομένα που αφορούν το
ον χρόνο ένα
αρξης, εκτέλεεσης, τη διάρ
ρκεια
της άσκησης, αν πα
ατήθηκε η λεειτουργία Δεείξε τις απανντήσεις (εφό
όσον αυτή έχχει επιτραπείί από
τον καθ
θηγητή), το σύνολο
σ
των σωστών και λάθος απανντήσεων. Αυττά τα δεδομέ
μένα καταγρά
άφονται
στη στή
ήλη Γενικά (Γενικές ασκή
ήσεις).
δείτε τα απο
Για να δ
οτελέσματα του
τ μαθητή σας στις Γεννικές ασκήσε
εις επιλέξτε εενότητα ή
μεμονω
ωμένες συγκκεκριμένες ασκήσεις
α
εντόός μιας ή περισσοτέρων ενοτήτων εννός βιβλίου και
πατήσττε ΟΚ. Στη δεεξιά πλευρά της οθόνης θα εμφανισθούν πλήρη στατιστικά ττης πιο πρόσ
σφατης
προσπά
άθειας εκτέλλεσης των ασ
σκήσεων του
υ μαθητή σα
ας. Αν οι ίδιες ασκήσεις έέχουν λυθεί από
α τον
μαθητή
ή περισσότερες από μία φορές τότε εμφανίζεταιι καρτέλα συ
υμπληρωματτικού ιστορικκού.
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Οθόνη κκαθηγητή
ή. Στατισττικά ασκή
ήσεων ερ
ργασίας

Οθόνη καθηγητή. Στατιστικά
Σ
ασκήσεων εργγασίας ενός μαθητή
Σε περίίπτωση που ο μαθητής εκτελέσει
ε
μια
α άσκηση η οποία
ο
θα έχεει δοθεί απόό τον καθηγη
ητή
ως ανά
άθεση εργασ
σίας, τότε τα αποτελέσμα
ατα αυτών τω
ων ασκήσεω
ων
εμφανίίζονται στη στήλη
σ
Ασκήσ
σεις εργασία
ας. Πατήστε είτε στον τίττλο ανάθεση ς είτε στο εικονίδιο
του μα
αθητή εντός του
τ κελιού ανάθεσης,
α
γιια να εμφανιιστούν τα απ
ποτελέσματα
α του μαθητή
ή σας.

Οθόνη καθηγητή. Στατιστικά
Σ
ασκήσεων εργγασίας όλωνν των μαθητώ
ών που στουυς οποίους έχει
ανατεθ
θεί μια εργασ
σία.
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Σε περίίπτωση που επιθυμείτε να
ν δείτε τα α
αποτελέσματτα όλων τωνν μαθητών σα
ας στους οποίους
είχατε αναθέσει τη
ην ίδια εργασ
σία, πατήστεε το εικονίδιο
ο με τους πο
ολλούς μαθηητές σε μία από
α τις
αθέσεις της λίστας.
λ
Δεξιά
ά εμφανίζετα
αι λίστα επιδ
δόσεων όλωνν των μαθηττών σας.
εμφανιζόμενες ανα
Σε περίίπτωση που επιθυμείτε να
ν εισάγετε πρόσθετη βαθμολόγηση
η (Βαθμολόγγηση) πέρα από
α την
αυτομα
ατοποιημένη
η βαθμολόγη
ηση (Επίδοσ
ση μαθητή) πατήστε
π
εκ νέου το εικοννίδιο του μαθ
θητή σε μία
επιλεγμ
μένη ανάθεσ
ση και εισάγετε βαθμολοογία στο πεδ
δίο βαθμολόγησης στη δδεξιά πλευρά
ά της
οθόνηςς σας για κάθ
θε άσκηση ξεχωριστά.
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Λειτουργγίες εντό
ός βιβλίου
υ
Τα βιβλλία ανοίγουνν πατώντας το
τ δεξί εικοννίδιο (ανοικττό βιβλίο) πά
άνω στο εξώ
ώφυλλό τους στη
δέσμη Τα βιβλία μου.
Το βιβλλίο ανοίγει σε
σ περίπου 5 δευτερόλεπ
πτα μετά το πάτημα του σχετικού εικκονιδίου. Ότταν το
βιβλίο ανοίξει, μπο
ορείτε είτε να
α πατήσετε π
πάνω στο εξξώφυλλο, για
α να αρχίσετε
τε το ξεφύλλιισμα είτε
να χρησιμοποιήσεττε ένα από τα τρία μενού
ύ (αριστερό,, δεξί, κάτω μενού)
μ
που εεμφανίζοντα
αι ήδη
στην πρώτη οθόνη διεπαφής.

