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1.  Εισαγωγή 
 

1.1 Γενικά 

Με το LMA tool μπορείτε να δημιουργήσετε e-learning μαθήματα χωρίς να είναι 
απαραίτητη η χρήση ενός σύνθετου λογισμικού. Έχει σχεδιαστεί για καθηγητές χωρίς 
προγραμματιστικές ικανότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε απλά πολυμεσικά στοιχεία και να 
δημιουργήσετε ένα μάθημα συμβατό με το πρωτόκολλο SCORM. Το μάθημα μπορεί να 
παραδοθεί στους μαθητές μέσω μιας οποιαδήποτε e-learning πλατφόρμας ή μέσω ενός 
απλού web site.  

 

Το LMA σας επιτρέπει να επαναχρησιμοποιήσετε το υλικό που έχετε δημιουργήσει. 
Μπορείτε να εισαγάγετε μέρη από έτοιμα μαθήματα σε ένα νέο μάθημα. Επίσης, μπορείτε 
να ανταλλάξετε υλικό με τους συναδέλφους σας και να δημιουργήσετε πρότυπα μαθήματα 
για μελλοντική χρήση. Τέλος, το LMA είναι μια εφαρμογή ιδανική για το μάθημα στον 
Διαδραστικό πίνακα. 

 

Το LMA είναι μια ελληνική παραγωγή της εταιρείας Digicult και προσφέρεται σε πολλές 
εκδόσεις.  

Πριν την εγκατάσταση και την χρήση της εφαρμογής διαβάστε τους Όρους 
Χρήσης/Περιορισμένη Εγγύηση.  
Τελευταία έκδοση του κειμένου της άδειας χρήσης: http://www.lmatool.com/licenses.html  
 

1.2 Τεχνικές απαιτήσεις 

• Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows Vista; Windows XP, 
Windows 7 

Το LMA συνιστάτε να εγκατασταθεί σε συστήματα που καλύπτουν τις παρακάτω 
προδιαγραφές:  

• Επεξεργαστής: 1GHz Pentium processor or equivalent  or higher 
• RAM: 256 MB, 500MB or higher (Συνιστάται) 
• Σκληρός Δίσκος: Πάνω από 500 MB ελεύθερου χώρου  μπορεί να απαιτούνται  
• CD or DVD Drive: Δεν απαιτούνται 
• Οθόνη: 800 x 600, 256 colors (Minimum); 1024 x 768 high color, 32-bit 

(Συνιστάται) 

Τα μαθήματα που δημιουργούνται με το LMA, μπορούν να προβληθούν μέσω ενός web 
browser.  

1.3 Εισαγωγή στοιχείων και χρήση εργαλείων 
 
Με το LMA, θα δημιουργήσετε μαθήματα, τα οποία θα αποτελούνται από πολλές σελίδες 
(ή δραστηριότητες όπως θα αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό) και οι οποίες θα μπορούν να 

http://www.lmatool.com/licenses.html�
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είναι οργανωμένες σε κεφάλαια.  Σε κάθε σελίδα μπορείτε να εισάγετε στοιχεία 
πολυμεσικά αλλά και να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία από την Διαδραστική μπάρα 
εργαλείων.  
  
Τα πολυμεσικά στοιχεία αν θα πρέπει να είναι web συμβατά, θα πρέπει να έχουν την 
ακόλουθη μορφή: 
 
Κείμενα:  οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή είναι αποδεκτή (html και word αρχεία 
προτιμούνται) 
 
Εικόνες: οι εικόνες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg ή png ( swf είναι επίσης αποδεκτή). 
Το μέγεθος των εικόνων πρέπει να είναι πάνω από 750X500 pixels. Η πλατφόρμα παρέχει 
τη δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους μιας φωτογραφίας (resize), αλλά 
συμπεριλαμβάνοντας μια πολύ μεγάλη εικόνα θα αυξηθεί το μέγεθος του αρχείου των 
μαθημάτων.  
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάθημα θα χρησιμοποιηθεί στον Διαδραστικό πίνακα;  Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει 
να είναι οι φωτογραφίες σας σε σωστή μορφή ώστε να είναι ευανάγνωστες στην προβολή με μεγέθυνση που 
θα γίνει από τον projector.  

Ήχος: πρέπει να είναι σε μορφή mp3. 
 
Βίντεο: πρέπει να είναι μικρά (1-3 λεπτά). Η web μορφή του βίντεο είναι flv.  
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν αρχίσετε να δημιουργείτε ένα μάθημα, είναι βολικό να έχετε την πλειοψηφία του 
επιλεγμένου υλικού πολυμέσων συγκεντρωμένο και να είναι αποθηκευμένο σε ειδικό φάκελο. Έτσι δεν θα 
σπαταλάτε  χρόνο να ψάχνετε κατά τη διάρκεια της συγγραφής και να διαταράσσεται η δημιουργική 
διαδικασία. 

 
Επίσης μπορείτε να εισαγάγετε: 

 

Αντικείμενα μέσω Copy/ paste (από τρίτες εφαρμογές, όπως  Microsoft Office, από 
αρχεία εικόνας,  Βίντεο, ήχου  και μέσω  Drag and Drop.  

 
Πίνακα κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης. 

 
Κίνηση, σε κείμενα και γραφικά.   

 

 

Κουίζ (Πολλαπλής επιλογής, Αντιστοίχησης, Εντοπισμού, Εντοπισμού Εικόνας, Σωστού-
Λάθους, Ταξινόμησης, Λίστες Λέξεων) 

 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια (Κρυπτόλεξο, Πάζλ, Μνήμης) 

 
Εννοιολογικό Χάρτη 

 

Βιβλιοθήκη multimedia (Η Multimedia βιβλιοθήκη διατίθεται σε λειτουργία και 
περιεχόμενο στην έκδοση Plus και περιορισμένα στην έκδοση Basic).  

 
Σημεία ενδιαφέροντος  
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Τέλος μπορείτε να αποθηκεύσετε και σε τύπο αρχείο εικόνας το περιεχόμενό σας, καθώς 
και να μορφοποιήσετε, μετακινήσετε, ομαδοποιήσετε, περιστρέψετε και διαγράψετε τα 
αντικείμενα.  

  

Τις δραστηριότητες/σελίδες μαθήματος μπορείτε να τις διαχειριστείτε (εισαγωγή νέας, 
διαγραφή, μετακίνηση) μέσω σχετικού παραθύρου. Επίσης θα πρέπει να μπορείτε να 
περιηγηθείτε σε αυτές.  

 

Το LMA σας προσφέρει την λειτουργία Zoom in/Zoom out για να προβάλετε καλύτερα το 
υλικό σας καθώς και εργαλείο «κουρτίνας» και «φακού». 

Χρησιμοποιήστε την μπάρα εργαλείων για: 
- Χειρόγραφες σημειώσεις (επιλογή πάχους γραμμής , στύλ γραμμής, είδους γραφίδας, 
καθώς και γόμας με επιλογή μεγέθους γόμας).   
- Δημιουργία σχημάτων (με δυνατότητα επιλογής χρώματος, γεμίσματος και εφέ 
γεμίσματος, προσθήκη αιχμών/κόμβων κ.α.).  
- Πληκτρολόγηση κειμένου με εικονικό πληκτρολόγιο και μορφοποίηση κειμένου. 
- Χρήση γεωμετρικών εργαλείων. 
- Χρήση αριθμομηχανής και χρονομέτρου. 
- Χρήση πλαισίου σημειώσεων. 

 
- Χρήση οθόνης προσωρινών σημειώσεων. 

 

Την Διαδραστική μπάρα εργαλείων του LMA, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην 
προηγμένη λειτουργία Annotation (Υπέρθεσης) που παρέχει το LMA.  

  

1.4 LMA online βοήθεια 
  

 

Πληροφορίες για το LMA, για τις εκδόσεις και αναβαθμίσεις του, αλλά και έτοιμα 
μαθήματα, μπορείτε να βρίσκετε στο:  

www.LMA.gr 
 
Σας προτείνουμε να ενημερώνεστε και για τις νέες εκδόσεις του Οδηγού χρήσης. 

 

1.5 Τι είναι ένα μάθημα για τις e-learning εφαρμογές σας 

Κάθε μάθημα δομείται σε ακολουθίες και κάθε ακολουθία αποτελείται από 
δραστηριότητες.  

Ένα μάθημα είναι μια μονάδα της κατάρτισης που είναι μία λογική διαίρεση ενός 
υποκεφαλαίου ή κεφαλαίου. Είναι επίσης ένα ουσιαστικό τμήμα της μάθησης που 
επιτυγχάνεται από ένα μαθητή σε μια συνεχή προσπάθεια. Αυτό το μέρος της μάθησης 
είναι μεταξύ σχεδιασμένων διαλειμμάτων. Συχνά απαιτεί περίπου 20 λεπτά έως μία ώρα. 
Κάθε μάθημα ορίζεται από AICC πρωτόκολλο. 

 

http://www.lma.gr/�
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Μία δραστηριότητα είναι ένα σύνολο από πολυμέσα (ή αλλιώς στοιχεία), τα οποία 
παρουσιάζονται στον χρήστη την ίδια στιγμή. Αυτά τα πολυμέσα  μπορεί να είναι κείμενο, 
εικόνες, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο. Ο χρήστης πλοηγείται στο μάθημα μέσα από 
δραστηριότητες.  
Οι ακολουθίες είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες. Κάθε ακολουθία έχει ένα τίτλο, ο 
οποίος εμφανίζεται σε όλες τις δραστηριότητες. Οι ακολουθίες είναι επίσης σελιδοδείκτες 
στο μάθημα. Ο χρήστης έχει την επιλογή να πλοηγείται στην πρώτη δραστηριότητα της 
κάθε ακολουθίας του κάθε μαθήματος.  
 

Μάθημα 

Ακολουθίες (ή κεφάλαια) 

Δραστηριότητες 
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2. Πώς να εγκαταστήσετε το LMA tool 
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ /LIMITED WARRANTY.  
 

 
Οι παρακάτω οδηγίες έχουν εφαρμογή εάν έχετε έκδοση του LMA με setup. 

2.1 Εγκατάσταση LMA 
 
Για να εγκαταστήσετε το LMA εργαλείο που έχετε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο 

 

 
Ένα παράθυρο που εξάγει μόνο του αρχεία θα εμφανιστεί: 

 

 
Εξαγωγή αρχείων 

 
Σε αυτό το σημείο ένα νέο παράθυρο που ονομάζεται ''Εγκατάσταση-LMA" θα εμφανιστεί. 

 
Παράθυρο εγκατάστασης 
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Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί "Επόμενο". 

 

 
Επιλογή προορισμού τοποθεσίας 

 
 
Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να επιλέξετε που θα εγκατασταθεί το LMA. Εάν πατήσετε το 
κουμπί "Επόμενο" για το LMA δημιουργηθεί φάκελος θα αποθηκευτούν στον "Program 
Files" φάκελο στον τοπικό δίσκο C. Αν προτιμάτε να επιλέξετε κάποιον άλλο φάκελο, 

πατήστε το κουμπί  και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Επόμενο
 

".   

