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Εγχειρίδιο χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, το εγχειρίδιο χρήσης έχει σκοπό να σας βοηθήσει στη 

γρήγορη εξοικείωση και καλύτερη αντίληψη των στοιχείων του ψηφιακού 

περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια σας. 

Για το λόγο αυτό είναι χωρισμένο σε 3 βασικά τμήματα: 

Α. Το πρώτο σας καθοδηγεί όσον αφορά στην εγκατάσταση και στον χειρισμό του 

ψηφιακού περιβάλλοντος 

Β. Το δεύτερο σας καθοδηγεί στον τρόπο χειρισμού του περιβάλλοντος του 

εκπαιδευτικού και 

Γ. Το τρίτο στον τρόπο χειρισμού του περιβάλλοντος του μαθητή. 

Το εγχειρίδιο αυτό βρίσκεται στο CD-ROM με τίτλο «README.PDF»,αλλά μπορείτε 

να το προσπελάσετε είτε επιλέγοντας «Έναρξη» (Start), «Όλα τα Προγράμματα» 

(Programs), «Το Δελφίνι» και  «Εγχειρίδιο χρήσης» είτε επιλέγοντας μέσα από το 

ψηφιακό περιβάλλον το εικονίδιο (i). 

 

Προδιαγραφές υπολογιστικού περιβάλλοντος 

Για την καλύτερη εκτέλεση του ψηφιακού περιβάλλοντος ο υπολογιστής, στον οποίο 

θα εγκατασταθεί αυτό, θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές: CD-ROM 

drive, Windows XP ή νεότερο, ηχεία, ανάλυση οθόνης 1024x768. 

 

Εγκατάσταση του ψηφιακού περιβάλλοντος 

Βάλτε το CD-ROM του προγράμματος στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας. 

Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Στην περίπτωση που το 

πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, εκτελέστε από το CD-ROM το 

πρόγραμμα install.exe ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού δύο φορές στο εικονίδιο «Ο 

Υπολογιστής μου» (My Computer) 

 Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το αριστερό πλήκτρο του 

ποντικιού δύο φορές στο εικονίδιο του CD-ROM«Το Δελφίνι». 

 Όταν εμφανιστούν τα περιεχόμενα του CD-ROM, πατήστε το αριστερό 

πλήκτρο δύο φορές στο εικονίδιο «INSTALL». 
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 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, ώστε να 

εγκατασταθεί το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του Η/Υ σας και δε θα χρειάζεστε 

πλέον το CD-ROM του προγράμματος. Βγάλτε το από τον οδηγό τoυ CD-ROM και 

φυλάξτε το.  

Στη περίπτωση που το ψηφιακό περιβάλλον βρίσκεται αναρτημένο σε server του 

Υπουργείου, αντιγράφετε το πρόγραμμα στο σκληρό σας δίσκο, εκτελείτε  το 

πρόγραμμα install.exe και ακολουθείτε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. 

Παρατήρηση: Θα απαιτηθεί χρόνος αναμονής περίπου 8 λεπτών για την 

ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Απεγκατάσταση ψηφιακού περιβάλλοντος 

Για την απεγκατάσταση του ψηφιακού περιβάλλοντος επιλέξτε «Έναρξη» (Start), 

«Όλα τα προγράμματα» (Programs), «Το δελφίνι», «Απεγκατάσταση του Το 

δελφίνι». 

 

Εκτέλεση του ψηφιακού περιβάλλοντος 

Επιλέξτε το εικονίδιο «Το Δελφίνι» που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας ή 

επιλέξτε «Έναρξη» (Start), «Όλα τα προγράμματα» (Programs), «Το Δελφίνι». 

 

Περιεχόμενα CD-ROM 
Στο CD-ROΜ, εκτός από το ψηφιακό περιβάλλον, μπορείτε να βρείτε το βιβλίο του 

μαθητή με τα 10 προσαρμοσμένα κείμενα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες σε 2  

μορφές εναλλακτικού κειμένου, σε μορφή pdf και word, καθώς και σε μορφή 

εικονικού βιβλίου. Επίσης θα βρείτε και το βιβλίο του εκπαιδευτικού. 

 

Αρχεία του υλικού που περιλαμβάνεται στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Τα αρχεία του υλικού (εικόνες, εικονογράμματα, σκίτσα, ήχοι, κείμενα, ασκήσεις) 

εμπεριέχονται στο σκληρό σας δίσκο, εκεί όπου έγινε η εγκατάσταση του ψηφιακού 

περιβάλλοντος. Το κάθε ένα αρχείο είναι αποθηκευμένο με το όνομα του στοιχείου 

που αντιπροσωπεύει. 

Αναλυτικότερα, στον κατάλογο «Το δελφίνι» υπάρχουν οι εξής υπο-κατάλογοι με τα 

αντίστοιχα περιεχόμενα: 

• epibra – Οι διαθέσιμες στο περιβάλλον επιβραβεύσεις (animations).  

• flipbook – Εικονικό βιβλίο. 
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• ixoi – Οι διαθέσιμοι στο περιβάλλον ήχοι για τις ασκήσεις, τα κείμενα, τις 

λέξεις, τα μηνύματα και τα μουσικά κομμάτια. 

• keimena_txt – Τα κείμενα (σε μορφή απλού κειμένου .txt) που 

χρησιμοποιήθηκαν στο περιβάλλον.  

• Υλικό – Στο φάκελο αυτό υπάρχουν οι διαθέσιμες στο περιβάλλον εικόνες, 

σκίτσα (έγχρωμα και ασπρόμαυρα) και εικονογράμματα (με άσπρο και μαύρο 

φόντο), σε μορφή .jpg. 

• Documents – Στο φάκελο αυτό υπάρχουν τα αρχεία «Βιβλίο Μαθητή», 

«Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού» και «Εγχειρίδιο Χρήσης» σε μορφή word και pdf. 
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Γενικά χαρακτηριστικά  λέξεων που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή εφαρμογή 

Έχουν ενταχθεί 989 λέξεις στο ψηφιακό περιβάλλον. Κάθε μία από αυτές τις λέξεις 

εμφανίζεται σε όλες τις μορφές:  

• εικόνες,  

• εικονογράμματα με μαύρο φόντο – άσπρο περίγραμμα,  

• εικονογράμματα με άσπρο φόντο – μαύρο περίγραμμα,  

• έγχρωμα σκίτσα και  

• μαυρόασπρα σκίτσα.  

Μέρος των λέξεων αυτών αποτελούν συστατικά στοιχεία των επιλεγμένων και  

προσαρμοσμένων κειμένων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλήθος των λέξεων έχει 

υλοποιηθεί με σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας των μαθητών 

με το περιβάλλον τους, αλλά και την εξυπηρέτηση της μορφοποίησης των νέων 

κειμένων που θα εισάγει ο εκπαιδευτικός στο ψηφιακό περιβάλλον.  

Οι λέξεις που περιλαμβάνονται στο ψηφιακό περιβάλλον έχουν ηχογραφηθεί σε όλες 

τις πιθανές εκφάνσεις που συναντώνται στην γραμματική, με αποτέλεσμα ο αριθμός 

των ήχων να ανέρχεται στον αριθμό των 7.496. 

Επίσης, πέραν των εικόνων, σκίτσων και εικονογραμμάτων, δίδεται η δυνατότητα 

εισαγωγής video παρουσίασης των λέξεων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα 

αντίστοιχα αρχεία.  

Τα περισσότερα εικονογράμματα που αφορούν σε ρήματα παρουσιάζονται και με 

κίνηση. 

Λέξεις που φέρουν έννοιες με κοντινή σημασιολογία απεικονίζονται με διαφορετικές 

αναπαραστάσεις και μπορείτε να επιλέξετε την αναπαράσταση που εκφράζει τη λέξη 

καλύτερα.  

Οι κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι συμπεριλαμβανόμενες λέξεις είναι οι εξής: 

• Ουσιαστικά 

o Αλφάβητο-αριθμοί 

o Γραφική ύλη 

o Δραστηριότητες 

o Επαγγέλματα 
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o Έπιπλα, είδη σπιτιού-σχολείου 

o Ζώα-φυτά 

o Καιρός-καιρικά φαινόμενα 

o Οχήματα 

o Παιχνίδια-μουσικά όργανα 

o Πρόσωπα 

o Συσκευές- εργαλεία 

o Σχήματα 

o Σώμα-ρούχα 

o Τρόφιμα-φαγητά-ποτά 

o Χρόνος 

o Χώροι-μέρη-τόποι 

o Διάφορα 

• Επίθετα-Μετοχές 

o Αριθμητικά 

o Κατάσταση 

o Συναισθήματα 

o Χαρακτηρισμοί 

o Χρώματα 

• Ρήματα 

• Επιρρήματα 

• Επιφωνήσεις 

Οι εναλλακτικές μορφές των λέξεων έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Η απεικόνιση των λέξεων σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να αναγράφει  τη 
λέξη πάνω ή κάτω από την απεικόνιση ή να μην υπάρχει λέξη. Όταν 
επιλέγεται η αναγραφή της λέξης πάνω ή κάτω από την απεικόνιση, όλες οι 
λέξεις του κειμένου εμφανίζονται αντίστοιχα πάνω ή κάτω από τις 
απεικονίσεις. Αυτό έχει προβλεφθεί, για να υπάρχει ομοιομορφία στην 
εμφάνιση του κειμένου και να μη μπερδεύεται ο μαθητής. 

 

• Οι απεικονίσεις λέξεων που αναπαριστούν ρήματα που 
παρουσιάζουν μία ενέργεια που θα γίνει στο μέλλον 
έχουν σημειωμένη με μαύρο χρώμα την πάνω δεξιά 
γωνία. 
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• Οι απεικονίσεις λέξεων που αναπαριστούν ρήματα που 
παρουσιάζουν μία ενέργεια που έγινε στο παρελθόν 
έχουν σημειωμένη με μαύρο χρώμα την πάνω αριστερή 
γωνία. 

 

 

• Οι απεικονίσεις λέξεων που εκφράζουν πληθυντικό 
αριθμό χρησιμοποιούν 3 τελείες στο κάτω δεξί μέρος 
της απεικόνισης. 

 

Είδη ασκήσεων 

Τα είδη των ασκήσεων παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές οι οποίες είναι:  

• ταξινόμηση,  

• αντιστοίχιση,  

• κατηγοριοποίηση, 

• πολλαπλών επιλογών,   

• σωστό-λάθος, 

• συμπλήρωσε το γράμμα, 

• γράψε τη λέξη, 

• ένωσε τις συλλαβές, 

• παιχνίδι μνήμης,  

• διάλογος. 
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Περιβάλλον εκπαιδευτικού 

Είσοδος του εκπαιδευτικού στο ψηφιακό περιβάλλον 

Κεντρική εισαγωγική οθόνη ψηφιακού 
περιβάλλοντος 
Από την οθόνη αυτή: 

• καταχωρείτε νέο χρήστη   
• επιλέγετε ήδη καταχωρημένο 

χρήστη  
• εισέρχεστε στο τμήμα του 

εκπαιδευτικού 
Το πλαίσιο του καταλόγου των 
καταχωρημένων χρηστών εμφανίζεται 
μόνο όταν υπάρχει τουλάχιστον ένας 
καταχωρημένος χρήστης. 
 

 

• Για να καταχωρήσετε νέο χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομά του στο 
διαθέσιμο πεδίο και πατήστε το εικονίδιο «εντάξει» ή το πλήκτρο Enter. 
Θα μεταφερθείτε αυτόματα στο κεντρικό μενού επιλογών του μαθητή. 

• Για να επιλέξετε έναν ήδη καταχωρημένο χρήστη, επιλέξτε το όνομά του 
από τον κατάλογο και πατήστε το εικονίδιο «εντάξει». Θα μεταφερθείτε 
αυτόματα στο κεντρικό μενού επιλογών του μαθητή. 

• Για να ενεργοποιήσετε το περιβάλλον του εκπαιδευτικού, πληκτρολογήστε 
τον κωδικό εισόδου (daskalos), στο διαθέσιμο πεδίο, και πατήστε το 
εικονίδιο «εντάξει» ή το πλήκτρο Enter. 

 
Περιβάλλον εκπαιδευτικού – Κεντρική 
οθόνη 
Από την κεντρική οθόνη του 
περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού 
μπορείτε να επιλέξετε, να εισάγετε και 
να επιμεληθείτε: μαθητές, κείμενα, 
ασκήσεις, εργασίες και εκτυπώσεις. 
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Αναλυτικότερα, στην οθόνη αυτή μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες: 

1. Από την επιλογή «μαθητές» μπορείτε να: 

• Να προσθέσετε νέο μαθητή και να διαγράψετε μαθητή. 

• Να δείτε το ιστορικό του μαθητή στα κείμενα και στις ασκήσεις με τις οποίες 

έχει ασχοληθεί. 

2. Από την επιλογή «κείμενα» μπορείτε να: 

• Να προσθέσετε νέα κείμενα ορίζοντας τη μορφή και το όνομά τους. 

• Να επιλέξετε κείμενα και να τα διαμορφώσετε όπως θέλετε (με εικόνες, 

σκίτσα, εικονογράμματα). 

• Να επιμεληθείτε κείμενα που έχετε δημιουργήσει. 

• Να δημιουργήσετε αντίγραφα των επιλεγμένων κειμένων, ώστε να τα 

επιμεληθείτε κατάλληλα. 

• Να διαγράψετε κείμενα που έχετε δημιουργήσει. 

3. Από την επιλογή «ασκήσεις» μπορείτε να: 

• Να προσθέσετε νέες ασκήσεις ορίζοντας τη μορφή και το όνομά τους. 

• Να επιλέξετε ασκήσεις και να τις διαμορφώσετε όπως θέλετε (με εικόνες, 

σκίτσα, εικονογράμματα). 

• Να επιμεληθείτε ασκήσεις που έχετε δημιουργήσει. 

• Να δημιουργήσετε αντίγραφα των επιλεγμένων ασκήσεων, ώστε να τα 

επιμεληθείτε κατάλληλα. 

• Να διαγράψετε ασκήσεις που έχετε δημιουργήσει. 

4. Από την επιλογή «εργασίες» μπορείτε να: 

• Να προσθέσετε νέες εργασίες ορίζοντας τη μορφή και το όνομά τους. 

• Να επιλέξετε εργασίες και να τις διαμορφώσετε όπως θέλετε (με εικόνες, 

σκίτσα, εικονογράμματα). 

• Να επιμεληθείτε εργασίες που έχετε δημιουργήσει. 

• Να δημιουργήσετε αντίγραφα των επιλεγμένων εργασιών, ώστε να τις 

επιμεληθείτε κατάλληλα. 

• Να διαγράψετε τις εργασίες που έχετε δημιουργήσει. 

• Να αναθέσετε εργασίες σε έναν ή περισσότερους μαθητές. 

5. Από την επιλογή «εκτυπώσεις» μπορείτε να: 

• Επιλέξετε λέξεις, καθώς και την εναλλακτική μορφή που θέλετε να έχουν, 

και να τις εισάγετε σε σελίδα στο μέγεθος που επιθυμείτε. 

• Ενώσετε 2 ή περισσότερα εικονογράμματα, προκειμένου να δημιουργήσετε 

μια νέα λέξη-εικονόγραμμα. 
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• Διαμορφώσετε τη σελίδα όπως θέλετε και να την εκτυπώσετε, προκειμένου 

να  κόψετε και να φτιάξετε κάρτες με απεικονίσεις λέξεων τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσετε στο μάθημά σας. 

 

Εικονίδια χειρισμού κεντρικών οθονών περιβάλλοντος εκπαιδευτικού 

Tooltip: 
Επιστροφή Έξοδος και επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη 

Tooltip: 
Έξοδος Κλείσιμο του προγράμματος 

Tooltip: 
Εγχειρίδιο 
χρήσης 

Εγχειρίδιο χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος 

Tooltip: 
Εντάξει Εντάξει 

 

Σημείωση: Σε όλα τα σημεία του περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού η αποθήκευση 

γίνεται αυτόματα εκτός αν υπάρχει σχετικό εικονίδιο-εργαλείο. 