Πρώτη οθόνη βιβλίίου με ανοικκτά όλα τα υπ
πομενού.
Το κάθ
θετο αριστερό μενού απο
οτελείται απ ό 4 διαφορεετικές στήλεςς. Όλα τα περριεχόμενα τω
ων στηλών
είναι δ
διαδραστικά. Στην πρώτη
η στήλη εμφα
ανίζονται οι ενότητες κα
αι υποενότηττες του βιβλίίου.
υ βιβλίου παττώντας πάνω
ω σε επιλεγμμένη ενότητα
αή
Μπορεείτε να πλοηγγηθείτε στις σελίδες του
χρησιμ
μοποιώντας το
τ πεδίο εισα
αγωγής αριθθμού σελίδα
ας ακριβώς πάνω από τις ενότητες. Η δεύτερη
στήλη εεμπεριέχει όλες
ό
τις διαδ
δραστικές ασ
σκήσεις του βιβλίου με αύξουσα
α
αρίίθμηση σελίδ
δων. Στην
τρίτη σ
στήλη έχουν ομαδοποιηθ
θεί όλα τα ποολυμεσικά αρχεία
α
που ενσωματώθη
ε
ηκαν στο βιβ
βλίο με
αντίστο
οιχη αρίθμησ
ση. Στην τέτα
αρτη στήλη εεμφανίζοντα
αι τυχόν ανα
αθέσεις εργα
ασιών που σα
ας έχουν
αποστα
αλεί από τονν καθηγητή σας.
σ
Στο δεξξιό μενού το
ου βιβλίου μπ
πορείτε να α
αποθηκεύετεε σημειώσειςς σε μορφή α
απλού αρχείίου και να
κάνετεε αναζήτηση σε όλο το πεεριεχόμενο ττου βιβλίου σας, εφόσονν αυτό έχει δδημιουργηθεεί με το
απαρα
αίτητο html fo
ormat.
Το κάτω
ω μενού εμπ
περιέχει, εκτός από τη δυ
υνατότητα να πλοηγείσθ
θε με τη βοήθθεια των
μικροεεικονιδίων τω
ων σελίδων, διάφορες λεειτουργίες κα
αι εργαλεία διαδραστικοού πίνακα για την
περίπττωση που κάνετε χρήση της
τ εφαρμογγής εντός τάξξης με απλό προβολικό.
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Δίπλα α
από το εικοννίδιο των εργγαλείων εμφ
φανίζεται το εικονίδιο τω
ων βασικών ρυθμίσεων του
βιβλίου
υ.
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Προσο
οχή: Η ρύθ
θμιση Εμφάνιση λύσεω
ων δεν θα ισ
σχύσει στις περιπτώσεεις όπου το βιβλίο
σας είνναι διασυνδ
δεδεμένο με καθηγητή. Υπερισχύειι δηλαδή η ρύθμιση
ρ
ποου έχει κάνεει ο
καθηγη
ητής σας σττο βιβλίο σα
ας. Σε περίπ
πτωση που χρησιμοποιείτε οθόνη η οποία δυσχεραίνει
τη χρή
ήση των πλα
αϊνών μενού
ύ, μπορείτε να αποεμφ
φανίσετε τις πλαϊνές μπά
άρες και να
α τις
τοποθεετήσετε στο
ο κάτω μενο
ού: επιλέξτε ΟΧΙ στην εμ
μφάνιση sid
debars. Παττήστε αποθήκευση
μετά α
από οποιαδή
ήποτε αλλαγ
γή.

Το εικο
ονίδιο ερωτη
ηματικό εμφ
φανίζει μία σ ύντομη επεξξήγηση των συμβόλων
σ
ππου χρησιμοπ
ποιούνται σττο
βιβλίο σας, όπως επίσης
ε
και τα
α στοιχεία τοου εκάστοτε εκδότη.