 

 
Επιλογή καταλόγου στο μενού εκκίνηση 
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Τώρα πρέπει να επιλέξετε που το θα είναι το  LMA στο μενού εκκίνησης. Εάν πατήσετε το 
κουμπί "Επόμενο" οι συντομεύσεις του προγράμματος θα είναι στο φάκελο "LMA" (ή 
οποιοδήποτε άλλο όνομα που ενδεχομένως έχετε επιλέξει). Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα 

διαφορετικό φάκελο κάντε κλικ στο κουμπί και επιλέξτε το φάκελο που 
προτιμάτε. 
 
 

 
Επιλογή περεταίρω ενεργειών 

 

 

Εάν επιλέξετε το κουτάκι "Δημιουργία ενός εικονιδίου στην επιφάνεια εργασίας", ένα 
εικονίδιο συντόμευσης θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Στη 
συνέχεια πατήστε "Επόμενο". 
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Παράθυρο εγκατάστασης 

 
Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές που κάνατε. Κάντε κλικ στο κουμπί 

εάν θέλετε να αναθεωρήσετε ή να αλλάξετε κάποια από τις προηγούμενες 
ρυθμίσεις. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το LMA με αυτές τις ρυθμίσεις κάντε κλικ 

 
. 

 

Μόλις η διαδικασία εγκατάστασης τελειώσει, ένα παράθυρο θα σας ενημερώσει αν το 
LMA εγκαταστάθηκε επιτυχώς ή όχι. 

 
Ολοκλήρωση Εγκατάστασης 
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Κάνετε κλικ στο κουμπί 

 

 για να επιβεβαιώσετε το τέλος της διαδικασίας 
εγκατάστασης. 

Πρέπει να διαβάσετε τους όρους χρήσης της άδειας LMA Education P78 GR, που 
έχετε αποκτήσει, πριν την χρήση και την εγκατάσταση της εφαρμογής. 

http://www.lmatool.com/licenses.html 
 
To LMA προσφέρεται με τους ακόλουθους τύπους άδειών:  

• Εκδοση επίδειξης (περιορισμένης διάρκειας ή/και περιορισμένων δυνατοτήτων με μόνο σκοπό την 
κατανόηση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του λογισμικού  προς εκτίμηση πριν την αγορά 
του) 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ –ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ- (για χρηση και παραγωγή διαδραστικού περιεχομένου 
εντος εκπαιδευτικού φορέα και χωρις εμπορική εκμετάλλευση) 

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ  (για χρήση και παραγωγή διαδραστικού περιεχομένου προς εμπορική εκμετάλλευση 
ανεξαρτήτωνς της φύσης του φορέα που το παράγει) 

• BUNDLE (ως συνοδευτικό λογισμικό κάποιας συσκευής ή κάποιου άλλου λογισμικού) 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ με κλειδί ή χωρίς κλειδί ενεργοποίησης (activation key) 

 
 

http://www.lmatool.com/licenses.html�
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2.2 Απεγκατάσταση αρχείων 
 
Σε περίπτωση που θέλετε να απεγκαταστήσετε το LMA, μπορείτε να το κάνετε μέσω του 
menu:  

 
στο μενού των προγραμμάτων σας.  
 
Όταν αλλάζετε έκδοση LMA, καλό είναι να απεγκαταστήτε την παλιά.   



LMA tool - Version 1.9                                                  Οδηγός Χρήσης - LMA BASIC  

www.LMA.gr 15 

 
 

3.  Περιβάλλον εργασίας και Βασικές λειτουργίες 

 

3.1 Εκκίνηση εφαρμογής  
 
Για να τρέξετε το  LMA tool πατήστε:  
 

 
 
 
Το πρώτο παράθυρο που εμφανίζεται είναι μία κενή σελίδα/δραστηριότητα:  

 
Αρχικό Παράθυρο  

 
 
Κατά το ξεκίνημα, θα είναι επιλεγμένη η λειτουργία «Δ.Π», που είναι η ιδανική λειτουργία 
για το μάθημα στον διαδραστικό πίνακα.   
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Βασικά εργαλεία 

 
Έχετε μπροστά σας το περιβάλλον δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού. Στα παρακάτω 
κεφάλαια θα δούμε τα εργαλεία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.  
 

 
 
Άμεσα, μέσω του κουμπιού «Βοήθεια», μπορείτε να ανοίξετε το Εγχειρίδιο χρήσης του 
LMA.  
 
 

3.2 Επιλέγοντας Λειτουργία (Μode) Συγγραφής και Προεπισκόπησης.  
 

 
Το LMA διαθέτει 3 λειτουργίες (modes). 

Μπορείτε να επιλέξετε να δουλέψετε με όποια από αυτές θέλετε, ανα πάσα στιγμή, 
ανάλογα με το πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε το LMA.  
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Επιλέγοντας Λειτουργία 

 
 
Η αλλαγή γίνεται μέσω των 3 κουμπιών αλλαγής λειτουργίας:  
 

 
 
Η επιλεγμένη λειτουργία είναι αυτή με το άσπρο χρώμα.  
 
 
 
  : Η λειτουργία “Συγγραφή” χρησιμοποιείται κυρίως κατά την δημιουργία 

ηλεκτρονικών μαθημάτων για e-learning και προσφέρει στον χρήστη όλες τις 
δυνατότητες του LMA.  
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια του μαθήματος στον πίνακα ή 
στο PC σας. 
 
Όταν το “Συγγραφή” είναι επιλεγμένο, η μπάρα ενεργειών εμφανίζεται όπως 
φαίνεται παρακάτω:  
 

 
 
Η μπάρα αυτή περιέχει κουμπιά άμεση εισαγωγής στοιχείων κειμένου, ήχου, video, 
hotpoints και πίνακα κειμένου. Επίσης περιέχει τα πλήκτρα μορφοποίησης, 
αποθήκευσης και προεπισκόπησης, καθώς και τα zoom in/zoom out.  
 
Επίσης κατά την δημιουργία υλικού με επιλογή λειτουργίας “Συγγραφή”,  στην 
BASIC και PRO έκδοση, μπορείτε να προσθέσετε:  κουίζ, εννοιολογικούς χάρτες, 
παιχνίδια και στοιχεία από multimedia βιβλιοθήκη. 
 
Το μάθημα που δημιουργείται μπορεί να προβληθεί από έναν Internet Browser. 
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 Η προεπισκόπηση, μπορεί να γίνει με 2 τρόπους.       
 

Λειτουργία “ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ” :  Όταν είναι επιλεγμένο το “Συγγραφή”  
μπορούμε να επιλέξουμε 2 τρόπους προεπισκόπησης.    
            
           

o  
 

“Προεπισκόπηση χωρίς την μπάρα”   και “Προεπισκόπηση με την μπάρα 
εργαλείων” .  

 
Όταν επιλέξετε “Προεπισκόπηση με την μπάρα εργαλείων” η IWB toolbar 
εμφανίζεται στον browser μαζί με το υλικό σας.  (Δείτε περισσότερες πληροφορίες 
για την μπάρα στο Κεφάλαιο 18 )  

 
Προεπισκόπηση με την μπάρα εργαλείων 

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της 
μπάρας μαζί με το υλικό σας, γράφοντας για παράδειγμα χειρόγραφα πάνω στο ήδη 
έτοιμο υλικό. 
 
Εάν επιλέξετε “Προεπισκόπηση χωρίς την μπάρα” το υλικό θα προβληθεί χωρίς 
την μπάρα εργαλείων.  
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Προεπισκόπηση χωρίς την μπάρα εργαλείων  

  : Η λειτουργία “Δ.Π” (Διαδραστικός Πίνακας) επιλέγεται κυρίως για να 
χρησιμοποιήσουμε το LMA στον πίνακα. Περιέχει την λειτουργικότητα που θέλει ο 
δάσκαλος όταν είναι στην τάξη, όπου θέλει να γράφει σε άδειες σελίδες όπως σε 
έναν απλό πίνακα.  
 
Οι λειτουργίες που βασικά χρησιμοποιούνται είναι αυτές της μπάρας εργαλείων 
αφού η δημιουργία υλικού είναι κατά βάση αυθόρμητη και ο χρήστης δημιουργεί 
χειρόγραφες σημειώσεις, σχήματα, εργαλεία παρουσίασης και γεωμετρίας, 
δυνατότητα αποθήκευσης κ.α. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε φωτογραφίες και 
πλαίσια κειμένου. Με εύκολο τρόπο μπορείτε να δημιουργείτε Νέες Σελίδες 
(Δραστηριότητες), κεφάλαια ή να οργανώνετε το υλικό και τις υπάρχουσες σελίδες 
μέσω του παραθύρου «Διαχείριση μαθήματος». 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαλεία IWB  
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   :  Η λειτουργία  “Υπέρθεση”  (Σχολιασμού) χρησιμοποιείται κυρίως 

κατά την διάρκεια μαθήματος στον Διαδραστικό πίνακα και σε μάθημα online με 
σύνδεση με desktop sharing.  
Σε αυτήν την περίπτωση, η μπάρα LMA IWB toolbar μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να υποσημειώσουμε σε όποια εφαρμογή θέλουμε (π.χ. αρχείο pdf, σελίδα html, 
αρχείο κειμένου ή παρουσίασης κλπ) , όπου μπορούμε πάνω στην εφαρμογή να 
γράψουμε, να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία παρουσίασης και γεωμετρικά εργαλεία 
και γενικά να χρησιμοποιήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε από τα εργαλεία της μπάρας, 
έχοντας την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε συγχρόνως και την εφαρμογή μας.  

 

 
Λειτουργία Υπέρθεσης 

 
 
Επιλέγοντας “Υπέρθεση”  θα δείτε ότι αμέσως το LMA ελαχιστοποιείται και 
βρισκόμαστε στην Επιφάνεια εργασίας μας ή σε όποια άλλη εφαρμογή είχαμε 
ανοικτή με την μπάρα εργαλείων του LMA. Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπουμε 
τον χρήστη να χρησιμοποιεί την μπάρα σε μια web σελίδα.   
 
Κάνοντας  click στο κουμπί  “x” στο τμήμα  “Κύριο” της μπάρας, θα επιστέψετε 
πίσω στην λειτουργία Δ.Π.   
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3.3 Εναλλαγή Λειτουργιών (Modes) – Πίνακας Γρήγορης αναφοράς 
 
 

           :  Χρησιμοποιήστε όλες της δυνατότητες του LMA Toolbar πάνω στην    
Επιφάνεια Εργασίας ή σε όποια άλλη εφαρμογή στον Η/Υ σας. 

 
        : Δ.Π (Διαδραστικός Πίνακας) : Διδασκαλία στον Διαδραστικό  

         Πίνακα, με δημιουργία υλικού μέσα στην τάξη. 
 
                   

        : Πλήρης Συγγραφική ικανότητα, κατά προτίμηση χρήση στον Η/Υ.  
Δημιουργία μαθημάτων για μάθημα εξ΄ αποστάσεως ή για την τάξη 
και το σχολικό εργαστήριο.  

 
  
 

 
 
  
 
 
 
 

Προεπισκόπηση με την μπάρα 
Προβολή του υλικού όπως θα το δεί ο τελικός 

χρήστης στον Πίνακα. 
 