 

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τον τρόπο χειρισμού των δυνατοτήτων της κάθε μίας 

επιλογής που περιλαμβάνει το περιβάλλον του εκπαιδευτικού. 
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Επιλογή: Μαθητές 
 

Διαχείριση μαθητή 

Με την επιλογή «μαθητές» εμφανίζεται 
η αντίστοιχη οθόνη όπου  
παρουσιάζεται η λίστα των 
εγγεγραμμένων μαθητών. 

Μπορείτε να προσθέσετε νέο μαθητή, 
γράφοντας το όνομά του στο 
αντίστοιχο πεδίο και πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο 
πλήκτρο «εντάξει». 

Από τη λίστα των ήδη υπαρχόντων 
μαθητών μπορείτε να: 

• διαγράψετε ένα μαθητή 

• δείτε το ιστορικό του 

 

 
 
 

 
Διαγραφή μαθητή 
Αν θέλετε να διαγράψετε ένα μαθητή, 
επιλέξτε το όνομά του από τον 
κατάλογο και πατήστε με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 
εικονίδιο «διαγραφή». Εμφανίζεται 
ερώτηση επιβεβαίωσης της ενέργειας 
και πρέπει να επιλέξετε «ΝΑΙ» ή 
«ΟΧΙ», ανάλογα με το αν θέλετε να 
διαγράψετε ή όχι το μαθητή. 

Αν απαντήσετε «ναι», ο μαθητής 
διαγράφεται πλήρως. 

 
Ιστορικό μαθητή 
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό του 
μαθητή όσον αφορά στα εξής: 
• Την άσκηση με την οποία 

ασχολήθηκε, 
• Την ημερομηνία κατά την οποία 

ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη 
άσκηση, 

• Το χρόνο που αφιέρωσε, 
• Το πλήθος των ερωτήσεων που 

απάντησε, 
• Τον αριθμό των λαθών που έκανε. 
Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε το 
ιστορικό του μαθητή. 
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Επιλογή: Κείμενο 

Κεντρική οθόνη επιλογής 
«Κείμενα» 

Η κεντρική οθόνη του τμήματος 
αυτού εμφανίζει τον κατάλογο των 
κειμένων από τα οποία μπορείτε να 
επιλέξετε κείμενο, προκειμένου να 
το επιμεληθείτε, να δημιουργήσετε 
αντίγραφο αυτού  ή να το 
διαγράψετε. Επιπλέον, μπορείτε να 
προσθέσετε νέο κείμενο, εφόσον 
ορίσετε τη μορφή εμφάνισης των 
λέξεων και το όνομά του. Τέλος, 
έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά 
εργαλείων, προκειμένου να 
διαχειριστείτε τα κείμενα. 

 

Προσοχή! Δεν μπορείτε να επιμεληθείτε τα κείμενα τα οποία εμπεριέχονται στο βιβλίο 

του μαθητή. Μπορείτε μόνο να δημιουργήσετε αντίγραφο αυτών και να επιμεληθείτε 

το αντίγραφο που έχετε δημιουργήσει.   

 

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε καταρχήν τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη 

αυτή και έπειτα τα βήματα χειρισμού των δυνατοτήτων της επιλογής «Κείμενα». 

Επεξήγηση εικονιδίων 

 
Tooltip: 
Εργαλεία 
 

Μετακίνηση των εργαλείων πιο αριστερά ή πιο δεξιά της 
οθόνης 

 
Tooltip: 
Εκτύπωση 
 

Εκτύπωση του κειμένου σε οποιαδήποτε μορφή 
(Ενεργοποιείται, όταν έχετε επιλέξει κείμενο σε μια 
εναλλακτική μορφή (σκίτσα, εικονογράμματα, εικόνες) 

 
Tooltip: 
Pdf 
 

Μετατροπή του κειμένου σε pdf μορφή. 
(Ενεργοποιείται, όταν έχετε επιλέξει κείμενο σε μια 
εναλλακτική μορφή) 

 
Tooltip: 
Μεγέθυνση 

Μεγέθυνση του κειμένου σε οποιαδήποτε μορφή 
(Ενεργοποιείται, όταν έχετε επιλέξει κείμενο σε μια 
εναλλακτική μορφή) 
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Tooltip: 
Σμίκρυνση 
 

Σμίκρυνση του κειμένου σε οποιαδήποτε μορφή 
(Ενεργοποιείται, όταν έχετε επιλέξει κείμενο σε μια 
εναλλακτική μορφή) 

 
Tooltip: 
Ύψος 
 

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση του κειμένου, ώστε να καταλάβει σε 
ύψος το διαθέσιμο χώρο 
(Ενεργοποιείται, όταν έχετε επιλέξει κείμενο σε μια 
εναλλακτική μορφή) 
 

 
Tooltip: 
Πλάτος 
 

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση του κειμένου, ώστε να καταλάβει σε 
πλάτος το διαθέσιμο χώρο 
(Ενεργοποιείται, όταν έχετε επιλέξει κείμενο σε μια 
εναλλακτική μορφή) 

Tooltip: 
Επιστροφή 
 

Επιστροφή στην κεντρική οθόνη του τμήματος του 
εκπαιδευτικού 

Tooltip: 
Επιμέλεια 
 

Επιμέλεια κειμένου που έχετε επιλέξει 

Tooltip: 
Αντίγραφο 
 

Δημιουργία αντιγράφου του κειμένου που έχετε επιλέξει 

Tooltip: 
Διαγραφή 
 

Διαγραφή κειμένου που έχετε επιλέξει 
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Τρόπος δημιουργίας νέου κειμένου 

Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ως 
εξής: 
• Πληκτρολογώντας κατευθείαν το 

κείμενο. 

• Εισάγοντας κείμενο από αρχείο txt 
(απλού κειμένου) 

• Επικολλώντας κείμενο που έχετε 
αντιγράψει από άλλο (π.χ. word 
document) αρχείο κειμένου. 

  

Η διαδικασία για κάθε διεργασία είναι η εξής: 

Επιλογή μορφής εμφάνισης 
Από το σημείο που αναφέρεται ως: 
«Προσθέστε κείμενο ορίζοντας τον τύπο», 
επιλέγετε τη μορφή με την οποία θα 
εμφανιστεί στο μαθητή το κείμενό σας: 
εικονογράμματα με μαύρο εικονίδιο-άσπρο 
φόντο ή άσπρο εικονίδιο-μαύρο φόντο, 
έγχρωμα ή μαυρόασπρα σκίτσα, εικόνες ή 
μόνο κείμενο. Για να επιλέξετε τη μορφή 
εμφάνισης που επιθυμείτε, πατήστε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 
πεδίο αυτό, για να εμφανιστούν οι 
διαφορετικές επιλογές, και στη συνέχεια 
επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης που θέλετε.  
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Ονομασία κειμένου 
Πληκτρολογήστε στο πεδίο «και το όνομά 
του» το όνομα που θέλετε να δώσετε στο 
κείμενό σας και επιλέξτε το εικονίδιο με την 
ένδειξη «προσθήκη». Η νέα εργασία με τον 
τίτλο αυτό αποθηκεύεται στον κατάλογο 
κειμένων και το ψηφιακό περιβάλλον σας 
μεταφέρει στην οθόνη επιμέλειας κειμένων. 
Από την οθόνη αυτή αν επιλέξετε 
«επιστροφή», επιστρέφετε στην κεντρική 
οθόνη των κειμένων και από τον κατάλογο 
μπορείτε να επιλέξετε το κείμενο αυτό ή 
οποιοδήποτε άλλο, προκειμένου να το: 

• Επιμεληθείτε 

• Αντιγράψετε 

• Διαγράψετε 

 

Επιμέλεια κειμένου 
Για να επιμεληθείτε ένα κείμενο, καταρχήν το 
επιλέγετε πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στον τίτλο του στον 
κατάλογο των διαθέσιμων κειμένων, ώστε να 
φωτιστεί ο τίτλος  του. Στη συνέχεια, 
επιλέγετε το εικονίδιο «επιμέλεια»,  
προκειμένου να το επιμεληθείτε. 

Μια νέα οθόνη θα εμφανιστεί στην οποία 
μπορείτε να επιμεληθείτε το κείμενό σας. Τον 
τρόπο χρήσης της οθόνης αυτής θα τον  
μελετήσουμε στη συνέχεια.   

Με το εικονίδιο  «επιστροφή» επιστρέφετε 
στην κεντρική οθόνη διαχείρισης κειμένων. 
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Αντιγραφή κειμένου 
Εφόσον πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω σε έναν τίτλο κειμένου από 
τον κατάλογο των διαθέσιμων κειμένων, ο 
τίτλος  φωτίζεται. Στη συνέχεια, επιλέξτε το 
εικονίδιο «αντιγραφή», προκειμένου να 
δημιουργήσετε αντίγραφο του κειμένου. 
Όταν πατήσετε το εικονίδιο αυτό, ανοίγει η 
οθόνη χειρισμού των κειμένων όπου έχετε τη 
δυνατότητα να μετονομάσετε το αντίγραφο 
του κειμένου σας (προς το παρόν έχει την 
ονομασία «προηγούμενο όνομα κειμένου 
αντίγραφο»), να το ανοίξετε και να προβείτε 
σε επεξεργασία αυτού (θα δούμε στη 
συνέχεια αναλυτικά τις διαθέσιμες 
δυνατότητες). Με το εικονίδιο «επιστροφή» 
επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη διαχείρισης 
κειμένων. 

 

Διαγραφή κειμένου 
Για να διαγράψετε ένα κείμενο, πατήστε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στον 
τίτλο του κειμένου στον κατάλογο των 
διαθέσιμων κειμένων και ο τίτλος  θα 
φωτισθεί. Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο 
«διαγραφή».  
Θα εμφανιστεί οθόνη που θα σας ζητήσει να 
επιβεβαιώσετε αν θέλετε να διαγράψετε το 
κείμενο. Αν πατήσετε «ΝΑΙ», το κείμενο θα 
διαγραφεί. Αν «ΟΧΙ», θα επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη. 
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Δυνατότητες και διαδικασίες επιμέλειας 
κειμένων 
Εφόσον επιλέξετε επιμέλεια ενός κειμένου, 
ανοίγει η οθόνη που βλέπετε και έχετε τις 
εξής δυνατότητες (τα βήματα για την 
εφαρμογή των δυνατοτήτων αυτών στο 
κείμενό σας αναλύονται σε επόμενη 
παράγραφο): 
 
• Άνοιγμα κειμένου 

• Μετονομασία του κειμένου 

• Επιλογή της μορφής στην οποία θα 
μετατραπεί το κείμενο:  

α. Ορισμός μορφής κειμένου 
εικονογραμμάτων (με μαύρο εικονίδιο-
άσπρο φόντο, άσπρο εικονίδιο-μαύρο 
φόντο), σκίτσων έγχρωμων και 
μαυρόασπρων, εικόνων ή απλού 
κειμένου. 

β. Όταν επιλέξετε τη μορφή του κειμένου, 
σας επιτρέπεται να προσδιορίσετε αν η 
κάθε απεικόνιση λέξης θα έχει ή όχι λέξη, 
και αν ναι, ποια θα είναι  η θέση της 
(πάνω ή κάτω από την απεικόνιση). 

γ. Εφαρμογή των επιλογών πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο 
εικονίδιο «μετατροπή». 

• Προσθήκη ήχου στο κείμενό σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετονομασία του κειμένου 
Στο πεδίο «Όνομα του κειμένου» εμφανίζεται 
το όνομα του κειμένου που έχετε επιλέξει από 
τον κατάλογο ή έχετε προσθέσει  ως νέο 
κείμενο στον κατάλογο. Μπορείτε, αν θέλετε, 
να το μετονομάσετε.  
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Άνοιγμα του κειμένου 

Επιλέξτε το εικονίδιο «άνοιγμα» και ανοίξτε  
οποιοδήποτε αρχείο απλού κειμένου (.txt) που 
θα έχετε ήδη δημιουργήσει με το εργαλείο 
Σημειωματάριο (Notepad) και αποθηκεύσει με 
κωδικοποίηση (encoding) UTF-8. Μπορείτε να 
αναζητήσετε και να επιλέξετε το εν λόγω 
αρχείο από οποιονδήποτε φάκελο του 
υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το 
παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Αν το αρχείο κειμένου δεν είναι 
αποθηκευμένο με κωδικοποίηση (encoding) 
UTF-8, όταν εισαχθεί στο περιβάλλον του 
εκπαιδευτικού θα εμφανίζεται με μη 
αναγνωρίσιμους χαρακτήρες. 
 
Για να ορίσετε τον τύπο κωδικοποίησης 
(encoding) κατά τη διαδικασία αποθήκευσης 
ενός απλού κειμένου (.txt) με το εργαλείο 
Σημειωματάριο (Notepad) επιλέξτε κατάλληλα 
από την πτυσσόμενη λίστα του πεδίου 
Κωδικοποίηση (Encoding). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειρισμός της πρωτότυπης και της 
διαμορφωμένης έκδοσης του κειμένου 

Το κείμενο, εφόσον το ανοίξατε, είναι στη 
πρωτότυπη μορφή του (απλό κείμενο). 
Εφόσον έχετε ήδη προεπιλέξει μία μορφή για 
το συγκεκριμένο κείμενο, μπορείτε να την 
εμφανίσετε πατώντας το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού στο εικονίδιο με την ένδειξη 
«διαμορφωμένο». Με το εικονίδιο με την 
ένδειξη «πρωτότυπο» εμφανίζεται και πάλι η 
πρωτότυπη μορφή του κειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογή της εναλλακτικής μορφής στην 
οποία θα μετατραπεί το κείμενο 

Εφόσον θέλετε να μεταβάλετε τη μορφή του 
κειμένου, ακολουθείτε τα εξής βήματα: 

1. Επιλέξτε τη μορφή με την οποία θα 
εμφανιστεί στο μαθητή το κείμενό σας: 
εικονογράμματα με μαύρο εικονίδιο-
άσπρο φόντο ή άσπρο εικονίδιο-μαύρο 
φόντο, έγχρωμα ή μαυρόασπρα σκίτσα, 
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εικόνες ή μόνο με κείμενο, πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 
πεδίο αυτό, για να εμφανιστούν οι 
διαφορετικές επιλογές και στη συνέχεια, 
με τον ίδιο τρόπο, επιλέγετε τον τύπο 
εμφάνισης που επιθυμείτε. 

2. Μετατρέψτε το κείμενό σας στη μορφή 
που διαλέξατε. Πατήστε το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο 
«μετατροπή», για να μετατρέψετε το 
κείμενό σας στη μορφή που θέλετε. 
Αμέσως, βλέπετε το κείμενό σας στην 
αντίστοιχη μορφή. 

3. Προσδιορίστε τον τρόπο εμφάνισης (πάνω 
ή κάτω) ή μη λέξης στην απεικόνιση. 
Κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή 
βλέπετε άμεσα το αποτέλεσμα στην 
εμφάνιση του κειμένου. Θέλουμε να 
τονίσουμε ότι ανάλογα με την επιλογή 
όλες οι λέξεις του κειμένου εμφανίζονται 
κάτω ή πάνω από τις απεικονίσεις και 
αυτό, για να υπάρχει ομοιομορφία στην 
εμφάνιση του κειμένου και να μην 
μπερδεύεται ο μαθητής. 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή της  μορφής του κειμένου 

Μπορείτε να αλλάξετε εκ νέου τη μορφή του 
κειμένου σας ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1. Επιλέξτε το εικονίδιο με την ένδειξη 
«πρωτότυπο», για να δείτε την αρχική 
μορφή του κειμένου σας. 

2. Επιλέξτε μορφή εμφάνισης. 

3. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
επιλέγοντας «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Με την 
επιλογή «ΝΑΙ» εμφανίζεται το κείμενο στη 
νέα του μορφή.  
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Επεξεργασία απεικόνισης λέξεων 

Όταν το κείμενο βρίσκεται σε μια εναλλακτική 
μορφή (π.χ. εικονόγραμμα με άσπρο εικονίδιο 
- μαύρο φόντο), μπορείτε να διαγράψετε μία-
μία λέξη πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στο Χ, οπότε στη θέση της 
εναλλακτικής μορφής της λέξης εμφανίζεται η 
λέξη σαν κείμενο. 