Το τελεευταίο εικοννίδιο του κάττω μενού οδ ηγεί (αριστερό βέλος σε πόρτα) στο κλείσιμο του
βιβλίου.
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Τύποι ασ
σκήσεωνν
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σωστό‐‐λάθος
Σωστό‐‐λάθος (µε αιιτιολόγηση)
Πολλαπ
πλή επιλογή (με μία σωσττή επιλογή)
Πολλαπ
πλή επιλογή (με περισσόττερες από μία
α σωστές επιλλογές)
Μεταφ
φορά και απόθεση (Drag and drop)
Συμπλή
ήρωση κενώνν (με εισαγωγγή κειμένου)
Συμπλή
ήρωση κενώνν (με επιλογή από κυλιόμεενο πίνακα)
Αντιστο
οίχιση (λέξειςς με λέξεις, ειικόνες με λέξεεις)
Ομαδοπ
ποίηση‐Κατα
ανομή
Ανακαττανομή (λέξεων, φράσεωνν/διαλόγων, φωτογραφιώ
ών)
Κρυπτό
όλεξο
Σταυρό
όλεξο
Δημιου
υργία και προ
οβολή περιεχομένου
Παραγω
ωγή κειμένου
υ
Ερώτημ
μα με υποερω
ωτήματα διαφορων τύπω
ων
Έρευνα
α/επισκόπηση
η με υποερωττήματα διαφ
φόρων τύπων και υιοθέτησ
ση κλίμακας
Ακολου
υθούν στιγμιό
ότυπα από βασικούς τύποους ασκήσεω
ων.
Σημείω
ωση: στις συσκευές
σ
όπου δεν δίνετται η δυνατό
ότητα pinch and
a zoom, εεμφανίζεται στη δεξιά
πλευρά
ά της οθόνη
ης λειτουργία
α μεγέθυνση
ης και σμίκρυ
υνσης. Πατώ
ώντας επάνω
ω στο σύμβο
ολο 100%
επαναφ
φέρεται αυτό
όματα η σελίδα προβολή
ής στο κανο
ονικό της μέγ
γεθος.

Άσκηση Συμπλήρωσ
ση κενών
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Άσκησ
ση Πολλαπλλή επιλογή

Ά
Άσκηση Ανττιστοίχιση
Όταν οι ασκήσεις έχχουν πρόσθεττο υλικό, αρχχείο βίντεο ή αρχείο ήχου τότε αυτό εμμφανίζεται στην
σ
ης οθόνης.
αριστερρή πλευρά τη
Πατώνττας την ειδική μπάρα με την
τ ονομασία
α Περισσότερ
ρα εμφανίζοννται τυχόν αρρχεία φωτογρ
ραφίας που
είναι απ
παραίτητα γιια την επίλυσ
ση των ασκήσσεων. Πατώνττας (και κραττώντας) μπορρείτε να σύρεετε τη
φωτογρραφία δεξιά (όπου μικραίίνει για να χω
ωρέσει) ή προ
ος τα κάτω, ώστε
ώ
να έχετεε τον απαραίίτητο χώρο,
για να εεκτελέσετε τη
ην άσκησή σα
ας.
Όταν πατήσετε Ολο
οκλήρωση, η εφαρμογή θα
α σας ενημερ
ρώσει για τηνν ορθότητα τω
ων απαντήσεεών σας.
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Οι λάθο
ος απαντήσεις αποτυπώνονται σε κόκ κινο χρώμα, ενώ οι σωστέ
ές απαντήσειις σε πράσινο
ο
χρώμα..

Μπορεείτε να επανα
αλάβατε την άσκηση
ά
όσες φορές το επ
πιθυμείτε.
Τα απο
οτελέσματα αποθηκεύοντ
α
ται στα στατ ιστικά σας στη
σ στήλη Γεν
νικά (Γενικέςς ασκήσεις). Όταν όμως
για τη σ
συγκεκριμένη
η άσκηση σά
άς έχει δοθεί ανάθεση εργγασίας, τότε η φορά που θα την εκτελλέσετε μετά
την ανά
άθεση καταγγράφεται στη
η στήλη Ασκήήσεις εργασίίας. Η αμέσω
ως επόμενη φ
φορά (δεύτεερη, τρίτη ή
τέταρτη
η κοκ.) που θα
θ την εκτελλέσετε θα κατταγραφεί εκ νέου στα σττατιστικά τηςς στήλης Γενιικά (Γενικές
ασκήσεεις).
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Συχνές ΕΕρωτήσειις
1.