 Προεπισκόπηση χωρίς την μπάρα 

Προβολή του υλικού όπως θα το δεί ο τελικός 
χρήστης στον Η/Υ. 
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3.4 Κεντρικό Menu 
 
Το κεντρικό menu του LMA αποτελείται από το «Αρχείο» , το «Quiz» και το 
«Παράθυρα». 
 

  
  
  “Αρχείο” 

 

 
 
 

“Νέο Μάθημα” : Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μάθημα. Εάν έχετε ήδη 
ανοικτό ένα μάθημα που έχει μη αποθηκευμένες αλλαγές, το πρόγραμμα θα σας 
ρωτήσει  εάν θέλετε να το αποθηκεύσετε.   

 
Εάν επιλέξετε να το αποθηκεύσετε, θα ανοίξει το παράθυρο «Αποθήκευση».   Μετά 
θα σας ανοίξει ένα νέο Μάθημα (κενό με ένα κεφάλαιο και μία Δραστηριότητα).  
 
“Άνοιγμα Μαθήματος” :  Μπορείτε να ανοίξετε ένα ήδη υπάρχον μάθημα (αρχείο 
.lma). 
Εάν έχετε ήδη ανοικτό ένα μάθημα που έχει μη αποθηκευμένες αλλαγές, το 
πρόγραμμα θα σας ρωτήσει  εάν θέλετε να το αποθηκεύσετε. Εάν επιλέξετε να το 
αποθηκεύσετε, θα ανοίξει το παράθυρο «Αποθήκευση».    
Μετά θα ανοίξει το παράθυρο «Άνοιγμα» όπου θα μπορέσετε να επιλέξετε το 
αρχείο μαθήματος (lma) που σας ενδιαφέρει.  
 
“Αποθήκευση” : Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μάθημα. Εάν δεν έχετε ξανά 
αποθηκεύσει το μάθημα αυτό, θα σας ζητήσει όνομα (ίδιο όνομα για φάκελο και 
αρχείο lma)  
H Αποθήκευση γίνεται σε αρχείο .lma 
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“Αποθήκευση ως” : Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα υπάρχον μάθημα με άλλο 
όνομα. 
H Αποθήκευση γίνεται σε αρχείο .lma 
 
“Έξοδος” : Κλείσιμο της εφαρμογής. Εάν έχετε ήδη ανοικτό ένα μάθημα που έχει 
μη αποθηκευμένες αλλαγές, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει  εάν θέλετε να το 
αποθηκεύσετε. 

 
 Μέσω του menu “Κουίζ” μπορείτε να δημιουργήσετε Quiz όλων των τύπων και να 

τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση. 
 

 
 
 
“Νέο Κουίζ” : Δημιουργήστε άμεσα ένα Κουίζ, το οποίο μπορείτε να 
αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.  
“Άνοιγμα Κουίζ” :  Άνοιγμα για χρήση ή μορφοποίηση αρχείου Κουίζ.  
 
 

 Μέσω του menu “Παράθυρα” μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα 
βοηθητικά παράθυρα του LMA  

 
Παρακάτω θα δούμε τα 4 παράθυρα αυτά.  
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3.5 Εργαλεία εισαγωγής στοιχείων και μορφοποίησης 
 
Θα αναλύσουμε την μπάρα όταν έχουμε επιλεγμένη την λειτουργία «Συγγραφή» . 
 

 
 
 
Τμήμα εισαγωγής στοιχείων 

 
Εισαγωγή Πλαισίου Κειμένου 
 

 
Εισαγωγή  Φωτογραφίας  

 

 
Εισαγωγή  Ήχου 
 

 
Εισαγωγή  Video 
 

 
Εισαγωγή  HotPoint  
 

 
Εισαγωγή  Πίνακα Κειμένου  
 

 Εισαγωγή Εννοιολογικού Χάρτη 

 

 
 
Εισαγωγή Κουίζ, διαφόρων τύπων 
 

 
 

 
Εισαγωγή Εκπαιδευτικών παιχνιδιών, διαφόρων τύπων 
 

 Εισαγωγή στοιχείων από Multimedia Βιβλιοθήκη  
 
Τμήμα μορφοποίησης 
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Διαγραφή Στοιχείων Δραστηριότητας 
 
Σημείωση: Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί μέσω την LMA μπάρας εργαλείων για τον 
Διαδραστικό, θα πρέπει να διαγραφούν με το αντίστοιχο εργαλείο της μπάρας: 

 
 Δημιουργία Αντιγράφου Επιλεγμένου Στοιχείου  

 

 
Αντιγραφή μορφοποίησης 
Επικόλληση μορφοποίησης και θέσης 
Επικόλληση μορφοποίησης 
 

 Μεγέθυνση/Σμίκρυνση  

 

Τοποθέτηση σε πρώτο πλάνο 
Τοποθέτηση πίσω 
 

 

Ορισμός τύπου Δραστηριότητας 

 
 

  
Ανανέωση 
Ανανέωση με Animation 

 
Προεπισκόπηση 
Προεπισκόπηση me LMA μπάρα εργαλείων 
  

 

Μεγέθυνση 100, 200 , 400% (zoom in- zoom out) 

 
Αντιγραφή 
Αποκοπή 
Επικόλληση  

 
Αποθήκευση 
Κλείσιμο 
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3.6 Εργαλεία πλοήγησης και διαχείρισης σελίδων 
 
Εκτός από τα εργαλεία που θα δούμε στο κεφάλαιο που ασχολείται με την Διαχείριση των 
Σελίδων του μαθήματος, (δλδ μέσω του παραθύρου «Διαχείριση μαθήματος»)  μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε κι άλλους τρόπους:  
 
Α. Τα βελάκια που εμφανίζονται στο  κάτω μέρος του παραθύρου, κατά την προβολή ή 
επεξεργασία του μαθήματός μας, τα οποία μας βοηθάνε να πάμε σε προηγούμενη ή 
επόμενη σελίδα.  
Στο τέλος των σελίδων, εάν είμαστε στο LMA κι εάν πατήσουμε το δεξί βελάκι, μια νέα 
σελίδα θα δημιουργηθεί.  

 
Βελάκια Πλοήγησης  

 
 
 
Β. Μέσω του παραθύρου προεπισκόπησης με thumbnails   
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Προεπισκόπηση με thumbnails 

 
 Αφού πατήσουμε την μικρογραφία της σελίδας που θέλουμε να ανοίξουμε, η σελίδα 
ανοίγει στο κεντρικό παράθυρο.  

 
Επιλογή Σελίδας από τα thumbnails  

 
Με τα εργαλεία στο κάτω μέρος μπορούμε να: 

 
- Προσθέσουμε σελίδα 
- Διαγράψουμε σελίδα 
- Δημιουργήσουμε αντίγραφο Σελίδας 
- Αλλάξουμε σειρά εμφάνισης κάποιας σελίδας 
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3.7   Βοηθητικά παράθυρα     
 
Τα βασικά βοηθητικά παράθυρα του LMA είναι 4.  
 

 
Βοηθητικά παράθυρα 

 
«Διαχείριση μαθήματος» : O χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τις σελίδες του μαθήματος 
του, εισάγοντας νέες δραστηριότητες και κεφάλαια, μετακινώντας, αλλάζοντας θέση, 
αλλάζοντας όνομα,  σε δραστηριότητες και κεφάλαια, διαγράφοντας και χρησιμοποιώντας 
υπάρχουσες δραστηριότητες. 
 
 «Ιδιότητες» :  Ο διάλογος αυτός αλλάζει μορφή, ανάλογα με το στοιχείο που έχει 
επιλεχτεί. Έτσι το περιεχόμενο και οι επιλογές που μας προσφέρει είναι διαφορετικές κατά 
την εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίας, quiz, ήχου, hotpoints,  video κλπ.  
 
«Animation» : Με το LMA, μπορείτε να βάλετε κίνηση σε στοιχεία όπως το κείμενο, οι 
φωτογραφίες κ.α. 
 
«Οθόνες» : Για κάθε σελίδα που δημιουργείτε ή τροποποιείτε, στο παράθυρο αυτό βλέπετε 
μια μικρογραφία προεπισκόπησης. Αυτό βοηθάει να βρίσκουμε την σελίδα που θέλουμε να 
εμφανίσουμε εύκολα και γρήγορα.  
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Προεπισκόπηση 

 
   
 

3.8 Δημιουργώντας ένα “Νέο Μάθημα" 
 

Για να δημιουργήσετε ένα Νέο Μάθημα, επιλέξτε  
“Αρχείο” / “Νέο Μάθημα” . 
  
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μάθημα. Εάν έχετε 
ήδη ανοικτό ένα μάθημα που έχει μη αποθηκευμένες 
αλλαγές, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει  εάν θέλετε να το 
αποθηκεύσετε.   

 
Εάν επιλέξετε να το αποθηκεύσετε, θα ανοίξει 
το παράθυρο «Αποθήκευση».   Μετά θα σας 
ανοίξει ένα νέο Μάθημα (κενό με ένα 
κεφάλαιο και μία Δραστηριότητα).  
 
Αποθηκεύστε το με ένα όνομα κατά 
προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες.  

 
Όταν φτιάξετε νέο φάκελο για το μάθημά  σας, το LMA tool δημιουργεί αυτόματα 3 
αρχεία και ένα φάκελο:  
 
1.mylesson.lma                              Μάθημα σε μορφή  LMA  το οποίο έχει συνταχθεί 

με το  LMA Tool 
2.mylesson.html Μάθημα σε  html μορφή προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί σε φυλλομετρητή. 
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3. mylesson.IBhtml Μάθημα σε  html μορφή προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί σε διαδραστικό πίνακα. 

4. mylesson_files Φάκελος που περιέχει όλα τα στοιχεία του 
μαθήματος 

 
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα μάθημα με το LMA tool, χρειάζεται να ανοίξετε το 
αρχείο mylesson.lma. Αν θέλετε να δείτε το μάθημα σε μια μηχανή αναζήτησης, ανοίξτε το 
mylesson.html ή το mylesson_IB.html, αν επιθυμείτε να δείτε το μάθημα με την 
διαδραστική εργαλειοθήκη. Ο φάκελος mylesson_files, περιέχει όλα τα στοιχεία του 
μαθήματος (βίντεο, εικόνες, ήχοι κτλ). Τα αρχείο mylesson.lma και ο φάκελος 
mylesson_files είναι πάντα απαραίτητα, κατά συνέπεια χρειάζεται να τα έχετε στον 
υπολογιστή σας αν επιθυμείτε να δείτε το μάθημα.  
Για τα υπόλοιπα αρχεία (mylesson.html και mylesson_IB.html), μπορείτε να αποφασίσετε 
σε ποια μορφή προτιμάτε να βλέπετε το μάθημά σας (σε διαδραστικό πίνακα ή στο 
διαδίκτυο) και να σβήσετε αυτό που δεν χρειάζεστε. Αυτό το σύστημα αρχείου προτείνεται 
από το πρωτόκολλο SCORM. 
 