Επίσης, σε ορισμένες μορφές απεικόνισης  
λέξεων εμφανίζεται ένα βελάκι στο αριστερό 
κάτω άκρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 
διαθέσιμη εναλλακτική μορφή απεικόνισης 
της λέξης στην ίδια μορφή η οποία 
εμφανίζεται, αν πατήσετε το βελάκι. 
Παραδείγματος χάριν, στο παράδειγμά μας, η 
λέξη «σκουπίζω» όπου εδώ απεικονίζεται με 
το «σκουπίζω με σκούπα», μπορεί να 
απεικονιστεί επιπλέον με τη μορφή: 
«σκουπίζω με πετσέτα». Με τον τρόπο αυτό, 
μπορείτε να διαλέξετε τη μορφή εμφάνισης 
της λέξης που ταιριάζει καλύτερα στο κείμενό 
σας. 

 

Προσθήκη ήχου 
Εφόσον θέλετε να προσθέσετε ήχο σε ένα 
κείμενο που έχετε δημιουργήσει, θα πρέπει 
να έχετε αποθηκεύσει στο δίσκο σας αρχεία 
ήχου που αντιστοιχούν σε προτάσεις του 
κειμένου. Επιλέγετε το κείμενο από το δίσκο 
σας και πατάτε με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στο “open”, το κείμενο 
ανοίγει και επιλέγετε το εικονίδιο με την 
ένδειξη «διαμορφωμένο».  Το κείμενο 
εμφανίζεται όπως το είχατε διαμορφώσει και 
στη συνέχεια επιλέγετε το εικονίδιο με την 
ένδειξη «ηχητικό», το οποίο τώρα έχει 
ενεργοποιηθεί. 
Θα εμφανιστεί οθόνη όπου μπορείτε να δείτε: 
• το σημείο εκφώνησης του τίτλου του 

κειμένου (στο πάνω μέρος της οθόνης) 

• το κείμενό σας ανά γραμμή 

 

«Το Δελφίνι» - Εγχειρίδιο χρήσης  Σελίδα 22 



• το σημείο προσθήκης της εκφώνησης 
της κάθε γραμμής (στο κάτω μέρος της 
οθόνης) 

Τρόπος εργασίας για τη προσθήκη ήχου 
Ας  υποθέσουμε ότι θέλετε να προσθέσετε 
ήχο σε μια γραμμή του κειμένου σας. 
Ακολουθείτε τα εξής βήματα: 

1. Επιλέγετε τη γραμμή του κειμένου που 
θέλετε. 

2. Επιλέγετε ήχο πατώντας το εικονίδιο με 
τις τελείες.  

3. Ανοίγει παράθυρο που εμφανίζει τη λίστα 
των αποθηκευμένων ήχων για τα κείμενα. 
Ο φάκελος που αρχικά είναι επιλεγμένος 
στο παράθυρο διαλόγου περιλαμβάνει όλα 
τα αποθηκευμένα αρχεία ήχου για τα 
κείμενα. Μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα 
από αυτά (αν φυσικά είναι το ζητούμενο) 
ή να πλοηγηθείτε στους φακέλους του 
υπολογιστή σας και να επιλέξετε το 
αρχείο ήχου που έχετε δημιουργήσει. 
Στην περίπτωση αυτή το αρχείο θα 
αντιγραφεί στον φάκελο των ηχητικών 
για τα κείμενα.  

4. Το αρχείο εμφανίζεται στη θέση που είναι 
η γραμμή που επιλέξατε.  

5. Μπορείτε να το ακούσετε, αν πατήσετε το 
εικονίδιο με το βελάκι. Αν δε σας 
ικανοποιεί, επιλέγετε νέο αρχείο 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 

6. Συνεχίζετε με τα ίδια βήματα για την κάθε 
γραμμή του κειμένου σας. 

7. Κλείνετε το παράθυρο διαμόρφωσης ήχου 
επιλέγοντας το εικονίδιο με την ένδειξη 
«κλείσιμο».  
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Επιλογή: Ασκήσεις 
 

Κεντρική οθόνη επιλογής 
Από την κεντρική οθόνη του 
περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού 
επιλέγετε «ασκήσεις». 

Στην 1η οθόνη της επιλογής «Ασκήσεις» 
εμφανίζεται ο κατάλογος των ασκήσεων 
που έχετε δημιουργήσει. 

Στην επιλογή αυτή μπορείτε να: 

 Δημιουργήσετε ασκήσεις ορίζοντας 
τον τύπο της άσκησης και το όνομά 
της. Οι διαθέσιμοι τύποι ασκήσεων 
είναι: 

• πολλαπλών επιλογών,  

• σωστό – λάθος,  

• αντιστοίχιση,  

• ταξινόμηση,  

• κατηγοριοποίηση,  

• συμπλήρωση γράμματος,  

• γράψε τη λέξη,  

• ένωσε τις συλλαβές,  

• κάρτες μνήμης και  

• διάλογος.  

 Επιμεληθείτε ασκήσεις που έχετε 
δημιουργήσει 

 Δημιουργήσετε αντίγραφο μιας 
άσκησης  

 Διαγράψετε μια άσκηση 
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Δημιουργία ερώτησης - Τρόπος 
επιλογής τύπου άσκησης 
Επιλέξτε τον τύπο της άσκησης που 
θέλετε να συνθέσετε πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια με 
τον ίδιο τρόπο επιλέξτε τον τύπο που 
προτιμάτε. 

Προσοχή: Μπορείτε να κάνετε “scroll”,για 
να δείτε όλους τους διαθέσιμους τύπους 
ασκήσεων.  

 

Δημιουργία ερώτησης - Τρόπος 
ορισμού ονόματος άσκησης 
Πληκτρολογήστε το όνομα της άσκησης 
που θέλετε να συνθέσετε στο πεδίο «και 
ορίζοντας το όνομά της». 

Εφόσον πατήσετε το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο με το 
σύμβολο + («προσθήκη»), η φόρμα 
δημιουργίας (template) της άσκησης 
ανοίγει, προκειμένου να προσθέσετε τα 
στοιχεία της (εκφώνηση/ ερωτήσεις / 
απαντήσεις) στη μορφή που θέλετε.  

 

Επιμέλεια άσκησης 
Εφόσον από τον κατάλογο των ασκήσεων 
επιλέξετε μια άσκηση μπορείτε πατώντας 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στο εικονίδιο με το μολύβι να την 
επιμεληθείτε ως προς το περιεχόμενο. 

Προσοχή! Δεν μπορείτε να επιμεληθείτε 
τις ασκήσεις οι οποίες εμπεριέχονται στο 
βιβλίο του μαθητή. Μπορείτε μόνο να 
δημιουργήσετε αντίγραφο αυτών και να 
επιμεληθείτε το αντίγραφο που έχετε 
δημιουργήσει.   

 

Αντίγραφο άσκησης 
Εφόσον από τον κατάλογο των ασκήσεων 
επιλέξετε μια άσκηση, μπορείτε πατώντας 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στο εικονίδιο με το αρχείο να 
δημιουργήσετε αντίγραφο της άσκησης 
και να την μετονομάσετε ή/και να την 

 

«Το Δελφίνι» - Εγχειρίδιο χρήσης  Σελίδα 25 



διαφοροποιήσετε ως προς το 
περιεχόμενο. 

Διαγραφή άσκησης 
Εφόσον από τον κατάλογο των ασκήσεων 
επιλέξετε μια άσκηση, μπορείτε 
επιλέγοντας το εικονίδιο με την ένδειξη 
«διαγραφή» να διαγράψετε την άσκηση.  

Στη περίπτωση αυτή εμφανίζεται μήνυμα 
επιβεβαίωσης και αν επιλέξετε «ΝΑΙ», η 
άσκηση διαγράφεται οριστικά. Αν «ΟΧΙ» 
η άσκηση παραμένει. 

 

 

Για τον τρόπο εισαγωγής ήχου στις ασκήσεις δείτε το αντίστοιχο τμήμα στην υποενότητα 
«Επιλογή: Κείμενο». 

 Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τον τρόπο δημιουργίας κάθε τύπου άσκησης. 
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 Άσκηση πολλαπλών επιλογών 
 
Κεντρική οθόνη άσκησης πολλαπλών 
επιλογών 
Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα αλλαγής του ονόματος της 
άσκησης και της μορφής αυτής. Επίσης, 
όσον αφορά στις ερωτήσεις της άσκησης, 
υπάρχουν δυνατότητες: 

• Καθορισμού μορφής εμφάνισης 
άσκησης 

• Χειρισμού ερωτήσεων [προσθήκη 
νέων ερωτήσεων (μέχρι 6), 
επιμέλεια ερωτήσεων, διαγραφή 
ερωτήσεων] 

 

Καθορισμός μορφής εμφάνισης άσκησης 
Μπορείτε καταρχήν να ορίσετε τον τρόπο 
εμφάνισης των λέξεων της άσκησης: 

 Μαύρο εικονίδιο – άσπρο φόντο και 
άσπρο εικονίδιο – μαύρο φόντο (για 
εικονογράμματα) 

 Έγχρωμα σκίτσα 

 Μαυρόασπρα σκίτσα 

 Εικόνες 

 Μόνο κείμενο 

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε αν η 
απεικόνιση θα φέρει λέξη ή δεν θα έχει 
καθόλου λέξη και στην 1η περίπτωση, αν η 
λέξη θα εμφανίζεται πάνω ή κάτω από την 
απεικόνιση. 

 

Δυνατότητες χειρισμού ερωτήσεων 
Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 6 
ερωτήσεις, αν επιλέξετε το εικονίδιο + 
(«προσθήκη»).  
Aν επιλέξετε την ερώτηση και στη 
συνέχεια επιλέξετε το εικονίδιο με το 
μολύβι, μπορείτε να επιμεληθείτε την 
ερώτηση.  
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Aν επιλέξετε την ερώτηση και στη 
συνέχεια επιλέξετε το εικονίδιο με το 
ψαλίδι, μπορείτε να την διαγράψετε. 
 
Επιμέλεια ερώτησης 
Εφόσον επιλέξετε «επιμέλεια» ερώτησης, 
εμφανίζεται η οθόνη που βλέπετε δεξιά. 

Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει τη 
δημιουργία της εκφώνησης και των 3 
απαντήσεων (μία σωστή και 2 λάθος), την 
επιλογή εναλλακτικών τρόπων 
παρουσίασης των κειμένων αυτής, την 
αποθήκευση της άσκησης και την 
επιστροφή στην αρχική οθόνη της 
άσκησης ή  στο κεντρικό μενού ασκήσεων, 
καθώς και την έξοδο από το ψηφιακό 
περιβάλλον. 

 

 

 

Αποθηκεύετε την ερώτηση επιλέγοντας το εικονίδιο «αποθήκευση». Το σύστημα 
σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, όπου μπορείτε να επιλέξετε άλλη 
ερώτηση ή να προχωρήσετε σε άλλες ενέργειες. 

Στη συνέχεια, θα δούμε αναλυτικά τον τρόπο συμπλήρωσης του κάθε πεδίου και τον 
τρόπο χρήσης των διαθέσιμων εικονιδίων. 

Εκφώνηση άσκησης 
Γράφετε το κείμενο της εκφώνησης και 
στη συνέχεια από το εικονίδιο με τις 3 
τελείες επιλέγετε: 
Α. Αρχείο ήχου με την εκφώνηση της 
άσκησης, και 
Β. Αρχείο ήχου που παρουσιάζει το 
μήνυμα που θα ακουστεί σε περίπτωση 
λανθασμένης απάντησης. 
Τα αρχεία τα οποία επιλέξατε μπορείτε να 
τα ακούσετε, αν επιλέξετε το εικονίδιο με 
το βελάκι δίπλα σε κάθε επιλογή. 

 

 

Απαντήσεις 
Μπορείτε να επιλέξετε ποια απάντηση 
από τις 3 είναι η σωστή, πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στον κύκλο αριστερά της ερώτησης. Σε 
κάθε απάντηση καλείστε να γράψετε το 
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κείμενο αυτής και να επιλέξετε το 
αντίστοιχο αρχείο ήχου. 
 
Επίσης, μπορείτε να μετατρέψετε τον 
τρόπο εμφάνισης των ερωτήσεων-
απαντήσεων στη μορφή εναλλακτικού 
κειμένου (εικονόγραμμα, σκίτσο, εικόνα) 
που έχετε προεπιλέξει, αν επιλέξετε το 
εικονίδιο «μετατροπή».  

 

 

 

 

 

Στις απεικονίσεις λέξεων που από κάτω τους έχουν βελάκι, αν το επιλέξετε, θα δείτε 
εναλλακτικές μορφές απεικόνισης της λέξης. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε μια 
απεικόνιση, αν δεν είναι κατάλληλη, πατώντας το «Χ» στο πάνω μέρος αυτής. 

Τέλος, δίπλα σε κάθε απάντηση εμφανίζεται το πλήκτρο «προεπισκόπηση» το οποίο σας 
επιτρέπει ανά απάντηση να δείτε τον τρόπο εμφάνισης αυτής. Κάθε φορά που κάνετε 
κάποια αλλαγή στις ερωτήσεις, θα πρέπει να  πατάτε το εικονίδιο «μετατροπή» 
προκειμένου να μπορείτε να δείτε κατά την προεπισκόπηση την αλλαγή που κάνατε.  

Αποθήκευση ερώτησης και επιστροφή 
Αποθηκεύετε την ερώτηση, αν επιλέξετε 
το εικονίδιο «αποθήκευση».  

Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική 
οθόνη δημιουργίας άσκησης πολλαπλών 
επιλογών, αν επιλέξετε το εικονίδιο 
«επιστροφή»  το οποίο βρίσκεται επάνω 
και αριστερά από τη φόρμα δημιουργίας 
(template) της ερώτησης.  

 

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης 
πολλαπλών επιλογών μπορείτε να 
μεταβείτε στην κεντρική οθόνη της 
επιλογής «ασκήσεις», επιλέγοντας το 
εικονίδιο «επιστροφή» ή να βγείτε από 
το ψηφιακό περιβάλλον με το 
εικονίδιο «έξοδος». 
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Άσκηση Σωστό – Λάθος 
 

Κεντρική οθόνη άσκησης «Σωστό – 
Λάθος» 
Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα αλλαγής του ονόματος της 
άσκησης και της μορφής αυτής.  
Επίσης,  περιλαμβάνει τη δημιουργία της 
εκφώνησης της άσκησης καθώς και τη 
δημιουργία των απαντήσεων (μέχρι 6). 
Επίσης, όσον αφορά στις απαντήσεις 
στην ερώτηση υπάρχουν οι εξής 
δυνατότητες: 

• Προσθήκη νέων ερωτήσεων 
• Επιμέλεια ερωτήσεων 
• Διαγραφή ερωτήσεων 

 

 
Μορφή εμφάνισης κειμένου 
Μπορείτε καταρχήν να ορίσετε τον 
τρόπο εμφάνισης των λέξεων της 
άσκησης: 
 Μαύρο εικονίδιο – άσπρο φόντο 

(για εικονογράμματα) 
 Άσπρο εικονίδιο – μαύρο φόντο 

(για εικονογράμματα) 
 Έγχρωμα σκίτσα 
 Μαυρόασπρα σκίτσα 
 Εικόνες 
 Μόνο κείμενο 
Επίσης, επιλέγετε αν τα 
εικονογράμματα/ σκίτσα/ εικόνες θα 
συνοδεύονται: 
 Με τη λέξη πάνω  
 Με τη λέξη κάτω ή 
 Δεν θα έχουν λέξη  
 

 

Εκφώνηση άσκησης 
Γράφετε το κείμενο της εκφώνησης 
και στη συνέχεια από το εικονίδιο με 
τις 3 τελείες επιλέγετε: 
Α. Αρχείο ήχου με την εκφώνηση της 
άσκησης, και 
Β. Αρχείο ήχου που παρουσιάζει το 
μήνυμα που θα ακουστεί σε 
περίπτωση λανθασμένης απάντησης. 
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Τα αρχεία τα οποία επιλέξατε 
μπορείτε να τα ακούσετε, αν 
επιλέξετε το εικονίδιο με το βελάκι 
δίπλα σε κάθε επιλογή. 