Που βρ
ρίσκω πληρο
οφορίες και ρυθμίσεις γγια την εφαρ
ρμογή KLIK App;
Στην επ
πάνω δεξιά πλευρά της εφ
φαρμογής πα
ατήστε το εικο
ονίδιο
(= πληροφορίεςς). Εκεί μπορ
ρείτε
μεταξύ άλλων να επ
πιλέξετε τη γλλώσσα εμφάννισης, να κρύ
ύψετε η να εμ
μφανίσετε τηην τελευταία ‐εκ
ου Βιβλιοπωλ
λείου ή να αννανεώσετε (rrefresh) το πε
εριεχόμενο ττης οθόνης σα
ας.
των τριιών‐ δέσμη το

2.

Μπορώ
ώ να μπω σττον λογαριασ
σμό μου καιι να εργάζομ
μαι με τα βιβ
βλία από όποοια συσκευή
ή
επιθυμ
μώ;
Μπορεείτε να εισέρχχεστε στον λο
ογαριασμό σα
ας από όποια
α συσκευή επ
πιθυμείτε ΧΩΡΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΣΜΟ.
αστήστε σε όλλες σας τις συ
υσκευές τη δω
ωρεάν εφαρμ
μογή KLIK Ap
pp και εισέρχχεστε κάθε φο
ορά με το
Εγκατα
email κκαι τον κωδικό σας.

3.

Μπορώ
ώ να δουλέψ
ψω ταυτόχρο
ονα σε δύο σ
συσκευές;
Όχι! Κά
άθε φορά που
υ είστε συνδεεδεμένος στοον λογαριασμ
μό σας μπορε
είτε να εργάζεεστε σε μία μόνο
μ
συσκευ
υή. Αν προσπ
παθήσετε να εισέλθετε
ε
ταυ
υτόχρονα στο
ον λογαριασμ
μό σας από άάλλη συσκευή
ή, τότε
το σύσττημα θα σας αποσυνδέσεει αυτόματα α
από την πρώττη συσκευή.
Προσοχχή: μπορεί να
α χαθούν δεδ
δομένα σε πεερίπτωση που
υ εκτελείτε ασκήσεις ή δηημιουργείτε
σημειώ
ώσεις.

4.

Πώς αγγοράζω ένα βιβλίο;
Μπορεείτε να προμη
ηθεύεστε κωδ
δικούς ενεργοοποίησης βιβ
βλίων (ισχύου
υν για 12 μήννες χρήσης) από
α τον
πο του εκδόττη. Οι ενεργοπ
ποιήσεις γίνοονται στην τρ
ρίτη δέσμη τη
ης εφαρμογήςς (Βιβλιοπωλ
λείο) στο
ιστότοπ
κάτω μ
μέρος της οθό
όνης. Τον 20ψ
ψήφιο αλφαρριθμητικό κωδικό που θα λάβετε, τον εεισάγετε μαζζί με τις
παύλεςς στο πεδίο που
π θα εμφαννιστεί, όταν π
πατήσετε το εικονίδιο
ε
της κλειδαριάς ππάνω στο βιβ
βλίο που
επιθυμ
μείτε να ενεργγοποιήσετε. Αμέσως
Α
μετά
ά την ενεργοπ
ποίησή του το
ο βιβλίο θα εεμφανιστεί γιια χρήση
στην πρρώτη δέσμη της
τ εφαρμογής (Τα βιβλία
α μου).

5.

Που μπ
πορώ να βλέέπω πόσες ημέρες
η
χρήσ
σης απομένο
ουν στο βιβλίίο μου;
Πατώνττας πάνω στο
ο εικονίδιο
(=πληροφοορίες) του εκάστοτε βιβλίίου στη δέσμ η Τα βιβλία μου
μ
μπορείίτε μεταξύ άλλλων να βλέπ
πετε το χρονικκό υπόλοιπο σε ημέρες κα
ατά το οποίο μπορείτε να κάνετε
χρήση ττου βιβλίου στον
σ
λογαρια
ασμό σας.

6.