 
 

3.9  Επεξεργασία ενός μαθήματος 
 
 
“Αρχείο” / “Άνοιγμα Μαθήματος”  
 
Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κάποιο .lma αρχείο. 
Περιηγηθείτε στον φάκελο που επιθυμείτε και επιλέξτε το 
αρχείο που θέλετε.  
 
 

 
Το μάθημα θα ανοίξει σε επεξεργάσιμη μορφή.  
 
 

3.10 Επεξεργασία μιας δραστηριότητας 
 
Στο κεντρικό πάνελ του παραθύρου, μπορείτε να επεξεργαστείτε την δραστηριότητα ή το 
επιλεγμένο κεφάλαιο.  
 
Η επεξεργασία μπορεί να γίνει απλά επιλέγοντας τα στοιχεία που περιέχει η σελίδας σας 
και κάνοντας τις απαιτούμενες ρυθμίσεις μέσω του «Ιδιότητες» των στοιχείων αυτών. Η 
περιοχή των ιδιοτήτων εμφανίζεται στον επεξεργαστή των ιδιοτήτων του επιλεγμένου 
στοιχείου. Πρώτα θα πρέπει να έχετε ανοίξει το σχετικό παράθυρο μέσω του menu 
“Παράθυρα”  Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, απλά κάντε κλικ πάνω του. Οι αλλαγές στην 
επεξεργασία των ιδιοτήτων εξαρτώνται από τον τύπο του επιλεγμένου στοιχείου. Οι 
επόμενες ενότητες περιγράφει την επεξεργασία των ιδιοτήτων  για κάθε ένα διαφορετικό 
στοιχείο.  
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Υπάρχουν κυρίως τέσσερα πιθανά στοιχεία πολυμέσων που μπορούν να τοποθετηθούν σε 
μία δραστηριότητα: κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
όλες τις λειτουργίες της μπάρας εργαλείων.   
 
Μία δραστηριότητα μπορεί να έχει τόσα στοιχεία, όσα μπορεί να χρειάζεται. Αφού όλα τα 
στοιχεία παρουσιάζονται στον χρήστη κάθε φορά, το μόνο όριο είναι το μέγεθος της 
οθόνης.  
 
Σε επόμενα κεφάλαια θα μάθετε αναλυτικά για το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε και 
να δημιουργήσουμε το επιθυμητό μάθημα.   
 
 
 

3.11 Λειτουργία με τον Διαδραστικό 
 
Το LMA είναι πλήρως συμβατό για την χρήση στον Διαδραστικό πίνακα. 
  
Όπως θα περιγραφεί και γενικότερα σε αυτόν τον οδηγό, το εργαλείο είναι ιδανικό και για 
να προετοιμάσετε υλικό αλλά και για να χρησιμοποιήσετε τον Διαδραστικό σας πίνακα 
αποδοτικά.      
 

Εάν η κατασκευή των οδηγών του πίνακα το επιτρέπει, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει 
το Δεξί κλίκ και το Διπλό κλίκ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Δεξί και Διπλό κλικ 

 

Μέσω της λειτουργίας «ΥΠΕΡΘΕΣΗ» θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όποια εφαρμογή 
θέλετε, ενώ συγχρόνως θα μπορεί να γίνει υπέρθεση γραμμών και σχημάτων, όπως και 
χρήση όλων των εργαλείων της LMA μπάρας, σε αυτές τις τρίτες εφαρμογές.  

Annotation 

 

Για την πληκτρολόγηση στον πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την συντόμευση 
για το εικονικό πληκτρολόγιο.   

Εικονικό Πληκτρολόγιο 

 
Εικονικό Πληκτρολόγιο 

 

3.12 Πώς να δημοσιεύσετε ένα μάθημα 
 
Υπάρχουν δύο επιλογές για να δημοσιεύσετε ένα μάθημα που έχετε δημιουργήσει με το 
LMA tool. Υπάρχει η επιλογή να δημοσιεύσετε το μάθημα για χρήση στο internet, όπου οι 
μαθητές μπορούν να το δουν σε έναν φυλλομετρητή. Η δεύτερη επιλογή είναι να 
δημοσιεύσετε το μάθημα κατάλληλο για χρήση σε διαδραστικό πίνακα. 
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Όταν επιλέξετε να δημοσιεύσετε το μάθημα κατάλληλο για διαδραστικό πίνακα, οι 
μαθητές μπορούν να δουν το μάθημα στον φυλλομετρητή αλλά με μία μπάρα εργαλείων, η 
οποία κάνει το περιεχόμενο διαδραστικό.  
 

 
Ένα μάθημα που δημοσιεύτηκε σε διαδραστική λειτουργία  πίνακα   

 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Διαδραστικής Μπάρας εργαλείων δείτε 
στο  Κεφάλαιο18
  

 . 
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4. Διαχείριση Κεφαλαίων και Σελίδων Μαθήματος 
 

4.1 Διαχείριση Κεφαλαίων και Δραστηριοτήτων/Σελίδων του μαθήματος  
 
Το “Διαχείριση μαθήματος” έχει  μία δενδροειδή μορφή του μαθήματος με όλα τα 
κεφάλαια και τις δραστηριότητές του.  
 

Πατήστε με το ποντίκι στα επιμέρους κεφάλαια ή δραστηριότητες της δενδροειδούς 
μορφής για να επιλέξετε αυτήν που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
 
Υπάρχει ένα σύνολο κουμπιών, το οποίο σας επιτρέπει να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες 
στην δομή του μαθήματος (όπως σβήσιμο ή εισαγωγή δραστηριοτήτων).  
 
 

 
Δημιουργία Νέου Κεφαλαίου 
Θα δημιουργηθεί ένα Νέο Κεφάλαιο  

 

Δημιουργία Νέας Δραστηριότητας/Σελίδας 
Θα Δημιουργηθεί μία νέα κενή σελίδα.  
 
Το LMA θα αριθμήσει αυτόματα τις σελίδες σας. Εσείς όμως μπορείτε να 
τους αλλάξετε όνομα κάνοντας click δεξιά κάτω στο πλαίσιο 
μαρκαρίσματος του ονόματος της Δραστηριότητας.  
 
Σημείωση: Νέα Σελίδα μπορούμε να δημιουργήσουμε πατώντας το βελάκι που δείχνει προς 
τα αριστερά από την μπάρα πλοήγηση στο μάθημα, όταν το επιλέξουμε ενώ είμαστε στην 
τελευταία Δραστηριότητα του μαθήματός μας.  
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Δημιουργία Αντιγράφου Δραστηριότητας 
Η επιλεγμένη Δραστηριότητα θα αντιγραφεί σε μία νέα.  

 

Διαγραφή Δραστηριότητας 
Η επιλεγμένη Δραστηριότητα./Σελίδα, θα διαγραφεί, αφού απαντήσουμε 
«ΝΑΙ» ή “YES” στο μήνυμα:  

 

 

Εισαγωγή Δραστηριότητας από άλλο μάθημα 
Μπορείτε να εισάγετε μια υπάρχουσα σελίδα από ένα άλλο μάθημα στο 
τρέχον. 
Θα επιλέξετε το μάθημα από το παράθυρο που εμφανίζεται:  

 
 
και αφού ανοίξετε το lma αρχείο, θα επιλέξετε την Δραστηριότητα:  
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Μεταφορά Δραστηριότητας ή Κεφαλαίου μια θέση πάνω 
Η επιλεγμένη Δραστηριότητα  ή το κεφάλαιο θα μεταφερθεί μία θέση πιο 
πάνω. 
Πιο εύκολα, μπορείτε να μετακινήσετε τις δραστηριότητες στη δομή 
του μαθήματος χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας και την κίνηση drag-
n-drop. 

 

Μεταφορά Δραστηριότητας ή Κεφαλαίου μια θέση κάτω 
Η επιλεγμένη Δραστηριότητα ή το κεφάλαιο  θα μεταφερθεί μία θέση πιο 
κάτω. 
Πιο εύκολα, μπορείτε να μετακινήσετε τις δραστηριότητες στη δομή 
του μαθήματος χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας και την κίνηση drag-
n-drop. 

 
Πατώντας πάνω στις Δραστηριότητες μπορείτε να τους αλλάξετε και όνομα.  
 
Όταν πατήσετε πάνω στο κεφάλαιο, ανοίγει ένα παράθυρο για να βάλετε τον τίτλο του 
κεφαλαίου:  
 

 
Συντάκτης κεφαλαίου 

 
Οι ιδιότητες του κεφαλαίου είναι απλές. Χρειάζεται μόνο να συμπληρώσετε τον τίτλο του 
και να επιλέξετε εάν θα συμπεριληφθεί στο μάθημα.  
Αν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα κεφάλαιο στο μάθημά σας απλά  δεν το επιλέγετε, και 
έτσι μετατρέπεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε ανενεργό. Σε αυτήν την περίπτωση το 
όνομα του κεφαλαίου στην δενδροειδή μορφή  στο πάνελ θα εμφανιστεί με διακριτή 
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διαγραφή και το δέντρο των δραστηριοτήτων δεν θα είναι διαθέσιμο. Στη διεπαφή του 
μαθητή δεν εμφανίζονται τα ανενεργά κεφάλαια. 
 
 
 

4.2 “Διαχείριση μαθήματος” - “Ιδιότητες του Μαθήματος”    
 
Στην κορυφή του πάνελ “Διαχείριση μαθήματος” μπορείτε να διαχειριστείτε “Ιδιότητες 
του Μαθήματος”.  
 
“Ιδιότητες του Μαθήματος” :  
Πατώντας αυτό το κουμπί θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο όπου μπορείτε να 
επεξεργαστείτε την περιγραφή του μαθήματος. Όταν ένας χρήστης περιηγηθεί στο μάθημα, 
το πρώτο πράγμα που παρουσιάζεται είναι η περιγραφή του μαθήματος και το γραφιστικό 
θέμα των δραστηριοτήτων (Απενεργοποιημένο στην τρέχουσα έκδοση). Έχετε την 
δυνατότητα να εισαγάγετε logo  ή φωτογραφία που θα εμφανίζεται πάνω αριστερά στην 
κάθε σελίδα και να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θα εμφανίζεται το αρχείο βοήθειας του 
LMA.  
 

 
 
 

 
Επιλογή λογότυπου και στυλ ένα μάθημα  
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5. Μορφοποίηση και Διαχείριση Στοιχείων Σελίδας 
 
 

5.1 Εισαγωγή  στοιχείων 
Όπως έχουμε δεί και στα προηγούμενα κεφάλαια, σε κάθε σελίδα μπορούμε να 
εισαγάγουμε και μορφοποιούμε στοιχεία από την LMA εργαλειοθήκη αλλά και:  
 
Κείμενα 
Εικόνες 
Ήχο 
Βίντεο 

- 
Αντικείμενα μέσω Αντιγραφής/Επικόλλησης, μέσω  Drag and Drop, ειδική εισαγωγή: 

- 
 από τρίτες εφαρμογές,  
 από αρχεία εικόνας,  Βίντεο, ήχου     

Πίνακα κειμένου 

 
Κίνηση, σε κείμενα και γραφικά.   

 

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή αυτών των 
στοιχείων.  