Απαντήσεις 
Μπορείτε να προσθέσετε όσες 
απαντήσεις θέλετε (από 1 έως 6) 
επιλέγοντας το εικονίδιο με την 
ένδειξη «προσθήκη».  

Για να επιμεληθείτε μια απάντηση, 
επιλέξτε την απάντηση που θέλετε 
πατώντας με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού πάνω της και στη 
συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο 
«επιμέλεια». Με το εικονίδιο με την 
ένδειξη «διαγραφή» διαγράφετε την 
απάντηση που επιλέξατε. 

Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση πατώντας το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 
τετράγωνο αριστερά της ερώτησης, 
οπότε η απάντηση τσεκάρεται ως 
σωστή. 

 

 

 

 

 

Σε κάθε απάντηση καλείστε να γράψετε το κείμενο αυτής και να επιλέξετε το 
αντίστοιχο αρχείο ήχου. 

Επίσης, μπορείτε να μετατρέψετε τον τρόπο εμφάνισης των απαντήσεων σε 
κάποια μορφή εναλλακτικού κειμένου (εικονόγραμμα, σκίτσο, εικόνα) που έχετε 
προεπιλέξει, αν επιλέξετε το εικονίδιο «μετατροπή».  

Στις απεικονίσεις λέξεων που από κάτω τους έχουν βελάκι, αν το επιλέξετε, θα δείτε 
εναλλακτικές μορφές απεικόνισης της λέξης. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε μια 
απεικόνιση αν δεν είναι κατάλληλη πατώντας το «Χ» στο πάνω μέρος αυτής. 

Τέλος, δίπλα σε κάθε απάντηση εμφανίζεται το εικονίδιο  «προεπισκόπηση» το 
οποίο σας επιτρέπει ανά απάντηση να δείτε τον τρόπο εμφάνισης αυτής. Κάθε 
φορά που κάνετε κάποια αλλαγή στις ερωτήσεις, θα πρέπει να  πατάτε το εικονίδιο 
«μετατροπή» προκειμένου να μπορείτε να δείτε κατά την προεπισκόπηση την αλλαγή 
που κάνατε. 

Αποθηκεύετε την απάντηση επιλέγοντας το εικονίδιο «αποθήκευση». Το 
σύστημα σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, όπου μπορείτε να επιλέξετε 
άλλη απάντηση ή να προχωρήσετε σε άλλες ενέργειες. 
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Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης 
σωστό-λάθος μπορείτε να μεταβείτε 
στην κεντρική οθόνη της επιλογής 
ασκήσεις» επιλέγοντας το εικονίδιο 
«επιστροφή» ή να βγείτε από το 
ψηφιακό περιβάλλον με το εικονίδιο 
«έξοδος». 
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Άσκηση Αντιστοίχισης 
 

Κεντρική οθόνη άσκησης 
«Αντιστοίχιση» 
Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει: 
• Τον τρόπο αντιστοίχισης  

• Τον τρόπο εμφάνισης των 
αντικειμένων που θα 
αντιστοιχίσει ο μαθητής. 

• Τον εναλλακτικό τρόπο 
εμφάνισης του κειμένου. 

• Τη δημιουργία της 
εκφώνησης της άσκησης 
καθώς και τη δημιουργία του 
κάθε ζεύγους αντιστοίχισης. 

 

 

Τρόπος αντιστοίχισης  
Καταρχήν ορίζετε αν ο μαθητής 
θα αντιστοιχίσει: 

• Κείμενο με κείμενο 

• Εικόνα με εικόνα 

• Εικόνα με κείμενο 

• Κείμενο με εικόνα 

Επιλέγετε τον τρόπο 
αντιστοίχισης που θέλετε, 
πατώντας με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στην επιλογή σας. 

 

Τρόπος εμφάνισης  
Επιλέγετε αν θα εμφανιστούν 
όλες οι λέξεις προς αντιστοίχιση 
μαζί ή θα εμφανίζονται μία-μία 
ώστε, όταν ο μαθητής τοποθετεί 
στη σωστή θέση την1η, να 
ακολουθεί η2ηκ.ο.κ. 

Επιλέγετε τον τρόπο εμφάνισης 
της αντιστοίχισης που θέλετε, 
πατώντας με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στην επιλογή σας.  
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Εναλλακτική μορφή 
εμφάνισης του κειμένου. 
Μπορείτε  να ορίσετε την μορφή 
εμφάνισης των λέξεων της 
άσκησης: 

 Μαύρο εικονίδιο – άσπρο 
φόντο (για εικονογράμματα) 

 Άσπρο εικονίδιο – μαύρο 
φόντο (για εικονογράμματα) 

 Έγχρωμα σκίτσα 

 Μαυρόασπρα σκίτσα 

 Εικόνες 

 

Εκφώνηση άσκησης 
Γράφετε το κείμενο της 
εκφώνησης και στη συνέχεια, 
πατώντας το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού στο εικονίδιο με 
τις 3 τελείες, επιλέγετε το αρχείο 
ήχου που αντιστοιχεί στην 
εκφώνηση της άσκησης. Το 
αρχείο το οποίο επιλέξατε 
μπορείτε να το ακούσετε, αν 
επιλέξετε το εικονίδιο με το 
βελάκι δίπλα σε κάθε επιλογή. 

 

Ζεύγη αντιστοίχισης 
Καταρχήν ορίζετε ποιο ζευγάρι 
θα φτιάξετε. Μπορείτε να 
φτιάξετε μέχρι 4 ζευγάρια. Σε 
κάθε ζευγάρι, το ένα τμήμα θα 
είναι σταθερό και το 2ο τμήμα θα 
είναι κινητό  και ο μαθητής θα 
αντιστοιχεί το 2ο τμήμα με το 1ο. 

Στη συνέχεια, από τη λίστα των 
διαθέσιμων λέξεων επιλέγετε 
μία. Η λέξη αναγράφεται στο 
πλαίσιο από κάτω.  

Πατάτε το φωτισμένο βελάκι, για 
να δηλώσετε σε ποιο τμήμα θα 
προστεθεί η λέξη (σταθερό ή 
κινητό) και πατάτε το εικονίδιο 
με την ένδειξη + (προσθήκη),για 
να προστεθεί  η λέξη στο τμήμα 
που επιλέξατε. Δεξιά της λέξης 
βλέπετε την απόδοση της λέξης 
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με τη μορφή εναλλακτικού 
κειμένου που έχετε προεπιλέξει. 
Επιλέγετε την επόμενη λέξη και 
κάνετε την αντίστοιχη 
διαδικασία, για να προσθέσετε τη 
νέα λέξη στο αντίστοιχο πεδίο. 
Συνεχίζετε με το επόμενο 
ζευγάρι. 

Μπορείτε να προσθέσετε και 
λέξεις εκτός καταλόγου 
διαθέσιμων λέξεων, 
συμπληρώνοντας στο πλαίσιο  με 
την ένδειξη «λέξη εκτός 
καταλόγου» αυτή  που θέλετε 
και επιλέγοντας το εικονίδιο 
«προσθήκη». Εφόσον προσθέσετε 
νέα λέξη, μπορείτε να προσθέσετε 
ήχο με τη διαδικασία που έχει 
περιγραφεί ανωτέρω. 

Προσοχή: Πρέπει να 
συμπληρώσετε όλα τα ζευγάρια.  

 

 

 

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας 
άσκησης αντιστοίχισης μπορείτε 
να μεταβείτε στην κεντρική 
οθόνη της επιλογής «ασκήσεις», 
επιλέγοντας το εικονίδιο 
«επιστροφή» ή να βγείτε από το 
ψηφιακό περιβάλλον με το 
εικονίδιο «έξοδος». 
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Άσκηση Ταξινόμησης 
 

Κεντρική οθόνη άσκησης «Ταξινόμηση» 
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
ασκήσεις ταξινόμησης με μέχρι 6 πεδία 
εικόνων ή λέξεων και περιλαμβάνει: 

• Τον τρόπο εμφάνισης των λέξεων που θα 
ταξινομήσει  ο μαθητής. 

• Τον εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης του 
κειμένου. 

• Τη δημιουργία της εκφώνησης της άσκησης 
καθώς και τη δημιουργία του κινητού 
μέρους της άσκησης. 

• Τη σειρά ταξινόμησης. 

 

Τρόπος εμφάνισης των λέξεων 
Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει πώς θα 
εμφανίζεται το κείμενο στην άσκηση, με εικόνα 
ή κείμενο, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, 
πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω του. 

 

Εναλλακτικός τρόπος εμφάνισης του κειμένου 
Μπορείτε  να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των 
λέξεων της άσκησης: 

 Μαύρο εικονίδιο – άσπρο φόντο (για 
εικονογράμματα) 

 Άσπρο εικονίδιο – μαύρο φόντο (για 
εικονογράμματα) 

 Έγχρωμα σκίτσα 

 Μαυρόασπρα σκίτσα 

 Εικόνες 

 

Εκφώνηση άσκησης 
Γράφετε το κείμενο της εκφώνησης και στη 
συνέχεια, πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού στο εικονίδιο με τις 3 τελείες, 
επιλέγετε το αρχείο ήχου που αντιστοιχεί στην 
εκφώνηση της άσκησης. Το αρχείο το οποίο 
επιλέξατε μπορείτε να το ακούσετε, αν 
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επιλέξετε το εικονίδιο με το βελάκι δίπλα σε 
κάθε επιλογή. 

Ορισμός λέξεων που θα ταξινομήσει ο 
μαθητής.  
Καταρχήν ορίζετε αν θα επιλέξετε λέξεις από 
κάποιο συγκεκριμένο πεδίο ή από όλες τις 
λέξεις. 

Στη συνέχεια, ορίζετε τον αριθμό των λέξεων 
που θα εμφανιστούν στο μαθητή. Μπορείτε να 
επιλέξετε μέχρι 6 λέξεις.   

Προσοχή: Πρέπει να συμπληρώσετε με 
λέξεις όλα τα πεδία τα οποία θα ορίσετε. 

Κατόπιν, ορίζετε σε ποιο από τα πεδία θα 
αναγραφεί η λέξη, ώστε να καθορίσετε τη 
σειρά ταξινόμησης, πατώντας με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω στα πεδία.  

Από τη λίστα των διαθέσιμων λέξεων επιλέγετε 
μία. Η λέξη αναγράφεται στο πλαίσιο από 
κάτω. Πατάτε το εικονίδιο με την ένδειξη + 
(προσθήκη),για να προστεθεί στο τμήμα που 
επιλέξατε. Στο κουτάκι δεξιά βλέπετε την 
απόδοση της λέξης με τη μορφή εναλλακτικού 
κειμένου που έχετε προεπιλέξει. Αν έχετε 
προσθέσει περισσότερες των 3 λέξεων και μια 
λέξη δεν είναι κατάλληλη, μπορείτε να την 
διαγράψετε από το πεδίο όπου έχει προστεθεί, 
αν το επιλέξετε και στη συνέχεια πατήσετε το 
εικονίδιο «διαγραφή». Αν θέλετε να 
διαγράψετε μία από τις τρεις λέξεις που έχετε 
προσθέσει απλά τη φωτίζετε και διαλέγετε μία 
άλλη στη θέση της. 

Επιλέγετε την επόμενη λέξη και κάνετε την 
αντίστοιχη διαδικασία, για να προσθέσετε τη 
νέα λέξη στο  πεδίο που επιλέξατε. Μπορείτε 
να προσθέσετε και λέξεις εκτός καταλόγου 
διαθέσιμων λέξεων, συμπληρώνοντας στο 
πλαίσιο  με την ένδειξη «λέξη εκτός 
καταλόγου» αυτή  που θέλετε και επιλέγοντας 
το εικονίδιο «προσθήκη».  Εφόσον προσθέσετε 
νέα λέξη, μπορείτε να προσθέσετε ήχο με τη 
διαδικασία που έχει περιγραφεί ανωτέρω. 
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Επιστροφή και έξοδος 

Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης 
ταξινόμησης μπορείτε να μεταβείτε στην 
κεντρική οθόνη της επιλογής «ασκήσεις», 
επιλέγοντας το εικονίδιο «επιστροφή» ή να 
βγείτε από το ψηφιακό περιβάλλον με το 
εικονίδιο «έξοδος». 
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Άσκηση Κατηγοριοποίησης 
 

Κεντρική οθόνη άσκησης 
«Κατηγοριοποίηση» 
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε ασκήσεις με μέχρι 6 πεδία 
εικόνων ή λέξεων και περιλαμβάνει: 

• Τον τρόπο εμφάνισης των λέξεων που 
θα ταξινομήσει  ο μαθητής. 

• Τον αριθμό των κατηγοριών (από 2 
έως 3) και τον αριθμό των λέξεων ανά 
κατηγορία (από 1 έως 3). 

• Τον εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης του 
κειμένου. 

• Τη δημιουργία της εκφώνησης της 
άσκησης καθώς και τη δημιουργία του 
κινητού μέρους της άσκησης. 

 

Τρόπος εμφάνισης των λέξεων 
Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει πώς θα 
εμφανίζεται το κείμενο στην άσκηση, με 
εικόνα ή κείμενο, επιλέγοντας το 
αντίστοιχο πεδίο, πατώντας με το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
του. 

 

Εναλλακτικός τρόπος εμφάνισης του 
κειμένου. 
Μπορείτε  να ορίσετε τον τρόπο 
εμφάνισης των λέξεων της άσκησης: 

 Μαύρο εικονίδιο – άσπρο φόντο (για 
εικονογράμματα) 

 Άσπρο εικονίδιο – μαύρο φόντο (για 
εικονογράμματα) 

 Έγχρωμα σκίτσα 

 Μαυρόασπρα σκίτσα 

 Εικόνες 
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Ορισμός αριθμού κατηγοριών και 
αριθμού λέξεων ανά κατηγορία 
Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της 
άσκησης, είναι πολύ σημαντικό να 
καθορίσετε τον αριθμό των κατηγοριών 
(από 2 έως 3) και τον αριθμό των λέξεων 
ανά κατηγορία (από 1 έως 3). Επιλέγετε 
από τις διαθέσιμες επιλογές πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 
πεδίο με την επιλογή που θέλετε. 
Μπορείτε να κάνετε “scroll”,για να δείτε 
όλες τις διαθέσιμες επιλογές. 

Ανάλογα με το τι θα επιλέξετε, 
διαμορφώνονται και τα αντίστοιχα 
παράθυρα: αυτό στο οποίο θα καθορίσετε 
τα ονόματα των κατηγοριών και αυτό που 
θα εμφανίσει την επιλογή σας δεξιά πάνω.  

 

Εκφώνηση άσκησης 
Γράφετε το κείμενο της εκφώνησης και 
στη συνέχεια, πατώντας το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο με τις 
3 τελείες, επιλέγετε το αρχείο ήχου που 
αντιστοιχεί στην εκφώνηση της άσκησης. 
Το αρχείο το οποίο επιλέξατε μπορείτε να 
το ακούσετε, αν επιλέξετε το εικονίδιο με 
το βελάκι δίπλα σε κάθε επιλογή. 

 

Ονομασία κατηγοριών 
Γράφετε το κείμενο που αντιστοιχεί σε 
κάθε κατηγορία και στη συνέχεια, 
πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού στο εικονίδιο με τις 3 τελείες, 
επιλέγετε το αρχείο ήχου που αντιστοιχεί 
στην εκφώνηση της άσκησης. Το αρχείο το 
οποίο επιλέξατε μπορείτε να το ακούσετε, 
αν επιλέξετε το εικονίδιο με το βελάκι 
δίπλα σε κάθε επιλογή. 

 

Ορισμός λέξεων που θα 
κατηγοριοποιήσει ο μαθητής.  
Καταρχήν ορίζετε σε ποια κατηγορία 
αντιστοιχεί η λέξη που θα επιλέξετε.  
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Στη συνέχεια, ορίζετε αν θα επιλέξετε 
λέξεις από κάποιο συγκεκριμένο πεδίο ή 
από όλες τις λέξεις. 