Πώς αννανεώνω την άδεια χρήσης ενός βιβ
βλίου που έχχει λήξει;
Όταν λή
ήξει η δωδεκκάμηνη άδεια
α χρήσης το ββιβλίο φεύγειι από την πρώ
ώτη δέσμη τηης εφαρμογής και
επανεμ
μφανίζεται σττην τρίτη δέσ
σμη Βιβλιοπω
ωλείο. Ακολουθήστε πάλι τη διαδικασίία ενεργοποίίησης.
Δείτε σ
σχετικά την ερ
ρώτηση Πώς αγοράζω ένα
α βιβλίο;
Ανανέω
ωση βιβλίου: Το βιβλίο μο
ου έχει ακόμα
α μερικές μέρ
ρες χρήσης. Έχω
Έ λάβει νέοο κωδικό ενεργοποίησης
από τονν εκδότη. Μπ
πορώ να τον χρησιμοποιή
χ
ήσω ήδη ή πρ
ρέπει να περιμένω να λήξεει ο προηγούμενος
κωδικό
ός;
Μπορεείτε να χρησιμ
μοποιήσετε τον
τ νέο κωδικκό μόνο εφόσ
σον στο ήδη ενεργοποιημ
ε
μένο βιβλίο
μέρες χρήσης . Στη δέσμη Τα
Τ βιβλία μου πατήστε σττο εικονίδιο
απομέννουν λιγότερεες από 30 ημ
(=πληροφορίες) του
υ βιβλίου που
υ επιθυμείτε να ανανεώσετε. Εισάγετε
ε εκεί στο πεδδίο ενεργοπο
οίησης
ο κωδικό. Αν οι
ο εναπομείννασες ημέρεςς χρήσης του προηγούμενου κωδικού ήήταν π.χ. 20, τότε
τον νέο
αμέσωςς μετά την ειισαγωγή του νέου κωδικο ύ θα εμφανισ
στεί στο πεδίίο ημέρες ποου απομένουνν ο
συνολικός αριθμός 385 (ημέρες)) δηλαδή 3655+20 = 385.
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7.

Πως μπ
πορώ να δια
ασυνδέσω ένναν μαθητή με τον λογα
αριασμό μου;
Ως καθηγητής δεν μπορείτε
μ
να εκκινήσετε
ε
κα
αμία διαδικασία διασύνδε
εσης των μαθθητών σας σττον
λογαρια
ασμό σας. Μόνο οι μαθηττές έχουν τη δυνατότητα να προσκαλο
ούν μέσω τουυ βιβλίου του
υς
καθηγη
ητές/δασκάλο
ους.

8.

Πως μπ
πορεί ένας μαθητής
μ
να καλέσει
κ
ένανν καθηγητή για
γ διασύνδεση.
1. Ο μ
μαθητής πρέπ
πει να γνωρίζει το email τοου καθηγητή του όπως αυ
υτό έχει χρησσιμοποιηθεί στο
σ
προ
οφίλ του καθη
ηγητή.
2. Ο μ
μαθητής, αφο
ού θα έχει αγο
οράσει το βιββλίο, πηγαίνεει στη δέσμη Οι καθηγητέές μου, πάτα πάνω σε
μια κενή θέση, διαλέγει
δ
το βιβλίο που θέλλει (αν έχει αγοράσει
α
παρ
ραπάνω από ένα) και εισά
άγει στο
ο το email του καθηγητή.
αντίίστοιχο πεδίο
3. Ο κα
αθηγητής λα
αμβάνει μήνυμα πρόσκλησσης διασύνδεεσης την οποία μπορεί ναα αποδεχτεί ή να
απο
ορρίψει.

9.

Δεν θέλω οι μαθηττές μου ή οι καθηγητές μ
μου να γνωρ
ρίζουν το πρ
ραγματικό μο
μου email. Μπορώ
Μ
να χρη
ησιμοποιήσω
ω κατά την εγγραφή
ε
ένα
α ψεύτικο, μη
μ υπαρκτό email;
e
Ναι μπορείτε. Αρκείί να έχει τη μορφή
μ
ενός κα
ανονικού em
mail δηλαδή supermario@ mario1234.ggr και να μην
χρησιμοποιείται ήδη από άλλον χρήστη.
Προσοχχή: Το σύστημα σάς ζητά να καταχωρίίσετε ένα δεύ
ύτερο email ασφαλείας
α
σττο οποίο θα σας
σ
αποστα
αλεί ο κωδικό
ός πρόσβασης στο σύστημ
μα σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. Αυυτό το email ασφαλείας
δεν δημ
μοσιεύεται πουθενά
π
και θα
θ πρέπει για
α τη δική σαςς ασφάλεια να είναι πραγμματικό και σεε χρήση. Στο
ίδιο em
mail ασφαλεία
ας αποστέλλο
ονται στατισττικά αποτελέέσματα μαθηττών σας σε ππίνακες.