5.2 Διαγραφή στοιχείων 
 
Αν έχετε προσθέσει περισσότερα στοιχεία απ’ ότι χρειάζεστε και θέλετε να τα σβήσετε, 
επέλεξε το πλεονάζον στοιχείο (κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό) και πάτησε το εικονίδιο 
“Διαγραφή ”  από την πάνω μπάρα εργαλείων. 
 
Ακόμα μπορείτε να διαγράψετε ένα αντικείμενο με τον εξής τρόπο: αρχικά επιλέξτε το 
αντικείμενο που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ‘Delete’ του 
πληκτρολογίου σας. 
 
Επίσης, μία δραστηριότητα πρέπει τουλάχιστον να έχει ένα στοιχείο. Αν προσπαθήσετε να 
σβήσετε το τελευταίο αντικείμενο της δραστηριότητας θα λάβετε ένα σχετικό μήνυμα. 
 

5.3 Αντιγραφή/ Αποκοπή/ Επικόλληση 
 
Μπορούμε να αντιγράψουμε στοιχεία από τα υπάρχοντα μέσα στο μάθημά μας ή από 
εξωτερικές πηγές.  
 
Εάν χρειάζεστε ένα πλαίσιο κειμένου με την ίδια διαμόρφωση με ένα υπάρχον, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της αντιγραφής.  
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Πατώντας  το εικονίδιο “Αντιγραφή και Επικόλληση του επιλεγμένου Αντικειμένου”  

 από την μπάρα εργαλείων, μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε αντικείμενο, εικόνα, 
κείμενο, ήχο ή βίντεο. Το νέο αντικείμενο τοποθετείται 5 pixels στα δεξιά και 5 pixels στο 
κάτω μέρος του αρχικού αντικειμένου. 
 
Μπορείτε μα αντιγράψετε ακόμα και από το Desktop σας ένα αντικείμενο και να το 
επικολλήσετε     σε μία σελίδα του μαθήματός σας.  
 
Αντίστοιχα με την Αποκοπή  και επικόλληση το αντικείμενο μπορεί να μεταφερθεί από 
μία σελίδα σε μία άλλη.  
 
 

5.4 Αντιγραφή διαμόρφωσης  
 
Μπορείτε να αντιγράψετε τη διαμόρφωση ενός αντικειμένου σε μια δραστηριότητα και να 
την επικολλήσετε σε άλλη δραστηριότητα (ή και στην ίδια), ή να επικολλήσετε την 
διαμόρφωση του αντικειμένου σε άλλη δραστηριότητα με τις ίδιες συντεταγμένες. 

Πατήστε  για να αντιγράψετε τη διαμόρφωση, πάτησε  για να επικολλήσετε  την 

διαμόρφωση ή  για να επικολλήσετε με συγκεκριμένες συντεταγμένες.  
 
 

5.5 Περιστροφή στοιχείων 
 
Για να περιστρέψουμε ένα αντικείμενο από αυτά που εμφανίζονται στην σελίδα μας, το 

επιλέγουμε, ώστε να εμφανιστούν τα σημεία μορφοποίησης και μετά επιλέγουμε το  
και το περιστρέφουμε όπως θέλουμε. 
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Η περιστροφή μπορεί να γίνει και μέσω του πληκτρολογίου με τα “Page Up”, “Page 
Down”. 
 
 

5.6 Αλλαγή μεγέθους στοιχείων 
 
Τα αντικείμενα που βρίσκονται στην σελίδα μας μπορούν να μορφοποιηθούν και ως προς 
το μέγεθός τους.   
Για να το κάνουμε αυτό πατάμε πάνω στο στοιχείο και αφού εμφανιστούν τα σημεία 

μορφοποίησης , επιλέγουμε αυτό που θα μας βοηθήσει καλύτερα.       
 
Τα σημεία στις άκρες είναι πιο κατάλληλα για συμμετρική μεγέθυνση και σμίκρυνση. 
 

 
 
 

5.7 Zoom in/out 
 
Πατήστε τον μεγεθυντικό φακό  στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης για 
να κάνετε ζουμ στο περιεχόμενο της δραστηριότητας που επεξεργάζεστε.  
Μπορούμε να επιλέξουμε και το μέγεθος του zoom από το Drop Down.  
 

5.8 Z-index  
 
Το Z-index είναι μία CSS ιδιότητα, η οποία ορίζει την σειρά προτεραιότητας 
συγκεκριμένων στοιχείων. Ένα στοιχείο με μεγαλύτερη σειρά προτεραιότητας  προηγείται 
πάντα από ένα στοιχείο μικρότερης σειράς προτεραιότητας. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε 
ένα αντικείμενο (κείμενο, εικόνα, κ.τ.λ.) στην οθόνη και  να το αποστείλετε προς τα 
εμπρός ή προς τα πίσω. 
 

 
Τα κουμπία z-index  
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6. Ιδιότητες εικόνας 
 

 
 

Ιδιότητες εικόνας  

6.1 
 

Ιδιότητα ονόματος αρχείου 

Το στοιχείο εικόνας έχει τρεις ιδιότητες. Η πρώτη είναι το όνομα αρχείου. Οι εικόνες που 
παρουσιάζονται θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το μάθημα. Αντί να γράφετε 
το όνομα του αρχείου μπορείτε να περιηγηθείτε στον δίσκο σας και να βρείτε το επιθυμητό 

αρχείο πατώντας το κουμπί της πλοήγησης . 
Το κουμπί της πλοήγησης ανοίγει το openfile Dialog, έναν κοινό διάλογο των windows. Σε 
υπολογιστή με windows vista ο διάλογος είναι κάπως έτσι: 
 

 
openfile Dialog 
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Μετά την εισαγωγή της εικόνας μπορείτε να δείτε στην περιοχή των ιδιοτήτων το μέγεθος 
του αρχείου (σε KB) αυτής της εικόνας. Να θυμάστε ότι το μάθημα που δημιουργήσατε 
πιθανά να πρέπει να είναι διαθέσιμο μέσο του διαδικτύου, επομένως να αποφευχθεί  (εάν 
είναι δυνατόν) η εισαγωγή μεγάλου μεγέθους εικόνων. 
 

 
Μπορούν να εισαχθούν αρχεία εικόνας: swf, jpg, png  
 
 

6.2 Προβολή εικόνας 
 
Υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά την εμφάνιση της εικόνας στον μαθητή.  
Μπορείτε να τσεκάρετε το πλαίσιο Thumbnail. Έτσι η εικόνα μεγεθύνεται όταν οι 
μαθητές κάνουν κλικ σε αυτήν. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό καθώς 
εξοικονομείτε χώρο στην οθόνη του μαθήματος. 

 
Στις εικόνες που έχει επιλεγεί το Thumbnail , εμφανίζεται πάνω αριστερά ένας 
μεγεθυντικός φακός.  
 
Η δεύτερη επιλογή είναι το “Συρόμενο”. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε προκειμένου 
να φτιάξετε δραστηριότητες όπου οι μαθητές, για παράδειγμα, χρειάζεται να 
αντιστοιχίσουν εικόνες με λέξεις.  
 
Η ιδιότητα της σκίασης σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα αποτέλεσμα σκίασης στις 
εικόνες. Για να εφαρμόσετε το αποτέλεσμα, απλά πατήστε το εικονίδιο “Σκίαση”  στις 
ιδιότητες των εικόνων.  
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Μία εικόνα χωρίς σκίαση  Η ίδια εικόνα με αποτέλεσμα σκίασης 

 
 

 
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση και το σχήμα της εικόνας, χρησιμοποιώντας τις 
γωνίες του διακεκομμένου περιγράμματος που εμφανίζεται γύρω από την εικόνα. 
Μπορείτε να την μεγεθύνετε, να την μικρύνετε ή να την στρίψετε. Επιπλέον μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά “page up” και “page down’ από το πληκτρολόγιό σας για να 
γυρίσετε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα την εικόνα .  Με τα κουμπιά   “+” και  “-”  του 
πληκτρολογίου σας μπορείτε να τη μεγεθύνετε ή να την μικρύνετε αντίστοιχα. Τα κουμπιά 

 

“up” και “down” του πληκτρολογίου σας χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετακινήσετε 
την εικόνα πάνω ή κάτω και τα κουμπιά “right” και “left” του πληκτρολογίου σας 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να τη μετακινήσετε δεξιά ή αριστερά. Μπορείτε ακόμα να 
πατήσετε ταυτόχρονα το κουμπί ‘Shift’ του πληκτρολογίου σας. 

 
Διαμορφωμένη εικόνα 

 

6.3 Εισάγοντας μία νέα εικόνα σε μια δραστηριότητα  
 
Για να προσθέσετε μία εικόνα σε μια δραστηριότητα  επέλεξε την δραστηριότητα που 

θέλετε και πατήστε το εικονίδιο ¨Εισαγωγή εικόνας¨    (το εικονίδιο βρίσκεται στην 
μπάρα εργαλείων στην κορυφή του δεξιού πάνελ).  
Έπειτα από το πάτημα “Εισαγωγή εικόνας” μία νέα εικόνα “κάμερα” τοποθετείται στην 
δραστηριότητα.  
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Κάντε κλικ στο κουμπί πλοήγησης για να εντοπίσετε την εικόνα που επιθυμείτε να 
εισάγετε. Έπειτα προσαρμόστε το αν επιθυμείτε το αποτέλεσμα της σκίασης. Το μέγιστο 
αρχείο εικόνας που μπορείτε να εισάγετε είναι 2.800 pixels, το οποίο είναι ένα πολύ 
μεγάλο αρχείο και δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται τόσο μεγάλα αρχεία, επειδή και το 
μάθημα θα γίνει πολύ μεγάλο.  

 

 
Μία δραστηριότητα με μία πρόσφατα καταχωρημένη εικόνα   
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7. Ιδιότητες ήχου 
 
Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ήχου στις δραστηριότητές σας. Ένα στοιχείο ήχου είναι 
ένα αρχείο mp3. Στον χρήστη παρουσιάζεται με μία διεπαφή, η οποία ελέγχει την 
αναπαραγωγή του ήχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η μοναδική ιδιότητα του στοιχείου ήχου είναι το όνομα αρχείου. Όπως και με το στοιχείο 
της εικόνας, κάντε κλικ στην πλοήγηση για να επιλέξετε ένα αρχείο, αυτή την φορά 
χρειάζεστε ένα αρχείο ήχου mp3. Το αρχείο αποθηκεύεται στον φάκελο του μαθήματος. 
Έτσι στην περίπτωση που υπάρχει ένα αρχείο με το ίδιο όνομα, λαμβάνετε μια 
προειδοποίηση. 
Η διεπαφή για αναπαραγωγή του ήχου μπορεί να αλλάξει μέγεθος, χρησιμοποιώντας τις 
γωνίες του διακεκομμένου περιγράμματος που εμφανίζεται γύρω από τo αντικείμενο. 
Μπορείτε να την μεγεθύνετε, να την μικρύνετε ή να την στρίψετε. Επιπλέον μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά “ “+” και  “-”  του πληκτρολογίου σας και να τη μεγεθύνετε ή 
να την μικρύνετε αντίστοιχα. Τα κουμπιά 

Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση επεξεργασίας, μπορείτε να ακούσετε το αρχείο ήχου που 
συμπεριλάβατε στο μάθημα από το media player component που βρίσκεται στην περιοχή 
των ιδιοτήτων.  