Από τη λίστα των διαθέσιμων λέξεων 
επιλέγετε μία. Το πλήθος των λέξεων που 
θα επιλέξετε εξαρτάται από τον αριθμό 
των κατηγοριών και τον αριθμό των 
λέξεων που έχετε ορίσει (μέχρι 9 λέξεις 
στην περίπτωση 3 κατηγοριών με 3 λέξεις 
ανά κατηγορία). 

Η λέξη αναγράφεται στο πλαίσιο από 
κάτω. Πατάτε το εικονίδιο με την ένδειξη + 
(προσθήκη),για να προστεθεί στο τμήμα 
που επιλέξατε. Στο κουτάκι δεξιά βλέπετε 
την εικόνα της λέξης που επιλέξατε 
(σύμφωνα με τη μορφή εναλλακτικού 
κειμένου που έχετε προεπιλέξει).Αν η λέξη 
δεν είναι κατάλληλη, μπορείτε να 
διαλέξετε μία άλλη στη θέση της. 
Επιλέγετε την επόμενη λέξη και κάνετε την 
αντίστοιχη διαδικασία, για να προσθέσετε 
τη νέα λέξη στο  πεδίο που επιλέξατε.  

Μπορείτε να προσθέσετε και λέξεις εκτός 
καταλόγου διαθέσιμων λέξεων, 
συμπληρώνοντας στο πλαίσιο  με την 
ένδειξη «λέξη εκτός καταλόγου» αυτή  που 
θέλετε  και επιλέγοντας το εικονίδιο 
«προσθήκη». Εφόσον προσθέσετε νέα 
λέξη, μπορείτε να προσθέσετε ήχο με τη 
διαδικασία που έχει περιγραφεί ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης 
κατηγοριοποίησης μπορείτε να 
μεταβείτε στην κεντρική οθόνη της 
επιλογής «ασκήσεις», επιλέγοντας το 
εικονίδιο «επιστροφή» ή να βγείτε από 
το ψηφιακό περιβάλλον με το εικονίδιο 
«έξοδος». 
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Άσκηση «Συμπλήρωσε το γράμμα»  
 

Κεντρική οθόνη άσκησης «Συμπλήρωσε το 
γράμμα» 
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε ασκήσεις που σχετίζονται με 
την ορθογραφία μιας λέξης. Η άσκηση 
περιλαμβάνει μια λέξη και την αντίστοιχη 
εικόνα αυτής. Από τη λέξη λείπει ένα γράμμα. 
Ο μαθητής καλείται να βρει το γράμμα που 
λείπει, επιλέγοντας από έναν αριθμό 
γραμμάτων που έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός. 

Η κεντρική οθόνη της άσκησης περιλαμβάνει: 

• Τον εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης της 
εικόνας που αντιστοιχεί στη λέξη. 

• Τον καθορισμό του αριθμού των λέξεων 
που θα εμφανιστούν (από 1 μέχρι 12 
λέξεις). 

• Τη δημιουργία της λέξης, τον καθορισμό 
του γράμματος που λείπει,   τον αριθμό 
των επιπλέον γραμμάτων που θα 
εμφανιστούν, καθώς και το ποια θα είναι 
αυτά. 

 

Ορισμός τρόπου εμφάνισης εικόνας που 
αντιστοιχεί στη λέξη. 
Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της άσκησης, 
μπορείτε να ορίσετε τον εναλλακτικό τρόπο 
εμφάνισης του κειμένου.  

 

Καθορισμός αριθμού λέξεων 
Για να καθορίσετε πόσες λέξεις θα 
εμφανιστούν στο μαθητή (η μία μετά την 
άλλη), πατάτε το εικονίδιο  με την ένδειξη + 
(προσθήκη) και εμφανίζεται νέο πεδίο κάθε 
φορά. Αν θέλετε να διαγράψετε πεδία, 
πατάτε το εικονίδιο με την ένδειξη 
«διαγραφή».  

Προσοχή: Θα πρέπει να συμπληρώσετε 
με λέξεις όλα τα πεδία των λέξεων που 
έχετε ορίσει. 
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Ορισμός λέξεων  
Πριν ξεκινήσετε τον ορισμό των λέξεων, 
επιλέξτε πρώτα ποιο από τα πεδία των 
λέξεων που έχετε ορίσει θα συμπληρωθεί 
όταν επιλέξετε μια λέξη,  πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω του.  

Για να ορίσετε τις λέξεις που θα εμφανίζονται 
στην άσκηση, καταρχήν ορίζετε αν θα 
επιλέξετε λέξεις από κάποιο συγκεκριμένο 
πεδίο ή από όλες τις λέξεις. Στη συνέχεια, από 
τη λίστα των διαθέσιμων λέξεων επιλέγετε 
μία. Η λέξη αναγράφεται στο πλαίσιο από 
κάτω. Πατάτε το εικονίδιο με την ένδειξη + 
(προσθήκη),για να προστεθεί η λέξη στη 
λίστα με τις λέξεις.  

Αυτόματα, στο παράθυρο δεξιά εμφανίζεται η 
λέξη που επιλέξατε καθώς και η εικόνα της 
(στη μορφή εναλλακτικού κειμένου που έχετε 
προεπιλέξει).  Στο  ίδιο πλαίσιο ορίζετε το 
γράμμα που λείπει και μέχρι 3 επιπλέον 
γράμματα και το ποια είναι αυτά. Αν η λέξη 
δεν είναι κατάλληλη, μπορείτε να την 
αλλάξετε επιλέγοντας μια άλλη. 

Μπορείτε να προσθέσετε και λέξεις εκτός 
καταλόγου διαθέσιμων λέξεων, 
συμπληρώνοντας στο πλαίσιο  με την ένδειξη 
«λέξη εκτός καταλόγου» αυτή  που θέλετε και 
επιλέγοντας το εικονίδιο «προσθήκη».  
Εφόσον προσθέσετε νέα λέξη, μπορείτε να 
προσθέσετε ήχο με τη διαδικασία που έχει 
περιγραφεί ανωτέρω. 

Το πλήθος των λέξεων που θα επιλέξετε 
εξαρτάται από τον αριθμό των λέξεων που θα 
ορίσετε να εμφανιστούν στο μαθητή. 
Επιλέγετε την επόμενη λέξη και κάνετε την 
αντίστοιχη διαδικασία, για να προσθέσετε τη 
νέα λέξη στο  πεδίο που επιλέξατε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης 
«συμπλήρωσε το γράμμα» μπορείτε να 
μεταβείτε στην κεντρική οθόνη της 
επιλογής «ασκήσεις», επιλέγοντας το 
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εικονίδιο «επιστροφή» ή να βγείτε από το 
ψηφιακό περιβάλλον με το εικονίδιο 
«έξοδος». 
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Άσκηση «Γράψε τη λέξη»  
 

Κεντρική οθόνη άσκησης «Γράψε τη λέξη» 
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε ασκήσεις που σχετίζονται με 
το λεξιλόγιο και την ορθογραφία. Η άσκηση 
περιλαμβάνει μια λέξη και την αντίστοιχη 
εικόνα αυτής. Η λέξη ή η εικόνα ακούγεται, 
αν ο μαθητής πατήσει το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού πάνω της. Ζητείται από το 
μαθητή να επιλέξει τα σωστά γράμματα και 
να τα τοποθετήσει στις αντίστοιχες θέσεις, 
για να συνθέσει τη λέξη.  

Η κεντρική οθόνη της άσκησης 
περιλαμβάνει: 

• Τον εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης του 
κειμένου. 

• Τον καθορισμό του αριθμού των λέξεων 
(από 1 μέχρι 10) που θα εμφανιστούν 
στο μαθητή. 

• Την επιλογή της λέξης  

• Τον ορισμό του αριθμού(μέχρι 5) των 
επιπλέον γραμμάτων (αν το επιθυμεί ο 
εκπαιδευτικός) από τα οποία, σε 
συνδυασμό με τα γράμματα της λέξης, 
θα επιλέξει ο μαθητής αυτά που 
συνθέτουν τη λέξη.  

 

 

Ορισμός τρόπου εμφάνισης κειμένου 
Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της 
άσκησης, μπορείτε να ορίσετε τον 
εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης του κειμένου. 
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Καθορισμός αριθμού λέξεων 
Για να καθορίσετε πόσες λέξεις θα 
εμφανιστούν στο μαθητή (η μία μετά την 
άλλη), επιλέγετε το εικονίδιο  με την ένδειξη 
+ (προσθήκη) και εμφανίζεται νέο πεδίο 
κάθε φορά. Αν θέλετε να διαγράψετε πεδία, 
επιλέγετε το εικονίδιο  με την ένδειξη 
«διαγραφή».  

Προσοχή: Θα πρέπει να συμπληρώσετε 
με λέξεις όλα τα πεδία των λέξεων που 
έχετε ορίσει. 

 

Ορισμός λέξεων  
Πριν ξεκινήσετε τον ορισμό των λέξεων, 
επιλέξτε πρώτα ποιο από τα πεδία των 
λέξεων που έχετε ορίσει θα συμπληρωθεί, 
πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω του.  

Για να επιλέξετε τις λέξεις που επιθυμείτε, 
καταρχήν ορίζετε αν θα επιλέξετε λέξεις από 
κάποιο συγκεκριμένο πεδίο ή από όλες τις 
λέξεις. Στη συνέχεια, από τη λίστα των 
διαθέσιμων λέξεων επιλέγετε μία. Η λέξη 
αναγράφεται στο πλαίσιο από κάτω. Πατάτε 
το εικονίδιο με την ένδειξη + 
(προσθήκη),για να προστεθεί η λέξη στη 
λίστα με τις λέξεις.  

Αυτόματα, στο παράθυρο δεξιά εμφανίζεται 
η λέξη που επιλέξατε και η εικόνα της (στη 
μορφή εναλλακτικού κειμένου που έχετε 
προεπιλέξει).  Στο  ίδιο πλαίσιο ορίζετε το 
πλήθος των επιπλέον γραμμάτων που θα 
εμφανιστούν στο μαθητή. Τα επιπλέον 
γράμματα εμφανίζονται τυχαία (δεν 
χρειάζεται να τα προσθέσετε εσείς). Αν η 
λέξη δεν είναι κατάλληλη, μπορείτε να την 
αλλάξετε επιλέγοντας μια άλλη. 

Μπορείτε να προσθέσετε και λέξεις εκτός 
καταλόγου διαθέσιμων λέξεων, 
συμπληρώνοντας στο πλαίσιο  με την 
ένδειξη «λέξη εκτός καταλόγου» αυτή  που 
θέλετε και επιλέγοντας το εικονίδιο 
«προσθήκη». Εφόσον προσθέσετε νέα λέξη, 
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μπορείτε να προσθέσετε ήχο με τη 
διαδικασία που έχει περιγραφεί ανωτέρω. 

Το πλήθος των λέξεων που θα επιλέξετε 
εξαρτάται από τον αριθμό των λέξεων που 
θα ορίσετε να εμφανιστούν στο μαθητή. 
Επιλέγετε την επόμενη λέξη και κάνετε την 
αντίστοιχη διαδικασία, για να προσθέσετε 
τη νέα λέξη στο  πεδίο που επιλέξατε.  

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης 
«γράψε τη λέξη» μπορείτε να μεταβείτε 
στην κεντρική οθόνη της επιλογής 
«ασκήσεις», επιλέγοντας το εικονίδιο 
«επιστροφή» ή να βγείτε από το 
ψηφιακό περιβάλλον με το εικονίδιο 
«έξοδος».  
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Άσκηση «Ένωσε τις συλλαβές»  
 

Κεντρική οθόνη άσκησης «Ένωσε τις συλλαβές» 
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
ασκήσεις που σχετίζονται με το λεξιλόγιο και τον 
συλλαβισμό λέξεων. Η άσκηση περιλαμβάνει μια 
λέξη και την αντίστοιχη εικόνα αυτής. Η λέξη ή η 
εικόνα ακούγεται, αν ο μαθητής πατήσει το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω της. 
Ζητείται από το μαθητή να επιλέξει τις  σωστές 
συλλαβές και να τις τοποθετήσει στις αντίστοιχες 
θέσεις, για να συνθέσει τη λέξη. Η κεντρική 
οθόνη της άσκησης περιλαμβάνει: 

• Τον εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης του 
κειμένου. 

• Τον καθορισμό του αριθμού των λέξεων 
(από 1 μέχρι 12) που θα εμφανιστούν στο 
μαθητή 

• Την επιλογή της λέξης 

• Τον καθορισμό των συλλαβών  και του 
αριθμού των επιπλέον συλλαβών  (αν το 
επιθυμεί ο εκπαιδευτικός) από τις οποίες θα 
επιλέξει ο μαθητής αυτές που συνθέτουν τη 
λέξη.  

 

Ορισμός τρόπου εμφάνισης εικόνας που 
αντιστοιχεί στη λέξη. 
Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της άσκησης, 
μπορείτε να ορίσετε τον εναλλακτικό τρόπο 
εμφάνισης του κειμένου. 

 

Καθορισμός αριθμού λέξεων 
Για να καθορίσετε πόσες λέξεις θα εμφανιστούν 
στο μαθητή (η μία μετά την άλλη), πατάτε το 
εικονίδιο με την ένδειξη + (προσθήκη) και 
εμφανίζεται νέο πεδίο κάθε φορά. Αν θέλετε να 
διαγράψετε ένα πεδίο, πατάτε το εικονίδιο με 
την ένδειξη «ψαλίδι».  

Προσοχή: Θα πρέπει να συμπληρώσετε με λέξεις 
όλα τα πεδία των λέξεων που έχετε ορίσει. 
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Ορισμός λέξεων  

Πριν ξεκινήσετε τον ορισμό των λέξεων, επιλέξτε 
πρώτα ποιο από τα πεδία των λέξεων που έχετε 
ορίσει θα συμπληρωθεί πατώντας το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω του.  

Για να επιλέξετε λέξεις, καταρχήν ορίζετε αν θα 
επιλέξετε λέξεις από κάποιο συγκεκριμένο πεδίο 
ή από όλες τις λέξεις. Στη συνέχεια, από τη λίστα 
των διαθέσιμων λέξεων επιλέγετε μία. Η λέξη 
αναγράφεται στο πλαίσιο από κάτω. Επιλέξτε το 
εικονίδιο με την ένδειξη + (προσθήκη),για να 
προστεθεί η λέξη στη λίστα με τις λέξεις.  

Αυτόματα, στο παράθυρο δεξιά εμφανίζεται η 
λέξη που επιλέξατε και η εικόνα της (στη μορφή 
εναλλακτικού κειμένου που έχετε 
προκαθορίσει).  Στο  ίδιο πλαίσιο ορίζετε τις 
συλλαβές που συνθέτουν τη λέξη, καθώς και τις 
επιπλέον (μέχρι 3) συλλαβές που θα 
εμφανιστούν στο μαθητή (αν το επιθυμείτε). Αν 
η λέξη δεν είναι κατάλληλη, μπορείτε να την 
αλλάξετε επιλέγοντας μια άλλη. 

Μπορείτε να προσθέσετε και λέξεις εκτός 
καταλόγου διαθέσιμων λέξεων, 
συμπληρώνοντας στο πλαίσιο  με την ένδειξη 
«λέξη εκτός καταλόγου» αυτή  που θέλετε και 
επιλέγοντας  το εικονίδιο «προσθήκη». Εφόσον 
προσθέσετε νέα λέξη, μπορείτε να προσθέσετε 
ήχο με τη διαδικασία που έχει περιγραφεί 
ανωτέρω. 

Επιλέγετε την επόμενη λέξη και κάνετε την 
αντίστοιχη διαδικασία, για να προσθέσετε τη νέα 
λέξη στο πεδίο που επιλέξατε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή και έξοδος 

Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης «ένωσε 
τις συλλαβές» μπορείτε να μεταβείτε στην 
κεντρική οθόνη της επιλογής «ασκήσεις», 
επιλέγοντας το εικονίδιο «επιστροφή» ή να 
βγείτε από το ψηφιακό περιβάλλον με το 
εικονίδιο «έξοδος».  
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Άσκηση «Κάρτες μνήμης»  

 

Κεντρική οθόνη άσκησης «Κάρτες μνήμης» 
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
ασκήσεις σε μορφή παιχνιδιού. Στα πλαίσια της 
άσκησης ο μαθητής ταιριάζει κάρτες που 
αποτελούν ζευγάρι μεταξύ τους. Ο αριθμός των 
ζευγαριών είναι 4. 