10. Είμαι κκαθηγητής και
κ θέλω να δημιουργήσ
σω τάξεις.
Δεν έχεετε τη δυνατό
ότητα δημιου
υργίας ομαδοοποίησης μαθ
θητών. Όλοι οι
ο διασυνδεδδεμένοι με εσ
σάς
μαθητέές εμφανίζοντται ως μία ομ
μάδα στη δεύ
ύτερη, μεσαία
α δέσμη της εφαρμογής Ο
Οι μαθητές μου.
μ
Εναλλα
ακτικά θα μπο
ορούσατε να δημιουργήσσετε ένα δεύττερο προφίλ καθηγητή,
κ
όππου θα έπρεπ
πε να
χρησιμοποιήσετε διιαφορετικό email.
e
Για κάθθε τάξη σας θα
θ έπρεπε να συντηρείτε έένα διαφορετικό
email, δ
δηλαδή προφ
φίλ.
11. Πώς μπ
πορεί να γίνει η αποσύννδεση βιβλίοου μεταξύ μα
αθητή και κα
αθηγητή;
Μόνον ο καθηγητήςς έχει τη δυνα
ατότητα να α
αποσυνδέσει έναν μαθητή
ή μέσω του β ιβλίου. Στη δέσμη
δ
Οι
μαθητέές μου ο καθηγητής πατά στην καρτέλλα του μαθητή το εικονίδιο βιβλία και κατόπιν διαγγράφει το
βιβλίο π
που επιθυμεεί.
12. Πως μπ
πορώ να δια
αγράψω τη διασύνδεση
δ
ενός μαθηττή σε ένα συγ
γκεκριμένο βιβλίο;
Πατήσττε πάνω στο επιλεγμένο
ε
βιβλίο
β
το εικοονίδιο των μα
αθητών, και στη
σ συνέχειαα πατήστε δια
αγραφή
στην κα
αρτέλα του μαθητή
μ
που θέλετε
θ
να αποοσυνδεθεί.
13. Πως μπ
πορώ ως καθ
θηγητής να στείλω ασκή
ήσεις εργασ
σίας (tasks, assignments)) στους μαθη
ητές μου.
Πατήσττε στην πρώττη δέσμη Τα βιβλία
β
μου τοο εικονίδιο μαθητές
μ
ενός
ε
επιλεγμέένου βιβλίου
υ. Στην
οθόνη σ
σας εμφανίζο
ονται όλοι οι μαθητές που
υ είναι διασυ
υνδεδεμένοι με τον λογαρριασμό σας στο
συγκεκκριμένο βιβλίο. Επιλέξτε με
μ κλικ στις εκκάστοτε καρττέλες τους μα
αθητές στουςς οποίους θα
αποστεείλετε ασκήσεεις εργασίας. Σημειώστε π
πως με τη λειτουργία Επιλ
λογή όλων μμπορείτε αυτό
όματα να
επιλέξεετε όλες τις καρτέλες. Στη συνέχεια πα
ατήστε το γενικό εικονίδιο
ο μηνύματος που βρίσκετε πάνω
από τιςς καρτέλες τω
ων μαθητών. Πατήστε Μή νυμα για εκττέλεση ασκήσ
σεων εργασίίας.
Πατήσττε Επιλέξτε ασκήσεις
α
και ορίστε τις ασσκήσεις που θέλετε
θ
να εκττελεσθούν.
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K
KLIK
Συμπλληρώστε τα υποχρεωτικά
υ
ά πεδία Θέμα
α και Κείμεννο και πατήσττε το εικονίδιιο
Αν θέλεετε να στείλεετε ασκήσεις εργασίας σε έναν μόνο μαθητή μπορε
είτε επίσης ναα πατήσετε στη
σ δεύτερη δέσμη
δ
Οι μαθ
θητές μου, το εικονίδιο βιβ
βλία σε μια κκαρτέλα μαθη
ητή. Πατήστε
ε το εικονίδιοο μηνύματος στην καρτέλλα του
βιβλίου
υ της επιλογή
ής σας και ακολουθήστε ττη διαδικασία
α που προανα
αφέρθηκε.