“up” και “down” του πληκτρολογίου σας 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να την μετακινήσετε πάνω ή κάτω και τα κουμπιά “right” 
και “left” του πληκτρολογίου σας χρησιμοποιούνται προκειμένου να τη μετακινήσετε δεξιά 
ή αριστερά. Μπορείτε ακόμα να πατήσετε ταυτόχρονα το κουμπί ‘Shift’ του 
πληκτρολογίου σας. Μπορείτε όμως να επιλέξετε αν θέλετε ο ήχος να ξεκινάει αυτόματα, 
τσεκάροντας το κουμπί “Αυτόματη Εκκίνηση”. 

 

7.1 Εισαγωγή ενός στοιχείο ήχου   
Για να εισάγετε ένα στοιχείο ήχου σε μια δραστηριότητα,  επιλέξτε την δραστηριότητα που 

θέλετε και πάτησε το εικονίδιο “Εισαγωγή ήχου”   (το εικονίδιο βρίσκεται στην 
μπάρα εργαλείων στην κορυφή του δεξιού πάνελ).  
Έπειτα από το πάτημα “Εισαγωγή ήχου”, ένας νέος έλεγχος ήχου τοποθετείται στην 
δραστηριότητα. Στο τμήμα τον ιδιοτήτων τοποθετείται ένας windows media player control. 
Κάντε κλικ στο κουμπί πλοήγησης, για να επιλέξετε ένα αρχείο mp3. Μπορείτε να 
ακούσετε το αρχείο ήχου που επιλέξατε από τον windows media player control. 

 
Μια δραστηριότητα με ένα στοιχείο ήχου 
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8. Ιδιότητες Βίντεο 
 
 
Το στοιχείο βίντεο έχει δύο ιδιότητες: όνομα αρχείου και μέγεθος. Όπως και με τα στοιχεία 
ήχου και εικόνας, κάντε κλικ στην πλοήγηση για να επιλέξετε ένα αρχείο για να αλλάξετε 
την ιδιότητα ονόματος του αρχείου. Το αρχείο βίντεο πρέπει να είναι σε μορφή .flv. Το 
αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο του μαθήματος. Έτσι στην περίπτωση που υπάρχει ένα 
αρχείο με το ίδιο όνομα, λαμβάνετε μια προειδοποίηση. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση 
επεξεργασίας, δεν μπορείτε να ελέγξετε το βίντεο. Στην προεπισκόπηση μπορείτε να δείτε 
το αρχείο βίντεο να παίζει. Το βίντεο ξαναρχίζει σε κάθε ανανέωση της προεπισκόπησης.  
Το μέγεθος του βίντεο δεν προσδιορίζεται. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα προσδιορισμού 
των διαστάσεων. Οι έλεγχοι του βίντεο (αναπαραγωγή, παύση, διακοπή κτλ) είναι 
τοποθετημένοι στην μπάρα εργαλείων με το ελάχιστο  πλάτος των 270 pixels. Έτσι, αν 
επιλέξετε ένα μέγεθος με μικρότερο πλάτος (π.χ. 240X180), οι έλεγχοι του βίντεο δεν θα 
φαίνονται. 
Επιπλέον με τα κουμπιά 

 

“up” και “down” του πληκτρολογίου σας μπορείτε να 
μετακινήσετε το βίντεο πάνω ή κάτω και με τα κουμπιά “right” και “left” του 
πληκτρολογίου σας μπορείτε να μετακινήσετε το βίντεο δεξιά ή αριστερά. Μπορείτε ακόμα 
να πατήσετε ταυτόχρονα το κουμπί ‘Shift’ του πληκτρολογίου σας. 

 

8.1 Εισαγωγή ενός στοιχείου βίντεο  
 
Για να εισάγετε ένα στοιχείο βίντεο σε μια δραστηριότητα, επιλέξτε τη δραστηριότητα που 
θέλετε και πατήστε το εικονίδιο “Εισαγωγή Βίντεο”  (το εικονίδιο βρίσκεται στην 
μπάρα εργαλείων στην κορυφή του δεξιού πάνελ).  
Έπειτα από το πάτημα της επιλογής “Εισαγωγή βίντεο”, ένα νέο βίντεο τοποθετείται στην 
δραστηριότητα. Κάντε κλικ στο κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε ένα αρχείο .flv από 
οποιοδήποτε μέρος του υπολογιστή σας θέλετε. Έπειτα από την επιλογή του.flv αρχείου, 
θα δείτε το βίντεο  να παίζεται στην προεπισκόπηση σε σίγαση. Σύρετε το βίντεο στην 
επιθυμητή τοποθεσία.  



LMA tool - Version 1.9                                                  Οδηγός Χρήσης - LMA BASIC  

www.LMA.gr 46 

 
Μία δραστηριότητα με ένα πρόσφατα καταχωρημένο  βίντεο 

 
 
Από την αναδυόμενη  λίστα επιλέξτε τις διαστάσεις του βίντεο.  
Πατήστε το κουμπί της προεπισκόπησης του μαθήματος και πλοηγηθείτε στην 
δραστηριότητα  για προεπισκόπηση του βίντεο με ήχο και όλους τους ελέγχους ενεργούς. 
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9. Animations – Κίνηση σε στοιχεία κειμένου και εικόνας 
 
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια  animation στις εικόνες και στα κείμενά σας.  
Υπάρχει μια επιλογή  “Animation” η οποία γίνεται διαθέσιμη από το menu “Παράθυρα”. 
 

 
Επιλογή animation  

 
Oι διαθέσιμες επιλογές είναι: (Κανένα, Αριστερά, Δεξιά, Πάνω, Κάτω, Πάνω Αριστερά, 
Πάνω Δεξιά, Κάτω Αριστερά, Κάτω Δεξιά, FadeΙn, FadeOut). Επιπλέον,  μπορείτε να 
αποφασίσετε τη διάρκεια του animation καθώς και το αν θα υπάρχει καθυστέρηση στην 
έναρξή του.  
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10. Ιδιότητες πλαισίου κειμένου  
 
Το κείμενο είναι ένα μεγάλο μέρος του περιεχόμενου των μαθημάτων. Απλό κείμενο είναι 
λίγο βαρετό και το LMA tool έχει συμπεριλάβει έναν αριθμό από ιδιότητες για να κάνει το 
κείμενο πιο ελκυστικό. Το κείμενο σε μια δραστηριότητα οργανώνεται σε πλαίσια 
κειμένου. Μπορείτε να προσθέσετε όσα πλαίσια κειμένου επιθυμείτε σε μια 
δραστηριότητα.  
Υπάρχουν δύο σετ από ιδιότητες για κάθε πλαίσιο κειμένου. Το πρώτο σετ  γίνεται σε ένα 
htmltextbox. Στο htmltextbox μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας  και  να 
εφαρμόσετε κάποια μορφοποίηση.  
 

 
 

 
 

Οι ιδιότητες ενός πλαισίου κειμένου 
 
Δίπλα και πάνω από το htmltextbox υπάρχει μία μπάρα εργαλείων, η οποία  σας βοηθάει 
να επεξεργαστείτε τις άλλες ιδιότητες του πλαισίου κειμένου. Παρακάτω, υπάρχει μία 
λίστα για το πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδιότητες. 
 

Μετατρέψτε το επιλεγμένο κείμενο σε έντονη γραφή με το κουμπί 
Εντονη Γραφή 

. 
 

Μετατρέψτε το επιλεγμένο κείμενο σε έντονη γραφή με το κουμπί
Πλάγια Γραφή 

. 
 

Υπογραμμίστε το επιλεγμένο κείμενο με το κουμπί 
Υπογράμμιση 

. 
 

Με το κουμπί 
Στοίχιση Αριστερά 

,στοιχίστε το επιλεγμένο κείμενο αριστερά. 
 

Με το κουμπί 
Στοίχιση στο Κέντρο 

,στοιχίστε το επιλεγμένο κείμενο στο κέντρο. 
 

Με το κουμπί 
Στοίχιση Δεξιά 

,στοιχίστε το επιλεγμένο κείμενο δεξιά. 
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Μείωση Εσοχής  
Μειώστε την εσοχή της παραγράφου. 
 
Αύξηση Εσοχής  
Αυξήστε την εσοχή της παραγράφου. 
 

΄Εναρξη λίστας με κουκίδες. 
Κουκίδες 

 

Το κείμενο σας μπορεί να εμφανίζεται μεγαλύτερο ή μικρότερο αλλάζοντας το μέγεθος της 

γραμματοσειράς. Απλά επέλεξε μία τιμή από την αναδυόμενη λίστα 

Μέγεθος Γραμματοσειράς 

. 
 

Αλλάξτε το χρώμα της γραμματοσειράς με το κουμπί

Χρώμα Γραμματοσειράς 

. 
 
Αναίρεση  
Με αυτό το κουμπί,μπορείς να κάνεις αναίρεση πληκτρολόγησης. 
 
Επανάληψη  
Με αυτό το κουμπί,μπορείς να κάνεις επανάληψη πληκτρολόγησης. 
 

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα υπερσύνδεσο στο μάθημά σας. Ακολουθήστε την 
παρακάτω διαδικασία γι΄ αυτό το σκοπό: 

Υπερσύνδεσμος 

• Επιλέξτε τη λέξη ή την πρόταση, όπου θέλετε να παραπάμπει στο διαδίκτυο 
• Πατήστε  
• Αυτομάτως ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου  

 
Το παράθυρο διαλόγου για εισαγωγή υπερσυνδέσμου 

 
• Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε την διεύθυνση που θέλετε  
 
 

Με σκοπό να εισάγετε υπερκείμενο στο μάθημά σας ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:  

Υπερκείμενο 

• Επιλέξτε τη λέξη ή την πρόταση  

• Πατήστε  
• Αυτομάτως ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
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Το παράθυρο διαλόγου για εισαγωγή υπερκειμένου 

• Εισάγετε τον τίτλο και το κείμενο που  επιθυμείτε και πατήστε . 
 
Δίπλα στον textbox editor υπάρχει η περιοχή ορισμού των ιδιοτήτων του κειμένου: 
 

 
Περιοχή ιδιοτήτων κειμένου 

 
Οι ιδιότητες αυτές αναφέρονται σε κάθε ένα πλαίσιο κειμένου ξεχωριστά. Για παράδειγμα, 
μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ιδιότητες του πλαισίου κειμένου για να καθορίσω το χρώμα, 
το φόντο, το μέγεθος κτλ. Αν εισάγετε άλλο πλαίσιο κειμένου χρειάζεται να επαναλάβετε 
την ίδια διαδικασία και γι΄ αυτό, εκτός κι αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή αντιγραφή 
μορφοποίησης, η οποία επεξηγείται παρακάτω.  