Η κεντρική οθόνη της άσκησης περιλαμβάνει: 

• Τα περιεχόμενα των καρτών. 

• Τον εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης των 
εικόνων στις κάρτες. 

• Τον ορισμό των λέξεων που θα 
εμφανίζονται στις κάρτες.  

 

Καθορισμός είδους περιεχομένου των καρτών 
Μπορείτε να επιλέξετε από 2 είδη καρτών που 
εμφανίζουν: 

• Το μισό ενός εικονογράμματος και ο 
μαθητής καλείται να το ενώσει με το 
άλλο μισό. 

• Εικόνες και κείμενα που ο μαθητής θα 
πρέπει να τα ταιριάξει. 

 

Ορισμός τρόπου εμφάνισης εικόνας που 
αντιστοιχεί στη λέξη 
Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της άσκησης, 
μπορείτε να ορίσετε τον εναλλακτικό τρόπο 
εμφάνισης των εικόνων. 

 

Ορισμός λέξεων  
Η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια 
θα πρέπει να επαναληφθεί 4 φορές, για να 
συμπληρωθεί το παιχνίδι με 4 ζευγάρια.  

Πριν ξεκινήσετε τον ορισμό των λέξεων, 
επιλέξτε πρώτα ποιο από τα πεδία των λέξεων 
που έχετε ορίσει θα συμπληρωθεί πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω του. 
Συνεχίζετε ορίζοντας αν θα επιλέξετε λέξεις 
από κάποιο συγκεκριμένο πεδίο ή από όλες τις 
λέξεις. Στη συνέχεια, από τη λίστα των 
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διαθέσιμων λέξεων επιλέγετε μία. Η λέξη 
αναγράφεται στο πλαίσιο από κάτω. Πατάτε το 
εικονίδιο με την ένδειξη + (προσθήκη),για να 
προστεθεί η λέξη στη λίστα με τις λέξεις.  

Αυτόματα, στο παράθυρο δεξιά εμφανίζεται η 
λέξη που επιλέξατε και η εικόνα της (στη 
μορφή εναλλακτικού κειμένου που έχετε 
προκαθορίσει).   Αν η λέξη δεν είναι κατάλληλη, 
μπορείτε να την αλλάξετε επιλέγοντας μια 
άλλη. 

Μπορείτε να προσθέσετε και λέξεις εκτός 
καταλόγου διαθέσιμων λέξεων, 
συμπληρώνοντας στο πλαίσιο  με την ένδειξη 
«λέξη εκτός καταλόγου» αυτή  που θέλετε και 
επιλέγοντας  το εικονίδιο «προσθήκη». Εφόσον 
προσθέσετε νέα λέξη, μπορείτε να προσθέσετε 
ήχο με τη διαδικασία που έχει περιγραφεί 
ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης «κάρτες 
μνήμης» μπορείτε να μεταβείτε στην κεντρική 
οθόνη της επιλογής «ασκήσεις», επιλέγοντας 
το εικονίδιο «επιστροφή» ή να βγείτε από το 
ψηφιακό περιβάλλον με το εικονίδιο «έξοδος».  
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Άσκηση «Διάλογος»  
 

Κεντρική οθόνη άσκησης «Διάλογος» 
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε ασκήσεις σε μορφή 
διαλόγου. Στα πλαίσια της άσκησης ο 
μαθητής γράφει το διάλογο που 
φαντάζεται ανάμεσα σε 2 ήρωες. Η 
κεντρική οθόνη της άσκησης 
περιλαμβάνει: 
• Τον εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης 

των λέξεων του κειμένου και τον 
τρόπο εμφάνισης της λέξης στη 
μορφή που αυτή αναπαρίσταται.  

• Την εκφώνηση της άσκησης 

• Τη δημιουργία των λέξεων που 
δηλώνουν τους ήρωες.  

 

Ορισμός τρόπου εμφάνισης εικόνας που 
αντιστοιχεί στη λέξη 
Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της 
άσκησης, μπορείτε να ορίσετε τον 
εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης των 
λέξεων. 

 

Καθορισμός εμφάνισης λέξης στην 
απεικόνιση της λέξης 
Μπορείτε να επιλέξετε αν στην 
απεικόνιση της λέξης θα εμφανίζεται 
λέξη ή όχι, και αν ναι, αν θα είναι πάνω ή 
κάτω από αυτή.  

 

Εκφώνηση άσκησης 
Γράφετε το κείμενο της εκφώνησης και 
στη συνέχεια από το εικονίδιο με τις 3 
τελείες επιλέγετε το αρχείο ήχου που 
αντιστοιχεί στην εκφώνηση της άσκησης. 
Το αρχείο το οποίο επιλέξατε μπορείτε 
να το ακούσετε, αν επιλέξετε το εικονίδιο 
με το βελάκι δίπλα σε κάθε επιλογή. 
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Ορισμός λέξεων που παρουσιάζουν 
τους ήρωες 
Η διαδικασία που περιγράφεται στη 
συνέχεια θα πρέπει να επαναληφθεί 2 
φορές, για να συμπληρωθούν οι 2 ήρωες. 
Πριν ξεκινήσετε τον ορισμό των λέξεων, 
επιλέξτε πρώτα ποιο από τα πεδία των 
ηρώων που έχετε ορίσει θα 
συμπληρωθεί.  Το κάνετε πατώντας το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στον κύκλο αριστερά από το πεδίο του 
ήρωα. Στη συνέχεια, ορίζετε αν θα 
επιλέξετε λέξεις από κάποιο 
συγκεκριμένο πεδίο ή από όλες τις 
λέξεις. Κατόπιν, από τη λίστα των 
διαθέσιμων λέξεων επιλέγετε μία. Η λέξη 
αναγράφεται στο πλαίσιο από κάτω.  

Πατάτε το εικονίδιο με την ένδειξη + 
(προσθήκη),για να προστεθεί η λέξη 
στη λίστα με τις λέξεις.  

Αυτόματα, στον επιλεγμένο ήρωα 
εμφανίζεται η λέξη που επιλέξατε και η 
εικόνα της (στη μορφή εναλλακτικού 
κειμένου που έχετε προκαθορίσει).  Αν η 
λέξη δεν είναι κατάλληλη, μπορείτε να 
την αλλάξετε επιλέγοντας μια άλλη. 

Μπορείτε να προσθέσετε και λέξεις 
εκτός καταλόγου διαθέσιμων λέξεων, 
συμπληρώνοντας στο πλαίσιο  με την 
ένδειξη «λέξη εκτός καταλόγου» αυτή  
που θέλετε και επιλέγοντας το εικονίδιο 
«προσθήκη». Εφόσον προσθέσετε νέα 
λέξη, μπορείτε να προσθέσετε ήχο με τη 
διαδικασία που έχει περιγραφεί 
ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη δημιουργίας άσκησης 
«διάλογος» μπορείτε να μεταβείτε 
στην κεντρική οθόνη της επιλογής 
«ασκήσεις», επιλέγοντας το εικονίδιο 
«επιστροφή» ή να βγείτε από το 
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ψηφιακό περιβάλλον με το εικονίδιο 
«έξοδος».  

Επιλογή: Εργασίες 
 

Κεντρική οθόνη επιλογής «Εργασίες» 
Από την κεντρική οθόνη της επιλογής 
«εργασίες» μπορείτε να: 

• Επιλέξετε μια προϋπάρχουσα 
εργασία 

• Προσθέσετε μια νέα εργασία 
ορίζοντας το όνομά της 

• Επιμεληθείτε μια εργασία 

• Δημιουργήσετε αντίγραφό της 

• Αναθέσετε μια εργασία σε 
μαθητές 

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τον τρόπο 
χειρισμού των δυνατοτήτων αυτών. 

 

Επιλογή προϋπάρχουσας εργασίας 
Στον κατάλογο εργασιών πατάμε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω 
στην εργασία που θέλουμε να 
επεξεργαστούμε και το αντίστοιχο πεδίο 
φωτίζεται. Στη συνέχεια, μπορούμε να 
επιλέξουμε το είδος της επεξεργασίας που 
θα κάνουμε στην εργασία αυτή. 

 

Προσθήκη νέας εργασίας 
Στο πεδίο με την ένδειξη «Προσθέστε 
εργασία με όνομα» πληκτρολογήστε το 
όνομα της εργασίας και επιλέξτε το 
εικονίδιο «προσθήκη». Κατευθείαν 
εμφανίζεται η οθόνη επιμέλειας της 
εργασίας. Αν θέλετε, μπορείτε να 
επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη των 
εργασιών, όπου θα δείτε ότι η εργασία 
έχει αποθηκευτεί στον κατάλογο των 
εργασιών. 
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Επιμέλεια εργασίας 
Για να επιμεληθείτε μια εργασία, 
πατήστε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στον τίτλο της 
εργασίας στον κατάλογο των 
διαθέσιμων εργασιών και ο τίτλος  θα 
φωτισθεί. Στη συνέχεια, επιλέξτε το 
εικονίδιο «επιμέλεια», προκειμένου να 
την επιμεληθείτε. Εμφανίζεται η οθόνη 
επιμέλειας εργασιών, τον τρόπο 
χρήσης της οποίας θα μελετήσουμε 
στη συνέχεια.   

Με το εικονίδιο «επιστροφή» 
επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη 
διαχείρισης εργασιών. 

 

Αντιγραφή εργασίας 
Εφόσον πατήσετε το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε έναν 
τίτλο εργασίας από τον κατάλογο των 
διαθέσιμων εργασιών, ο τίτλος  
φωτίζεται. Στη συνέχεια, επιλέξτε το 
εικονίδιο «αντιγραφή», προκειμένου να 
δημιουργήσετε αντίγραφο της 
εργασίας. Όταν πατήσετε το εικονίδιο 
αυτό, ανοίγει η οθόνη αντιγραφής των 
εργασιών, όπου έχετε τη δυνατότητα 
να μετονομάσετε το αντίγραφο της 
εργασίας σας (προς το παρόν έχει την 
ονομασία «προηγούμενο όνομα 
εργασίας αντίγραφο»), να το ανοίξετε 
και να προβείτε σε επεξεργασία αυτού 
(θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τις 
διαθέσιμες δυνατότητες). 

Με το εικονίδιο «επιστροφή» 
επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη 
διαχείρισης εργασιών. 

 

Διαγραφή εργασίας 
Για να διαγράψετε μία εργασία, 
πατήστε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στον τίτλο της 
εργασίας στον κατάλογο των 
διαθέσιμων εργασιών και ο τίτλος  θα 
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φωτισθεί. Στη συνέχεια, επιλέξτε το 
εικονίδιο διαγραφή.  

Θα εμφανιστεί οθόνη που θα σας 
ζητήσει να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να 
διαγράψετε την εργασία. Αν πατήσετε 
«ΝΑΙ», η εργασία θα διαγραφεί. Αν 
«ΟΧΙ», θα επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.  

 

Ανάθεση εργασίας 
Για να αναθέσετε μία εργασία, πατήστε 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
πάνω στον τίτλο της εργασίας στον 
κατάλογο των διαθέσιμων εργασιών 
και ο τίτλος  θα φωτισθεί. Στη 
συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο 
«ανάθεση». Θα εμφανιστεί η οθόνη 
ανάθεσης εργασιών, τον τρόπο χρήσης 
της οποίας θα μελετήσουμε στη 
συνέχεια.   

Με το εικονίδιο «επιστροφή» 
επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη 
διαχείρισης εργασιών. 

 

Διαδικασία επιμέλειας εργασιών 
Εφόσον έχετε επιλέξει ανάθεση 
εργασίας από την κεντρική οθόνη 
εργασιών ή έχετε εισαγάγει νέα 
εργασία, για να συνθέσετε μία 
εργασία, μπορείτε να επιλέξετε από τη 
βάση των διαθέσιμων κειμένων και 
των ασκήσεων. Μπορείτε να φτιάξετε 
μια εργασία που να αποτελείται είτε 
από 1 κείμενο και ασκήσεις είτε μόνο 
από 1 κείμενο ή μόνο από ασκήσεις. 

Τόσο τα κείμενα όσο και οι ασκήσεις 
που θα εντάξετε στην εργασία θα 
πρέπει να έχουν ήδη διαμορφωθεί. 

Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε από 
τον κατάλογο κειμένων και επιλέξτε το 
εικονίδιο «προσθήκη». Ο τίτλος του 
κειμένου θα προστεθεί από κάτω. 
Μπορείτε να διαγράψετε το κείμενο, 
αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του 
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ποντικιού στο εικονίδιο «διαγραφή». 
Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνετε 
για την επιλογή των ασκήσεων. 

Διαδικασία ανάθεσης εργασιών 
Εφόσον έχετε επιλέξει την εργασία 
που θέλετε να αναθέσετε σε μαθητές, 
από την κεντρική οθόνη των εργασιών 
πατήστε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στο εικονίδιο 
«ανάθεση». Μεταβαίνετε στην οθόνη 
των αναθέσεων. 

 

Εδώ εμφανίζεται ο τίτλος της εργασίας που έχετε επιλέξει και ο κατάλογος των 
εγγεγραμμένων μαθητών.  

Επιλέγετε τον μαθητή στον οποίο θέλετε να αναθέσετε τη συγκεκριμένη εργασία 
πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο πεδίο με το όνομα της 
εργασίας και αυτό φωτίζεται.  

Στη συνέχεια, επιλέγετε το εικονίδιο «προσθήκη» και το όνομα του μαθητή θα 
αντιγραφεί στη λίστα με την ένδειξη «έχει ανατεθεί».  

Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές επιθυμείτε, για να αναθέσετε 
την εργασία και σε άλλους μαθητές.  

Μπορείτε να διαγράψετε μαθητές από τη λίστα των μαθητών που τους έχετε 
αναθέσει την εργασία, πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο 
«διαγραφή». 

Ο μαθητής στον οποίο έχει ανατεθεί μία εργασία, όταν επιλέξει το όνομά του από τη 
λίστα των εγγεγραμμένων μαθητών κατά την είσοδό του στο ψηφιακό περιβάλλον, 
θα μεταφερθεί αυτόματα και αμέσως στο κείμενο της εργασίας (αν έχετε 
συμπεριλάβει κείμενο στην εργασία) και στη συνέχεια στις ασκήσεις που έχετε 
συμπεριλάβει με τη σειρά που ορίσατε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την εργασία που του αναθέσατε και 
θέλετε να την επαναλάβει, θα πρέπει να την αναθέσετε ξανά. 

Επιστροφή και έξοδος 
Από την οθόνη ανάθεσης εργασιών 
μπορείτε να μεταβείτε στην κεντρική 
οθόνη του περιβάλλοντος του 
εκπαιδευτικού, επιλέγοντας το 
εικονίδιο «επιστροφή» ή να βγείτε 
από το ψηφιακό περιβάλλον με το 
εικονίδιο «έξοδος».  
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Επιλογή: Εκτυπώσεις 

Από την κεντρική οθόνη του περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού επιλέγετε το τμήμα 
«εκτυπώσεις». Από το τμήμα αυτό μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις του υλικού που 
περιλαμβάνεται στο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να τις χρησιμοποιήσετε σαν επιπλέον 
εργαλείο στη διδασκαλία των μαθητών. 

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε αναλυτικά τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων του τμήματος 
αυτού. 

Κεντρική οθόνη τμήματος εκτυπώσεων 
Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι ακόλουθες 
δυνατότητες: 

 Επιλογή λέξεων.  

 Ορισμός της μορφής με την οποία οι λέξεις 
θα εμφανιστούν. 

 Ορισμός του αν θα υπάρχει ή δεν θα 
υπάρχει λέξη στην απεικόνιση. 

 Ορισμός του αν θα υπάρχει πλαίσιο στην 
απεικόνιση. 