14. Πώς λα
αμβάνουν οι μαθητές ειιδοποίηση σ
σχετικά με τις ασκήσεις εργασίας
ε
ποου τυχόν έχει αποστείλει
ο καθη
ηγητής τους;;
Οι ειδο
οποιήσεις αυττές εμφανίζο
ονται σε 2 σημ
μεία.
Α) Στονν λογαριασμό
ό του μαθητή, στο επάνω δεξιό τμήμα της εφαρμογγής, δίπλα σττο εικονίδιο μηνύματος
μ
εμφ
φανίζεται αριθμός που ανντιστοιχεί σε νέα μη αναγνωσμένα μηννύματα. Το μμήνυμα που αφορά
α
την εκκτέλεση
εργγασιών εμπερ
ριέχει όλες τιις απαραίτητεες παραπομπ
πές τις οποίεςς πατά ο μαθθητής, για να επισκεφθεί τις
τ
σελλίδες του βιβλίου όπου βρ
ρίσκονται οι α
ασκήσεις προ
ος εκτέλεση.
B) Σε κά
άθε βιβλίο πο
ου ανοιχθεί από
α τον μαθηητή εμφανίζεεται η ένδειξη
η εκτέλεσης αασκήσεων ερ
ργασίας στην
αριιστερή μπάρα
α πλοήγησηςς και συγκεκρριμένα στην τέταρτη
τ
τελευ
υταία στήλη μμε το σχετικό
ό εικονίδιο ασ
σκήσεις
εργγασίας. Ο τίτλλος κάθε εκτελεσμένης άσσκησης (εκτεελεσμένη θεω
ωρείται μια άάσκηση, όταν ο μαθητής πατήσει
π
το κκουμπί Ολοκκλήρωση) εμφ
φανίζεται πλέέον στην εν λόγω
λ
στήλη πράσινος.
π
Οι μη εκτελεσμένες εμφανίζζονται
κόκκκινες.
15. Τι πρέπ
πει να κάνει ένας μαθηττής αφού εκττελέσει όλεςς τις ασκήσεις εργασίας που του έχεει αναθέσει ο
καθηγη
ητής του;
Ο μαθη
ητής πρέπει να
ν ανοίξει το μήνυμα εργα
ασίας που είχχε λάβει και να
ν πατήσει τηην ένδειξη Ολ
λοκλήρωση
εργασίίας. Αυτόματα
α ενημερώνεεται ο καθηγηητής του για την
τ ολοκλήρω
ωση της εργαασίας.
Μετά ττη σχετική υπ
ποβολή, διαγρ
ράφεται από την αριστερή στήλη πλοή
ήγησης εντόςς του βιβλίου οποιαδήποττε
αναφορρά σε ήδη υπ
ποβληθείσες εργασίες.
16. Πώς βλλέπει ο καθη
ηγητής τα απ
ποτελέσματα
α των εργασ
σιών που έχε
ει υποβάλει ο μαθητής;
Η ανάγγνωση των σττατιστικών απ
ποτελεσμάτω
ων μπορεί να γίνει με 2 τρό
όπους:
Α Στη
η δέσμη Τα βιβλία
β
μου, πατήστε το εικκονίδιο μαθη
ητές σε ένα βιβλίο της επιλλογής σας. Πα
ατήστε το
εικκονίδιο στατισ
στικών του μαθητή
μ
που σσας ενδιαφέρ
ρει. Η καρτέλα των στατισστικών που αννοίγει αφορά
ά το
σύννολο των εκττελεσμένων ασκήσεων
α
(βλλ. αριστερή στήλη).
σ
Δεξιόττερα επιλέγεετε μεταξύ τω
ων στηλών Γενικά ή
Ασ
σκήσεις εργασ
σίας
Β) Στη δ
δέσμη Οι μαθ
θητές μου πα
ατήστε το εικκονίδιο βιβλία
α σε μία καρττέλα μαθητή της επιλογής σας.
Πα
ατήστε το εικο
ονίδιο των σττατιστικών σττο βιβλίο τηςς επιλογής σα
ας. Ακολουθήήστε τη διαδικασία που
προ
οαναφέρθηκκε.
17. Είμαι κκαθηγητής και
κ θέλω να αποκλείσω
α
σ
στους μαθηττές μου τη δυνατότητα ννα βλέπουν τις λύσεις τω
ων
ασκήσεεων.
Στη δέσ
σμη Τα βιβλία
α μου πατήστε στο εικονίίδιο μαθητέςς του βιβλίου,, ώστε να επιιλέξετε αυτού
ύς από τους οποίους