 
 

Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του πλαισίου κειμένου χρησιμοποιώντας τις 
γωνίες του διακεκομμένου περιγράμματος που εμφανίζεται γύρω από την εικόνα. 
Μπορείτε να μεγεθύνετε, να μικρύνετε ή να στρίψετε τα αντικείμενα. Επιπλέον μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά “page up” και “page down’ από το πληκτρολόγιό σας για 
να γυρίσετε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα το κείμενο . Με τα κουμπιά   “+” και  “-”  του 
πληκτρολογίου σας μπορείτε να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε το πλαίσιο κειμένου. Τα 
κουμπιά 

Το ύψος του πλαισίου κειμένου προσδιορίζεται από το πλάτος του πλαισίου κειμένου, το 
μήκος του κειμένου σας και από το μέγεθος της γραμματοσειράς  που χρησιμοποιείτε. 
Έτσι, αλλάζοντας το πλάτος του πλαισίου κειμένου θα έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή 
στο ύψος του. 

“up” και “down” του πληκτρολογίου σας χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
μετακινήσετε το πλαίσιο κειμένου πάνω ή κάτω και τα κουμπιά “right” και “left” του 
πληκτρολογίου σας χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετακινήσετε το πλαίσιο κειμένου 
δεξιά ή αριστερά. Μπορείτε ακόμα να πατήσετε ταυτόχρονα το κουμπί ‘Shift’ του 
πληκτρολογίου σας. 
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Ένα μορφωποιημένο πλαίσιο κειμένου  

 
 
 
Για την πληκτρολόγηση στον πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την συντόμευση 
για το εικονικό πληκτρολόγιο.   

 
 
 
 

10.1 Φόντο 
Αρχίζοντας από την αριστερή πλευρά της μπάρας εργαλείων οι πρώτες ιδιότητες είναι το 

φόντο και οι ιδιότητες χρώματος φόντου . 
Το πρώτο κουτάκι είναι ένα checkbox. Αν το checkbox είναι τσεκαρισμένο, τότε το 
πλαίσιο κειμένου σας θα έχει φόντο. Το χρώμα του φόντου προσδιορίζεται από το δεύτερο 
κουτάκι. Κάνοντας κλικ στο δεύτερο κουτάκι θα ανοίξει ένα παράθυρο επιλογής 
χρώματος.  
 

  
Το παράθυρο επιλογής 

χρώματος  
Το επεκταμένο παράθυρο επιλογής 

χρώματος  
 
Το φόντο της δραστηριότητας είναι άσπρο, έτσι ένα άσπρο φόντο δεν θα κάνει μεγάλη 
διαφορά. 
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Δύο διαφορετικές μορφές των πλαισίων κειμένου  

 

10.2 Η ιδιότητα του χρώματος γραμμής 
Επόμενη ιδιότητα είναι η ιδιότητα του χρώματος γραμμής .  
Αυτή η ιδιότητα λειτουργεί  όπως το χρώμα φόντου. Το πρώτο κουτάκι είναι ένα check 
box που ορίζει αν το πλαίσιο κειμένου σας θα έχει περίγραμμα. Έπειτα υπάρχει ένα 
κουτάκι, από όπου μπορείτε να ορίσετε το χρώμα της γραμμής του πλαισίου κειμένου.  
 

10.3 Η ιδιότητα της Σκίασης 
Όπως και στις εικόνες μπορείτε να εφαρμόσετε σκίαση και στο πλαίσιο κειμένου σου. Το 
χρώμα τις σκίασης είναι πάντα μαύρο. Αυτή η ιδιότητα δίνει διαφορετικά αποτελέσματα  
συνδυασμένη με άλλες, όπως φόντο και γραμμή και htmltextbox διαμόρφωση όπως έντονα 
και υπογραμμισμένα. 
 

 
Πλαίσια κειμένου με αποτέλεσμα σκίασης 
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10.4  Ιδιότητα Συρόμενου Κειμένου 
 
Μπορείτε να τσεκάρετε την ιδιότητα Συρόμενο, έτσι ώστε να κάνετε το μάθημά σας 
περισσότερο αλληλεπιδραστικό. Με αυτήν την επιλογή οι μαθητές μπορούν να σύρουν και 
να αφήσουν (drag and drop) το κείμενο οπουδήποτε στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε αυτήν 
την ιδιότητα για να κάνετε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους μαθητές σας.  
 

10.5  Ιδιότητα Στυλ πλαισίου κειμένου 
 
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το είδος του πλαισίου κειμένου (τετράγωνο, οβάλ, 
στρογγυλοποιημένο), από το αναδυόμενο μενού δίπλα από την ιδιότητα του μεγέθους:  
 

 
Επιλογή στυλ πλαισίου κειμένου  

 

10.6 Εισαγωγή ενός νέου πλαισίου κειμένου  
 
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου σε μία δραστηριότητα, απλά πατήστε το κουμπί 
“Εισαγωγή κειμένου”   στην μπάρα εργαλείων στην κορυφή του αριστερού τμήματος 
παραθύρου.  
Ένα νέο πλαίσιο κειμένου προστίθεται.  

 
Προσθέτοντας ένα νέο πλαίσιο κειμένου  
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11. Εισαγωγή Σημείου Ενδιαφέροντος (Hotpoint) 
 
Το “Σημείο Ενδιαφέροντος” είναι ένα αντικείμενο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
προκειμένου να έχετε κάποιες ¨κρυμμένες¨  πληροφορίες για οποιοδήποτε σημείο του 
μαθήματος. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα υπερκείμενο. 
 
Για να εισάγετε ένα ¨σημείο ενδιαφέροντος¨  σε μία δραστηριότητα κάντε κλικ στο 

εικονίδιο  και στη συνέχεια σας εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. 
 

 
Σημείο εντοπισμού 

 
Στο  πλαίσιο που ονομάζεται Τίτλος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο της 
σημείωσης που θέλετε να κάνετε. 
Στο πλαίσιο που ονομάζεται Κείμενο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις που 
θέλετε να προσθέσετε στη δραστηριότητα. 

Με το δείκτη  μπορείτε να διαμορφώσετε τη διαφάνεια του Σημείου 
Ενδιαφέροντος. Το κάνετε όσο διαφανές ή όσο έντονο εσείς επιθυμείτε. 
 
Όταν κάνετε Προεπισκόπηση της Δραστηριότητας σας εμφανίζεται το εξής παράθυρο. 
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LMA Previewer 

 
Όταν κάνετε κλικ πάνω στο Σημείο Ενδιαφέροντος σας εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη με 
μία αλλαγή, έχει εμφανιστεί και ο τίτλος και το κείμενο που είχατε δημιουργήσει πιο πριν. 
 

 
LMA Previewer 

Πατώντας το ¨x¨  μπορείτε να κλείσετε το κείμενο που εμφανίζεται και το 
¨Σημείο Ενδιαφέροντος¨ επανέρχεται στην αρχική του μορφή (σφαίρα). 
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12. Εισαγωγή Πίνακα Κειμένου (csv αρχείo) 
 

Μπορείτε να εισάγετε και πίνακα κειμένου. Δημιουργήστε csv αρχεία στο excel και 

χρησιμοποιήστε τα στο μάθημά σας. Πατήστε το κουμπί  για να εισάγετε csv αρχεία 
και σας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακα 
εισάγωντας στοιχεία σε έναν άδειο πίνακα. 

 

 
Csv  αρχείο 

 
Πατώντας το κουμπί  μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα αρχεία csv που βρίσκονται στον 
υπολογιστή σας. 
 
Όταν πατήσετε το κουμπί ¨Επεξεργασία¨ (Edit), εμφανίζεται ο συντάκτης που βλέπετε 
παρακάτω. 

 
Συντάκτης csv αρχείου 

 
 
Μέσα στον συντάκτη μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες: 
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• Επιλέγοντας τη στήλη και έπειτα πατώντας το κουμπί  , μπορείτε να αλλάξετε το 
όνομα της στήλης. 

• Μπορείτε να αφαιρέσετε κάποια στήλη, αφού πρώτα επιλέξετε τη στήλη, και στη 
συνέχεια πατώντας το κουμπί . Αντίστοιχα μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη 
με το κουμπί  . 

• Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο που έχετε δημιουργήσει 
ή διαμορφώσει με το κουμπί . 

Όταν θελήσετε να βγείτε από το συντάκτη πατήστε το κουμπί . 
 
Μπορείτε να διαμορφώσετε το μέγεθος του αρχείου τραβώντας τις άκρες του 
σχήματος. 
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13. Εισαγωγή κουίζ 
 
Υπάρχουν εφτά ειδών κουίζ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με σκοπό να επιτύχετε δυο 
στόχους: να κάνετε το μάθημά σας πιο ενδιαφέρον στους μαθητές και να αξιολογήσετε το 
επίπεδο των γνώσεών τους  
Για να εισάγετε ένα Κουίζ σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί “Εισαγωγή 

Κουίζ”  και επιλέξτε από την αναδυόμενη λίστα. 

 
Το μενού των κουίζ 

 
 

 
 

Πρότυπο  κουίζ 
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Μπορείτε να εμπλουτίσετε το μάθημα σας με δραστηριότητες κουίζ. Πατήστε 
“Επεξεργασία” από την περιοχή ιδιοτήτων για να ανοίξει ο συντάκτης για τις ερωτήσεις 
κουίζ.  
 

 

13.1  Κουίζ  ¨Πολλαπλής Επιλογής¨ 
 
Ένα Κουίζ “Πολλαπλής Επιλογής” αποτελείται από μία ερώτηση και κάποιες πιθανές 
απαντήσεις. Ο μαθητής πρέπει να επιλέξει ποιες από αυτές τις επιλογές που του δίνονται 
είναι σωστές. 
Για να εισάγετε ένα Κουίζ “Πολλαπλής Επιλογής”  σε μία δραστηριότητα πατήστε το 
κουμπί “Εισαγωγή Κουίζ” και επιλέξτε “Πολλαπλής Επιλογής” από την αναδυόμενη 
λίστα. 

 
Μενού Κουίζ 

 
Κάτω από το Αρχείο Quiz θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με την 
κατάληξη“.qxml”.  Μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί 
Επεξεργασία ή να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο πατώντας το κουμπί .  
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Αρχείο Quiz 

 
Πιο κάτω μπορείτε να ορίσετε το Πλάτος Ανατροφοδότησης. Αν δεν μαρκάρετε το check 
box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, η μπάρα ελέγχου του Κουίζ δεν θα φαίνεται. Αν το 
μαρκάρετε, τότε θα φαίνεται και θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε, με πιο τρόπο θα 
εμφανίζονται οι ανατροφοδοτήσεις. 
Αν μαρκάρετε το check box Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης, οι 
ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν ο μαθητής θα πατάει το κουμπί 
ελέγχου του Κουίζ. Αλλιώς οι ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται μόνο όταν ο μαθητής θα 
πατάει το κουμπί Ανατροφοδότηση.  
Αν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 
χρησιμοποιόντας την αναδυόμενη λίστα Εμφάνιση λύσης να ορίσετε, αν θα εμφανίζονται 
οι λύσεις και αν  ναι, μετά από πόσες προσπάθειες. 
 