 Ορισμός του αριθμού των λέξεων που θα 
έχει κάθε σελίδα. 

 Ένωση εικονογραμμάτων 

 

Ορισμός της μορφής με την οποία θα 
εμφανιστούν οι λέξεις 
Μπορείτε να ορίσετε, είτε στην αρχή είτε σε 
οποιοδήποτε στάδιο στη συνέχεια, αν οι 
λέξεις που θα επιλέξετε θα εμφανίζονται με: 

• Eικονογράμματα με μαύρο εικονίδιο-
άσπρο φόντο ή άσπρο εικονίδιο-μαύρο 
φόντο, 

• Έγχρωμα σκίτσα, 

• Μαυρόασπρα σκίτσα ή 

• Εικόνες 
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Ορισμός του αν θα υπάρχει ή δεν θα 
υπάρχει λέξη στην απεικόνιση 
Εφόσον επιλέξετε μορφή εμφάνισης λέξεων, 
ορίζετε αν η απεικόνιση δεν θα έχει λέξη, 
και αν έχει λέξη, τότε αν η λέξη θα είναι 
κάτω ή πάνω από την απεικόνιση.  

 

Ορισμός του αν θα υπάρχει πλαίσιο στην 
απεικόνιση 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε αν θα υπάρχει 
ή όχι πλαίσιο στην απεικόνιση της λέξης 
όταν αυτή εκτυπωθεί για να γράψει ο 
μαθητής τη λέξη μέσα στο πλαίσιο αυτό. 

 

 

 

Ορισμός του αριθμού των λέξεων που θα 
έχει κάθε σελίδα 
Μπορείτε να επιλέξετε αν η σελίδα που θα 
εκτυπώσετε θα έχει: 1, 2, 4, 6, 9 ή 12 λέξεις, 
πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο πεδίο. 

Ανάλογα με το πόσες λέξεις εκτυπώνονται 
σε μια σελίδα, είναι ανάλογο και το μέγεθός 
τους. Δεν απαιτείται να γεμίσετε όλα τα 
διαθέσιμα κελιά με λέξεις. Μπορείτε να 
επιλέξετε, για παράδειγμα, σελίδα με 9 
λέξεις (3χ3) και να προσθέσετε μόνο 3 
λέξεις. 

 

Λίστα λέξεων προς επιλογή 
Σε πρώτο στάδιο επιλέγετε τις λέξεις που 
θέλετε να εκτυπωθούν. 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε «όλες τις 
λέξεις» ή λέξεις από μια κατηγορία.  

Επιλέγετε το πεδίο «όλες οι λέξεις», αν 
πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στο πεδίο αυτό. Μπορείτε 
να δείτε όλες τις λέξεις κάνοντας ‘scroll’ στη 
μπάρα δεξιά. 

Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες 
κατηγορίες λέξεων, αν πατήσετε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 
πεδίο «όλες οι λέξεις». Τότε, εμφανίζεται 
όλη η λίστα των διαθέσιμων κατηγοριών 
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λέξεων, την οποία για να δείτε ολόκληρη 
κάνετε ‘scroll’ στη μπάρα δεξιά. 

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε 
πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω της και ανοίγει η λίστα των 
διαθέσιμων λέξεων στην κατηγορία αυτή. 

Επιλογή λέξης 
Εφόσον έχετε εμφανίσει τη λίστα των 
λέξεων που σας ενδιαφέρουν, επιλέγετε μια 
λέξη και αυτή εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της λίστας στο πεδίο «διαθέσιμες λέξεις». 

Παράλληλα, η λέξη που επιλέξατε, στη 
μορφή που επιλέξατε, εμφανίζεται δίπλα σε  
ένα τετράγωνο.  

Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά μπορείτε να 
δείτε τις διαφορετικές εκδόσεις της ίδιας 
λέξης, αν υπάρχουν διαθέσιμες. Αν η μορφή 
στην οποία εμφανίζεται η λέξη δεν είναι 
κατάλληλη, μπορείτε να επιλέξετε έναν 
άλλο τρόπο εμφάνισης (εικονόγραμμα, 
εικόνα, σκίτσο ασπρόμαυρο ή έγχρωμο). 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη λέξης 
Καταρχήν επιλέξτε σε ποιο σημείο της 
σελίδας θα τοποθετηθεί η λέξη που 
επιλέξατε, μετακινώντας το βελάκι στο 
πλαίσιο δεξιά της οθόνης στο σημείο που 
θέλετε. 

Η μετακίνηση του βέλους σε ένα πλαίσιο 
γίνεται αν πατήσετε πάνω στο πλαίσιο που 
θέλετε  το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 
Αν δεν σας ικανοποιεί ο αριθμός των 
εικόνων ανά σελίδα που έχετε επιλέξει, 
μπορείτε να τον αλλάξετε. 

Στη συνέχεια, επιλέγοντας το εικονίδιο με το 
σύμβολο + και την ένδειξη «προσθήκη», η 
λέξη που επιλέξατε προστίθεται στο σημείο 
που ορίσατε με τη μορφή που έχετε ορίσει. 
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Ένωση εικονογραμμάτων 
Εάν επιλέξετε το εικονίδιο «ενοποίηση», 
εμφανίζεται νέα οθόνη που σας επιτρέπει 
να ενοποιήσετε 2 εικονογράμματα σε ένα 
νέο. 

Καταρχήν ορίζετε το όνομα της λέξης που θα 
φτιάξετε, πληκτρολογώντάς το μέσα στο 
σχετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, επιλέγετε το 
χρόνο που γίνεται η ενέργεια (αν πρόκειται 
για ρήμα) και τον αριθμό (ενικό ή 
πληθυντικό).  

Μπορείτε να επιλέξετε μια-μια λέξη και 
πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού πάνω στο εικονίδιο «προσθήκη» 
να την προσθέσετε στο μεγάλο πλαίσιο. Στη 
συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε την 
απεικόνιση της λέξης σε όποια θέση θέλετε 
μέσα στο πλαίσιο αυτό. Όταν ολοκληρώσετε 
την ενέργεια, επιλέγετε το εικονίδιο 
«εντάξει».  

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις 
ενέργειές σας όπως εμφανίζονται στο 
μεγάλο πλαίσιο, επιλέγοντας το εικονίδιο 
«διαγραφή όλων» (σβήστρα) ή μια-μια 
επιλογή εικονογράμματος, πατώντας το 
εικονίδιο «διαγραφή» (ψαλίδι), εφόσον 
επιλέξετε το αντίστοιχο εικονόγραμμα. 
Ακόμα, μπορείτε να μεγεθύνετε ή να 
σμικρύνετε το κάθε ένα εικονόγραμμα στο 
μεγάλο πλαίσιο, αν το επιλέξετε. 

Εξαγωγή σελίδας ως αρχείο pdf 
Με το εικονίδιο «εξαγωγή» μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τη σελίδα που 
δημιουργήσατε στο δίσκο σας σε μορφή 
pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση σελίδας 
Με το εικονίδιο «εκτύπωση» εκτυπώνετε τη 
σελίδα που δημιουργήσατε.  
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Επιστροφή και έξοδος 
Μπορείτε να επιστρέψετε στον κεντρικό 
πίνακα επιλογών του τμήματος του 
εκπαιδευτικού, αν πατήσετε το πλήκτρο με 
το βελάκι. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε 
έξοδο από το ψηφιακό περιβάλλον. 

 

Περιβάλλον μαθητή 

Ο μαθητής εισάγεται στο περιβάλλον του μαθητή είτε επιλέγοντας το όνομά του από 

τον κατάλογο είτε πληκτρολογώντας το όνομά του και μεταβαίνει στο κεντρικό 

μενού επιλογών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κεντρικό μενού επιλογών περιλαμβάνει τα διαθέσιμα μαθήματα σε μορφή εικόνας 

αντίστοιχη με το θέμα του κάθε μαθήματος. Μετακινώντας ο μαθητής το ποντίκι από 

εικόνα σε εικόνα, ένα αερόστατο μεταφέρεται στο αντίστοιχο μάθημα, ενώ 

παράλληλα εμφανίζεται το όνομά του. Ο μαθητής επιλέγει το αντίστοιχο πλαίσιο και 

εμφανίζεται το αντίστοιχο μάθημα.  
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Διαθέσιμα πλήκτρα της κεντρικής οθόνης του μαθητή 

Επιλογή χρήσης πληκτρολογίου αντί του ποντικιού. 

Αν επιλέξετε το πλήκτρο με την ένδειξη «πληκτρολόγιο», 

εμφανίζεται ένας μεγαλύτερος εικονικός δείκτης ποντικιού ο 

οποίος μετακινείται με τη χρήση του πληκτρολογίου και 

συγκεκριμένα με τα βελάκια. Σε συνδυασμό με το πλήκτρο 

Shift η κίνησή του είναι ταχύτερη. Χρησιμοποιείτε το 

πλήκτρο "spacebar"για να επιλέξετε το εικονίδιο πάνω στο 

οποίο  βρίσκεται ο  εικονικός δείκτης. 

 

 

Επιστροφή στην αρχική οθόνη επιλογής τρόπου εισόδου ως 

μαθητής ή εκπαιδευτικός 

 

Έξοδος από το ψηφιακό περιβάλλον 
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Κείμενα 
 

Οθόνη επιλογής εναλλακτικής μορφής κειμένου 

Όταν ο μαθητής επιλέξει ένα μάθημα, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, προκειμένου 

να επιλέξει τη μορφή εναλλακτικού κειμένου που θα χρησιμοποιήσει. Η επιλογή 

αυτή προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση ανάθεσης 

εργασίας οι επιλογές αυτές δεν εμφανίζονται. 

Επιλέγοντας έναν από τους κύκλους στ’ αριστερά των επιλογών, αυτός 

σημαδεύεται με μια κουκίδα. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το πλήκτρο «εντάξει»,  

εφαρμόζεται η επιλογή στο διαθέσιμο μάθημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμφάνιση κειμένου  

Το κείμενο εμφανίζεται με τη μορφή που έχει ενταχθεί στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Η κάθε σειρά του κειμένου έχει από κάτω διαθέσιμο περιθώριο, προκειμένου να 

γράψει ο μαθητής κείμενο μέσα σε αυτό. Ο μαθητής μπορεί να κάνει “scroll” στο 

κείμενο. 

Ο μαθητής μπορεί να δει και να ακούσει το κείμενο όλο μαζί ή γραμμή-γραμμή, 

ανάλογα με την επιλογή του εκπαιδευτικού.  Το κείμενο εμφανίζεται με ενεργά τα 

εικονίδια που βλέπετε στη συνέχεια: 
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Αναπαραγωγή ήχου  
Ο μαθητής επιλέγει το  
εικονίδιο«αναπαραγωγή», για να ακουστεί η 
αφήγηση. Αμέσως εμφανίζεται και 
ενεργοποιείται και το εικονίδιο «παύση», 
προκειμένου να μπορεί να σταματήσει την 
αφήγηση όποια στιγμή θέλει. 

 

 
Μεγέθυνση – Σμίκρυνση 
Μεγέθυνση – Σμίκρυνση της οθόνης 

 

 
Επιστροφή  
Επιστροφή στο κεντρικό μενού επιλογής 
μαθημάτων 

 

 
Δραστηριότητες 
Μετάβαση στις ασκήσεις του μαθήματος 

 

 

Έξοδος από το ψηφιακό περιβάλλον 

 

Επιπλέον εργαλεία παραμετροποίησης του 
κειμένου 
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει το εικονίδιο 
«παράμετροι» προκειμένου να εμφανίσει 
μπάρα εργαλείων και να παραμετροποιήσει την 
εμφάνιση του κειμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες 
του μαθητή. Όταν ολοκληρώσει την 
παραμετροποίηση επιλέγει και πάλι το ίδιο 
εικονίδιο προκειμένου να εξαφανιστεί η μπάρα 
των εργαλείων. 
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Όταν ο εκπαιδευτικός επιλέξει το εικονίδιο 
«παράμετροι» εμφανίζεται η μπάρα των 
διαθέσιμων εργαλείων  η οποία περιλαμβάνει τις 
εξής δυνατότητες: 

• Επιλογής τρόπου εμφάνισης κειμένου 
• Εμφάνισης λέξης στην εναλλακτική 

μορφή κειμένου 
• Επιλογής μουσικής υπόκρουσης 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις δυνατότητες 

αυτές. 

 

Επιλογή τρόπου εμφάνισης κειμένου 
Επιλέγετε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου: 

• Όλο το κείμενο  
• Το κείμενο ανά γραμμή 

Προτείνεται η παρουσίαση του κειμένου ανά 
γραμμή, γιατί ο μαθητής διευκολύνεται 
καλύτερα στη μελέτη αυτού, καθώς η εμφάνιση 
του κειμένου ελέγχεται από το μαθητή και είναι 
ανάλογη με τις δυνατότητές του. 
Αν επιλέξετε την εμφάνιση του κειμένου ανά 
γραμμή, εμφανίζονται εικονίδια για τη μετάβαση 
από γραμμή σε γραμμή μπρος και πίσω στο 
κείμενο. 
 

 

Εμφάνιση λέξης στην εναλλακτική μορφή 
κειμένου 
Επιλέγετε αν θα εμφανίζονται ή όχι οι λέξεις μαζί 
με την εναλλακτική μορφή αυτών και αν θα 
αναγράφονται  κάτω ή πάνω από την 
εναλλακτική μορφή εμφάνισης. 
Εφόσον επιλέξετε εμφάνιση λέξεων, όλο το 
κείμενο εμφανίζεται πάνω ή κάτω από τις 
εναλλακτικές μορφές εμφάνισης των λέξεων. 
 

 

Επιλογή μουσικής υπόκρουσης 
Όταν εμφανίζεται το κείμενο η μουσική 
υπόκρουση είναι απενεργοποιημένη. 
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε είδος 
μουσικής υπόκρουσης (επιλογή από 5 είδη)  που 
θα ακούει ο μαθητής, καθώς θα μελετάει το 
κείμενο. 

 

 

Εμφάνιση όλου του κειμένου μαζί 
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Εφόσον έχετε ορίσει την εμφάνιση όλου μαζί του κειμένου και πατήσει ο μαθητής 

το εικονίδιο «αναπαραγωγή», θα ακούσει την εκφώνηση του κειμένου. Κάθε 

γραμμή του κειμένου που εκφωνείται φωτίζεται, έτσι ώστε να προκαλέσει την 

προσοχή του μαθητή. 

Εμφάνιση κειμένου ανά γραμμή  

Εφόσον έχετε ορίσει την εμφάνιση του κειμένου ανά γραμμή, ο μαθητής επιλέγοντας 

τα εικονίδια που παρουσιάζονται παρακάτω κινείται μπρος και πίσω στις γραμμές 

του κειμένου. Παράλληλα, εμφανίζεται ο αριθμός της γραμμής που βρίσκεται σε 

σχέση με το σύνολο των γραμμών του κειμένου. 

• Μετάβαση σε επόμενη – τελευταία 

γραμμή 

 

• Μετάβαση σε προηγούμενη – πρώτη 

γραμμή 

 

Το κείμενο που αντιστοιχεί στη γραμμή στην οποία βρίσκεται ο μαθητής ακούγεται 

αυτόματα. Σε περίπτωση που ο μαθητής θέλει να ακούσει ξανά την εκφώνηση του 

κειμένου αυτού, επιλέγει το εικονίδιο «αναπαραγωγή». 

 

Επιπλέον επιλογές δυνατοτήτων εμφάνισης – επεξεργασίας λέξεων στο 
περιβάλλον του μαθητή. 

Εάν επιλέξει μία λέξη του κειμένου ο μαθητής, εμφανίζεται η λέξη 
σε πλαίσιο με 4 εικονίδια στο πάνω μέρος της. Τα εικονίδια που 
είναι ενεργά είναι φωτισμένα. Αν ο μαθητής επιλέξει τα ενεργά 
εικονίδια έχει επιπλέον δυνατότητες εμφάνισης της λέξης: 

 

Με το εικονίδιο «ηχητικό» μπορεί να ακούσει τη λέξη.  
 

 

Με το εικονίδιο «νοηματισμός» μπορεί να δει το νοηματισμό της λέξης 
(εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία video). 
  