ο
επιθυμ
μείτε να αποκκρύψετε τις λύσεις: επιλέξξτε τους μαθη
ητές στους οπ
ποίους θα γίννει η απόκρυ
υψη και πατήστε το
εικονίδ
διο με το μάτι («δείξε/κρύ
ύψε») τις λύσσεις. Η επανεμ
μφάνιση τωνν λύσεων γίνεεται με τον ίδ
διο τρόπο.
18. Δεν έχω
ω κρύψει τιςς λύσεις στο
ους μαθητές μου. Τους απέστειλα
α
ασ
σκήσεις εργα
ασίας. Μπορ
ρώ να
δω αν έχουν πατήσ
σει το κουμπ
πί «δείξε τιςς λύσεις»;
Ναι μπορείτε. Σε όλλα τα στατιστικά αποτελέσσματα εμφαννίζεται η ένδε
ειξη αν έχει ππατηθεί ή όχιι η εν
λόγω λειτουργία.
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19. Τι μπορ
ρώ να δω ωςς μαθητής ή ως καθηγηττής στον τομ
μέα των σταττιστικών;
Μπορεείτε να δείτε μεταξύ
μ
άλλων μεμονωμέννα για κάθε άσκηση
ά
και γιια κάθε μαθηητή τον χρόνο
ο έναρξης
της άσκκησης, τη διά
άρκεια εκτέλεεσης, την ώρα
α υποβολής, το ποσοστό σωστών
σ
ένανντι λανθασμέένων
απαντή
ήσεων, τον τύ
ύπο της κάθε άσκησης όπω
ποτύπωσή τη
ης (Πώς λύθηηκε η άσκηση την
ως και την απ
τελευτα
αία φορά;), το
τ γραπτό δηλλαδή του μαθθητή. Η αποττύπωση δεν ισχύει
ι
προς ττο παρόν για όλους τους
τύπουςς των ασκήσεεων (εξαιρούννται οι κάθε μ
μορφής dragggable ασκήσεις).
Στην κα
ατηγορία Γενιικά μπορείτεε να επιλέξετεε συγκεκριμέένες ενότητεςς ή ακόμη καιι μεμονωμένες ασκήσεις
του βιβ
βλίου. Τα στα
ατιστικά των επιλογών
ε
σαςς εμφανίζοντται στο δεξιό μέρος της οθθόνης αφού πατήσετε
π
το
πορτοκκαλί κουμπί κάτω
κ
από τις ενότητες.
Στη καττηγορία Ασκή
ήσεις εργασίας μπορείτε να πατήσετε πάνω στον τίτλο
τ
της ανάάθεσης εργασ
σίας είτε
στο εικονίδιο του μα
αθητή για να
α δείτε τα σχεετικά στατισττικά. Μπορείττε, επίσης, ναα πατήσετε στο
σ
διο με τους πο
ολλούς μαθη
ητές, για να δδείτε συνδυαστικά τα στατιστικά όλωνν των μαθητώ
ών που
εικονίδ
συμμεττείχαν στην εκτέλεση των ασκήσεων μ
μιας συγκεκριιμένης ανάθε
εσης εργασίαας.
Εναλλα
ακτικά μπορείίτε επίσης να
α επιλέξετε όσσες αναθέσεις εργασιών επιθυμείτε κκαι να αντλήσ
σετε
συνδυα
αστικά αποτεελέσματα για τον μαθητή σας.
Αυτή η συνδυαστική
ή λειτουργία άντλησης σττατιστικών ισ
σχύει μόνο για
α μεμονωμέννους μαθητέςς. Αν
υς πολλούς μαθητές
μ
δεξιά εμφανίζοντται δυο στήλες
πατήσεετε στην ίδια στήλη το εικονίδιο με του
βαθμολλόγησης: Η στήλη
σ
της επίδ
δοσης των μα
αθητών και δεξιότερα
δ
η στήλη
σ
της βαθθμολόγησης του
καθηγη
ητή. Ο καθηγητής μπορεί να βαθμολογγήσει χειροκίίνητα κάθε ερ
ργασία μάθη σης στο δεξί άκρο των
στατισττικών κάθε μεμονωμένης άσκησης όποου βρίσκεταιι αντίστοιχο πεδίο
π
εισαγω
ωγής βαθμολό
όγησης.
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