Με το εικονίδιο «αναπαραγωγή» μπορεί να δει λέξεις που εκφράζουν 
ρήματα σε μορφή εικονογράμματος με κίνηση. 
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Με το εικονίδιο «ζωγραφική» μπορεί να χρωματίσει το εικονόγραμμα 
μιας λέξης. 
Ο μαθητής μπορεί να χρωματίσει μια λέξη που αναπαρίσταται με 
εικονόγραμμα επιλέγοντας από μια παλέτα χρωμάτων.  
Το χρώμα που επιλέγει εμφανίζεται στο δεξί πάνω μέρος της οθόνης.  
Στη συνέχεια, αν επιλέξει μια επιφάνεια της εικόνας, το τμήμα αυτό της 
επιφάνειας της εικόνας βάφεται με το αντίστοιχο χρώμα. Ο μαθητής 
μπορεί να αναιρέσει την ενέργειά του επιλέγοντας νέο χρώμα και 
βάφοντας την ίδια επιφάνεια. 
Ο μαθητής μπορεί να εκτυπώσει το εικονόγραμμα που χρωμάτισε 
επιλέγοντας το εικονίδιο «Εκτύπωση». 
Εφόσον επιλέξει το εικονίδιο «Εντάξει», η χρωματισμένη εικόνα 
επιστρέφει στο κείμενο ενώ αν επιλέξει το εικονίδιο με την ένδειξη «Χ», 
η εικόνα επιστρέφει στο κείμενο στην αρχική της κατάσταση.  
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Ασκήσεις 
Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τον τρόπο χειρισμού των ασκήσεων τόσο από το 
μαθητή όσο και από εσάς, τον εκπαιδευτικό. 

Για την κάθε μία άσκηση ισχύει ότι η επίδοση (ημερομηνία που δούλεψε με την 
άσκηση, χρόνος που αφιέρωσε στην άσκηση, πλήθος ερωτήσεων που απάντησε, 
αριθμός λαθών που έκανε) του μαθητή στην άσκηση αυτή, βρίσκεται αποθηκευμένη 
στο ιστορικό του. 

Στο κάτω μέρος της οθόνης του μαθητή βρίσκεται η ακόλουθη μπάρα εργαλείων με 
τα εικονίδια τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

 

Παρουσίαση εικονιδίων για χρήση από μαθητή 

Έξοδος από το ψηφιακό περιβάλλον 
 

 

Επιστροφή στο κεντρικό μενού επιλογών  
Ο μαθητής ο οποίος επέστρεψε στο κεντρικό μενού επιλογών 
ενώ δούλευε με κάποιες ασκήσεις μαθήματος, όταν μπαίνει 
και πάλι στο μάθημα αυτό, βρίσκεται σε νέα μη 
ολοκληρωμένη άσκηση.   
 

 

Κείμενο του μαθήματος 
Με το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται ξανά το κείμενο του 
μαθήματος. 
 

 

Μετακίνηση ανάμεσα σε ερωτήσεις 
Ο μαθητής μπορεί να μετακινείται μπρος και πίσω στις 
ερωτήσεις μιας άσκησης, επιλέγοντας το αντίστοιχο βελάκι, 
ενώ παράλληλα εμφανίζεται ο αριθμός της ερώτησης στην 
οποία βρίσκεται ο μαθητής σε σχέση με το σύνολο των 
διαθέσιμων ερωτήσεων. 
 

 

Εκφώνηση ήχου στις ασκήσεις 
Όταν ο μαθητής βρίσκεται στις ασκήσεις, μπορεί να ακούσει 
ένα κείμενο που δίπλα του έχει το εικονίδιο αυτό, εάν το 
επιλέξει.  
  
Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη άσκηση 
Εφόσον είστε σε μια άσκηση, ακόμα και αν αυτή δεν έχει   
ολοκληρωθεί, μπορείτε να την εγκαταλείψετε και να 
μεταβείτε στην επόμενη αν επιλέξετε το εικονίδιο με την 
ένδειξη «επόμενη» ή στην προηγούμενη αν επιλέξετε το 
εικονίδιο με την ένδειξη «προηγούμενη». 
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Ολοκλήρωση εργασίας/μαθήματος 
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει όλες τις ασκήσεις ενός 
μαθήματος, εμφανίζεται οθόνη με το σύμβολο Χ, για να 
καταλάβει ότι τελείωσε. Αν πατήσει  ο μαθητής το δείκτη του 
ποντικιού πάνω στην οθόνη, βγαίνει από το πρόγραμμα. Αν 
πατήσει το εικονίδιο με το βελάκι επιστρέφει στην κεντρική 
οθόνη του περιβάλλοντος του μαθητή. 
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Χειρισμός Ασκήσεων 

 

Άσκηση πολλαπλών επιλογών 
Στην άσκηση αυτή ζητείται από το μαθητή να 
επιλέξει τη σωστή απάντηση σε μια ερώτηση. Ο 
μαθητής μπορεί να ακούσει όλες τις επιλογές που 
βρίσκονται στην οθόνη καθώς και την εκφώνηση 
της άσκησης, επιλέγοντας το εικονίδιο με την 
ένδειξη «ηχητικό» δίπλα στην αντίστοιχη 
λέξη/εικόνα. 
Όταν  μαθητής επιλέγει μια απάντηση σε μια 
ερώτηση, εμφανίζεται γραφιστική ένδειξη ότι η 
απάντηση είναι σωστή ή λάθος και παράλληλα 
ακούει  την αντίστοιχη επανατροφοδότηση.  
Ο μαθητής μπορεί να δει πόσες ερωτήσεις έχει 
απαντήσει, καθώς στο πάνω και αριστερό μέρος 
της οθόνης βρίσκονται μαργαρίτες, τόσες όσες 
είναι ο αριθμός των ερωτήσεων. Κάθε φορά που 
ολοκληρώνει μια ερώτηση, μια μαργαρίτα αλλάζει 
χρώμα.  
Με τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος 
δεξιά της οθόνης, μετακινείται μπρος πίσω στις 
ερωτήσεις της άσκησης, ενώ παράλληλα 
εμφανίζεται σε ποια ερώτηση από το σύνολο των 
ερωτήσεων βρίσκεται.  
Όταν ολοκληρώσει τις ερωτήσεις της άσκησης 
επιβραβεύεται με γραφική και ηχητική 
επανατροφοδότηση.  
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Άσκηση αντιστοίχισης 
Στην άσκηση αυτή ο μαθητής καλείται να 
αντιστοιχίσει λέξεις που εμφανίζονται είτε μία-μία 
είτε όλες μαζί με τις αντίστοιχες εικόνες.  
Μπορεί να ακούσει οποιαδήποτε εικόνα ή λέξη 
στην οθόνη (ανεξάρτητα αν δίπλα τους έχουν ή 
όχι το εικονίδιο με την ένδειξη «ηχητικό»), αν τις 
επιλέξει. 
Αν τοποθετήσει τη λέξη δίπλα σε λάθος εικόνα, η 
λέξη επιστρέφει πίσω, ακούει ηχητική 
επανατροφοδότηση σχετικά με το ότι η απάντηση 
είναι λάθος και μπορεί να προσπαθήσει ξανά. 
Όταν ολοκληρώσει την άσκηση, μπορεί και πάλι 
να ακούσει τα ονόματα των λέξεων και των 
εικόνων, αν τις επιλέξει. 
 

 

Άσκηση «Επίλεξε το γράμμα που λείπει» 
Στην άσκηση αυτή ο μαθητής καλείται να βρει το 
γράμμα που λείπει από μια λέξη την οποία βλέπει 
και σαν κείμενο και σαν εικόνα και ταυτόχρονα 
μπορεί να την ακούσει. 
Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης 
εμφανίζονται καρδούλες οι οποίες χρωματίζονται 
κόκκινες κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια 
ερώτηση. Ο αριθμός τους είναι αντίστοιχος με τις 
ερωτήσεις (εμφανιζόμενες λέξεις) της άσκησης. 
Όταν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή λέξη, 
επιβραβεύεται ηχητικά.  
Με τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος 
δεξιά της οθόνης, μετακινείται μπρος πίσω στις 
ερωτήσεις της άσκησης, ενώ παράλληλα 
εμφανίζεται σε ποια ερώτηση από το σύνολο των 
ερωτήσεων βρίσκεται. 
Όταν ολοκληρώσει όλες τις ερωτήσεις 
επιβραβεύεται και ηχητικά και οπτικά. 
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Άσκηση «Ένωσε τις συλλαβές» 
Στην άσκηση αυτή ο μαθητής καλείται να διαλέξει 
και να τοποθετήσει στη σωστή θέση μια-μια τις 
συλλαβές που συνθέτουν μια λέξη. Ο μαθητής 
μπορεί να δει τη λέξη σε μορφή εναλλακτικού 
κειμένου και να την ακούσει, αν επιλέξει την 
εικόνα της λέξης. Όταν ολοκληρώσει την 
ερώτηση-λέξη, ακούγεται  επιβράβευση, μια από 
τις καρδούλες αριστερά της οθόνης βάφεται 
κόκκινη. Οι καρδούλες πάνω δεξιά είναι τόσες 
όσες οι ερωτήσεις.  
Αν τοποθετήσει λάθος (μπορεί να επιλέξει λάθος 
συλλαβή ή και να την τοποθετήσει σε λάθος 
θέση) τις συλλαβές της λέξης, οι λάθος συλλαβές 
επιστρέφουν πίσω στις θέσεις τους και ο μαθητής 
καλείται να προσπαθήσει ξανά. 
Με τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος 
δεξιά της οθόνης, μετακινείται μπρος πίσω στις 
ερωτήσεις της άσκησης, ενώ παράλληλα 
εμφανίζεται σε ποια ερώτηση από το σύνολο των 
ερωτήσεων βρίσκεται. 
Όταν ο μαθητής απαντήσει όλες τις ερωτήσεις της 
άσκησης, βλέπει οπτική και ακούει ηχητική 
επιβράβευση. 
 

 

Άσκηση «Κατηγοριοποίηση» 
Στην άσκηση αυτή ο μαθητής καλείται να σύρει  
και να τοποθετήσει μια καρτέλα με λέξη/εικόνα 
στην κατηγορία στην οποία ανήκει. 
Μπορεί να ακούσει τα ονόματα των κατηγοριών 
επιλέγοντας τα εικονίδια με την ένδειξη 
«ηχητικό». Επίσης, κάθε φορά που επιλέγει μια 
καρτέλα ή ξεκινάει να τη σύρει, ακούγεται η λέξη 
που αυτή απεικονίζει. 
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει την 
κατηγοριοποίηση όλων των καρτών, οι κάρτες 
που είναι τοποθετημένες λάθος, επιστρέφουν στο 
κάτω μέρος της οθόνης και ο μαθητής πρέπει να 
τις κατηγοριοποιήσει ξανά. 
Όταν ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, ο 
μαθητής λαμβάνει οπτική και ηχητική 
επιβράβευση.  
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Άσκηση «Ταξινόμηση» 
Στην άσκηση αυτή ο μαθητής καλείται να σύρει  
και να τοποθετήσει μια καρτέλα με λέξη ή εικόνα 
στη θέση που πρέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες 
ταξινόμησης.  
Μπορεί να ακούσει την εκφώνηση της άσκησης 
και κάθε μία ερώτηση, επιλέγοντας το εικονίδιο 
με την ένδειξη «ηχητικό». Επίσης, κάθε φορά που 
επιλέγει μια καρτέλα ή ξεκινάει να τη σύρει, 
ακούγεται η λέξη που αυτή απεικονίζει. 
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει την ταξινόμηση 
όλων των καρτών, οι κάρτες που είναι 
τοποθετημένες λάθος, επιστρέφουν στο κάτω 
μέρος της οθόνης και ο μαθητής πρέπει να τις 
ταξινομήσει ξανά. 
Όταν ολοκληρώσει την άσκηση με επιτυχία, ο 
μαθητής λαμβάνει οπτική και ηχητική 
επιβράβευση. 

 

Άσκηση «Σωστό-Λάθος» 
Στην άσκηση αυτή ο μαθητής καλείται να 
απαντήσει, αν οι ερωτήσεις που συνθέτουν μια 
άσκηση είναι σωστές ή λάθος. Μπορεί να ακούσει 
την εκφώνηση της άσκησης και κάθε μία 
ερώτηση, επιλέγοντας το εικονίδιο με την ένδειξη 
«ηχητικό». Απαντάει αν  η ερώτηση είναι σωστή 
ή λάθος επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.  
Ο μαθητής μπορεί να δει πόσες ερωτήσεις έχει 
απαντήσει, καθώς στο πάνω και αριστερό μέρος 
της οθόνης βρίσκονται μαργαρίτες, τόσες όσες 
είναι ο αριθμός των ερωτήσεων. Κάθε φορά που 
ολοκληρώνει μια ερώτηση, μια μαργαρίτα αλλάζει 
χρώμα.  
Με τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος 
δεξιά της οθόνης, μετακινείται μπρος πίσω στις 
ερωτήσεις της άσκησης, ενώ παράλληλα βλέπει 
σε ποια ερώτηση από το σύνολο των ερωτήσεων 
βρίσκεται. Αν έχει απαντήσει κάποιες από τις 
ερωτήσεις, βλέπει τη σωστή απάντηση.   
Όταν ο μαθητής απαντά σε μια ερώτηση σωστά, 
επιβραβεύεται ηχητικά και, όταν ολοκληρώσει τις 
ερωτήσεις της άσκησης, επιβραβεύεται με 
γραφική και ηχητική επανατροφοδότηση. 
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Άσκηση «Γράψε τη λέξη» 
Στην άσκηση αυτή ο μαθητής καλείται να γράψει 
τη λέξη που βλέπει με κείμενο και εικόνα και 
μπορεί να ακούσει, αν επιλέξει το εικονίδιο 
«ηχητικό» δίπλα στην εικόνα. Γράφει-συνθέτει τη 
λέξη επιλέγοντας από τα εμφανιζόμενα 
γράμματα.  Μπορεί να σβήσει τα γράμματα που 
θέλει επιλέγοντας το εικονίδιο με την ένδειξη 
«σβήστρα». 
Κάθε φορά που ολοκληρώνει μια ερώτηση ο 
μαθητής, ένα από τα αστεράκια κοκκινίζει και 
ακούει ηχητική επιβράβευση.  
Με τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος 
δεξιά της οθόνης, μετακινείται μπρος πίσω στις 
ερωτήσεις της άσκησης, ενώ παράλληλα 
εμφανίζεται σε ποια ερώτηση από το σύνολο των 
ερωτήσεων βρίσκεται. 
Όταν ολοκληρώσει όλες τις ερωτήσεις, έχει 
οπτική και ηχητική επιβράβευση. 
 

 

Άσκηση «Διάλογος» 
Ο μαθητής καλείται να γράψει διάλογο ανάμεσα 
σε 2 ήρωες μιας ιστορίας. 
Πληκτρολογεί το κείμενο σε κάθε μπαλονάκι 
χωριστά.  
Μπορεί να ακούσει την εκφώνηση της άσκησης 
όσες φορές θέλει επιλέγοντας το εικονίδιο με την 
ένδειξη «ηχητικό». 
Όταν η ενέργεια ολοκληρωθεί, επιλέγει το 
«εντάξει». 
Προτείνεται η άσκηση αυτή να γίνει με τη 
συνεργασία 2 μαθητών. 
 

 

Άσκηση «Κάρτες μνήμης» 
Ο μαθητής ταιριάζει τις κάρτες μεταξύ τους ανά 2 
(λέξη με εικόνα ή τα μισά μέρη μιας εικόνας). Σε 
περίπτωση που ταιριάξει τις κάρτες σωστά, αυτές 
παραμένουν ανοιχτές, διαφορετικά κλείνουν. 
Μπορεί να ακούσει την εκφώνηση της άσκησης 
όσες φορές θέλει επιλέγοντας το εικονίδιο με την 
ένδειξη «ηχητικό». 
Όταν η ενέργεια ολοκληρωθεί, έχει  οπτική και 
ηχητική επιβράβευση. 
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