 
Εμφάνιση λύσης 

 
Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάζουν μόνο το Κουίζ στην παρούσα Δραστηριότητα. 
Μπορείτε να έχετε και άλλο Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο με την κατάληξη“.qxml” 
στην ίδια δραστηριότητα ή σε μία άλλη, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις για το Πλάτος 
Ανατροφοδότησης, το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου , Αυτόματη εμφάνιση 
ανατροφοδότησης και τη drop-down λίστα Εμφάνιση λύσης. 
 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”, και αυτό θα επηρεάζει κάθε Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το αρχείο με άλλο όνομα, αν 
επιθυμείτε. 
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Συντάκτης Κουίζ  

 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 

 

 

Ερώτηση: 

 
Ερώτηση 

Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτηση του Κουίζ και να κάνετε τη μορφοποίησή 
της.  

 
Τύπος ερώτησης: 

 
Τύπος ερώτησης 

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν η ερώτηση που έχετε θέσει είναι πολλαπλής ή απλής 
επιλογής . Αν επιλέξετε η ερώτηση να είναι απλής επιλογής τότε η σωστή απάντηση θα 
είναι μία και θα οριστεί παρακάτω. Αλλιώς αν επιλέξετε να είναι πολλαπλής επιλογής  τότε 
οι σωστές απαντήσεις θα είναι περισσότερες από μία. 
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Επιλογές: 

 
Επιλογές 

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές που θα έχει ο μαθητής. Σας δίνεται η δυνατότητα να 
προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές πατώντας τα κουμπιά ‘+’ και ‘-’ αντίστοιχα, αλλά 
δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τις 12 επιλογές. Κάντε διπλό κλικ πάνω στη λέξη και αλλάξτε 
την ανάλογα με το πώς επιθυμείτε. Αν από πριν έχετε επιλέξει στον «Τύπο ερώτησης» 
απλής επιλογής, τότε πρέπει να ορίσετε μία από τις επιλογές ως σωστή. Αλλιώς θα πρέπει 
να ορίσετε ως σωστές παραπάνω από μία επιλογές. 
 

 

Αναδράσεις: 

Αν επιλέξατε να φαίνεται η μπάρα ελέγχου του Κουίζ στα προηγούμενα βήματά σας, τότε 
μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-” ( παρακάτω εικόνα).  

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως correct. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως correct εμφανίζεται, όταν έχουν 
βρεθεί όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οποία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 
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Emoticon 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή απάντηση στο κουίζ, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη απάντηση του κουίζ 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 

 
Αναδράσεις 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , , και έτσι 
μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 
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LMA Previewer  

 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 

13.2 Κουίζ “Αντιστοίχησης” 
 
Ένα Κουίζ “Αντιστοίχησης” αποτελείται από δύο σειρές ή δύο στήλες αντικειμένων, τα 
οποία περιέχεουν είτε εικόνες, είτε κείμενα. Ο μαθητής πρέπει να αντιστοιχίσει τα 
αντικείμενα από μία σειρά/στήλη με τα αντικείμενα από την άλλη σειρά/στήλη σέρνοντας 
το ποντίκι ανάμεσα σ’αυτά. Αφού ο μαθητής σείρει το ποντίκι, εμφανίζεται γραμμή, η 
οποία ενώνει αυτά τα αντικείμενα. Αν ο μαθητής σείρει το ποντίκι ανάμεσα στα 
αντικείμενα, τα ο πο ία είναι ήδη συνδεδεμένα ή κάνει κλικ πάνω στη γραμμή,  η ο πο ία 
συνδέει αυτά, τότε η γραμμή αυτή εξαφανίζεται. 
 
Για να εισάγετε ένα Κουίζ “Αντιστοίχησης” σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί 
“Εισαγωγή Κουίζ” και επιλέξτε “Αντιστοίχηση” από την αναδυόμενη λίστα. 
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Μενού κουίζ 
 

Κάτω από το Αρχείο Quiz θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με την κατάληξη 
“.qxml”.  Μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί Επεξεργασία ή 
να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο πατώντας το κουμπί .  
 

 
Αρχείο Quiz 

 
Πιο κάτω μπορείτε να ορίσετε το Πλάτος του Κουίζ και το Πλάτος Ανατροφοδότησης. 
Αν δεν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, η μπάρα ελέγχου του Κουίζ 
δεν θα φαίνεται. Αν το μαρκάρετε, τότε θα φαίνεται και θα έχετε τη δυνατότητα να 
ορίσετε, με πιο τρόπο θα εμφανίζονται οι ανατροφοδοτήσεις. 
Αν μαρκάρετε το check box Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης, οι 
ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν ο μαθητής θα πατάει το κουμπί 
ελέγχου του Κουίζ. Αλλιώς οι ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται μόνο όταν ο μαθητής θα 
πατάει το κουμπί Ανατροφοδότηση.  
Αν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 
χρησιμοποιόντας τη drop-down λίστα Εμφάνιση λύσης να ορίσετε, αν θα εμφανίζονται οι 
λύσεις και αν  ναι, μετά από πόσες προσπάθειες. 
 

 
Εμφάνιση Λύσης 

 
Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάζουν μόνο το Κουίζ στην παρούσα Δραστηριότητα. 
Μπορείτε να έχετε και άλλο Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο με τη κατάληξη“.qxml” 
στην ίδια Δραστηριότητα ή σε μία άλλη, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις για το Πλάτος 
του Κουίζ, το Πλάτος Ανατροφοδότησης, το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου , 
Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης και την αναδυόμενη λίστα Εμφάνιση λύσης. 
 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”, και αυτό θα επηρεάζει κάθε Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το αρχείο με άλλο όνομα, αν 
επιθυμείτε. 
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Συντάκτης Κουίζ 

 
 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 

 
Ερώτηση: 

 
Ερώτηση 

Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτηση του Κουίζ και να κάνετε τη μορφοποίησή 
της. Η πληκτρολόγηση της ερώτησης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αφήσετε αυτό το 
πεδίο άδειο. 

 
Ρυθμίσεις: 

 
Ρυθμίσεις 

Η απόσταση, η οποία ορίζεται εδώ, είναι η απόσταση ανάμεσα στις 
σειρές “Ομάδα Α” και  “Ομάδα Β” (οριζόντια διάταξη) ή στις  στήλες 
(κάθετη διάταξη) σε pixels. Μπορεί να παίρνει τιμές από 20 έως και 200 
pixels. 

 

 

Διάταξη: 

 
Διάταξη 

Η διάταξη μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη. Στην πρώτη 
περίπτωση θα υπάρχουν δύο σειρές αντικειμένων: αντικείμενα “ 
Ομάδας Α ” στην πάνω σειρά και αντικείμενα “Ομάδας Β” στην 
κάτω σειρά.  

Στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρχουν δύο στήλες αντικειμένων: 
αντικείμενα “Ομάδας Α” στην αριστερή στήλη και αντικείμενα 
“Ομάδας Β” στη δεξιά στήλη. 
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Ομάδα Α: 

 
Ομάδα Α 

 

Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα των 
αντικειμένων “Ομάδας Α”, η οποία μπορεί να 
είναι από 1 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε 
πληκτρολογώντας την τιμή κατευθείαν στο 
πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Κάθε αντικείμενο “Ομάδας Α” μπορεί να 
περιέχει είτε κείμενο, είτε εικόνα. Αν επιλέξετε 
να είναι κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο 
στο input box. Αν επιλέξετε να είναι εικόνα, 
τότε επιλέξτε μία εικόνα στον υπολογιστή σας. 
Το πρόγραμμα θα τοποθετήσει την εικόνα 
αυτή στο φάκελο του Κουίζ. 

Δίπλα σε κάθε αντικείμενο “Ομάδας Α” υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος σας 
επιτρέπει να ορίσετε τα αντικείμενα “Ομάδας Β”, τα οποία αντιστοιχούν σε αυτό. Ένα 
αντικείμενο “ Ομάδας Α ” μπορεί να μην αντιστοιχεί σε κανένα αντικείμενο “Ομάδας Β” ή 
μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή πολλαπλά αντικείμενα “Ομάδας Β”. 

 

 

Ομάδα Β: 

 
Ομάδα Β 

 

Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα των αντικειμένων “Ομάδας 
Β”, η οποία μπορεί να είναι από 1 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε 
πληκτρολογώντας την τιμή κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την 
πατώντας τα “+” ή “-”.  

Κάθε αντικείμενο “Ομάδας Β” μπορεί να περιέχει είτε κείμενο, είτε 
εικόνα. Αν επιλέξετε να είναι κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο 
στο input box. Αν επιλέξετε να είναι εικόνα, τότε επιλέξετε μία εικόνα 
στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα θα τοποθετήσει την εικόνα αυτή 
στο φάκελο του Κουίζ. 

Για κάθε αντικείμενο “Ομάδας Β” μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του αντίστοιχου 
αντικείμενου “Ομάδας Α”. Μπορεί να μην αντιστοιχεί σε κανένα αντικείμενο “Ομάδας Α”. 

Όταν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται πάνω από κάποιο αντικείμενο “Ομάδας Α” ή 
“Ομάδας Β”, βλέπετε βελάκια “πάνω” και “κάτω” και το σήμα “x”. Τα βελάκια σας 
επιτρέπουν να μετακινήθειτε ανάμεσα στα αντικείμενα, και το σήμα “x” σας επιτρέπει να 
απομακρύνετε το αντικείμενο: 
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Επιλογή εικόνας 

 

Αν επιλέξατε να φαίνεται η μπάρα ελέγχου του Κουίζ στα προηγούμενα βήματά σας, τότε 
μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις : 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως correct. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως correct εμφανίζεται, όταν έχουν 
βρεθεί όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οποία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 
Emoticon 

 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή απάντηση στο κουίζ, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη απάντηση του κουίζ 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 
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Αναδράσεις 

 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 
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Συντάκτης Κουίζ 

 
Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό. 
 
O LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 
LMA Previewer 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 
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13.3 Κουίζ ¨Εντοπισμού¨ 
 
Ένας άλλος τύπος κουίζ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μάθημά σας είναι το  κουίζ 
‘Εντοπισμού’. Ένα Κουίζ “Εντοπισμού” περιέχει μία εικόνα και σημεία (hotspots), τα 
οποία μπορούν να έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Ο μαθητής πρέπει να εντοπίσει 
τα σωστά σημεία τοποθετώντας εκεί τους σταυρούς. 
 
Για να εισάγετε ένα Κουίζ “Εντοπισμού” σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί 
Εισαγωγή Κουίζ και επιλέξτε Εντοπισμού από την αναδυόμενη λίστα. 
 

 
Μενού Κουίζ 

 
Κάτω από το Αρχείο Quiz θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με την κατάληξη 
¨qxml¨.  Μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί Επεξεργασία ή 
να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο πατώντας το κουμπί .  
 

 
Αρχείο Κουίζ 

 
 
Πιο κάτω μπορείτε να ορίσετε το Πλάτος του Κουίζ και το Πλάτος Ανατροφοδότησης. 
Αν δεν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, η μπάρα ελέγχου του Κουίζ 
δεν θα φαίνεται. Αν το μαρκάρετε, τότε θα φαίνεται και θα έχετε τη δυνατότητα να 
ορίσετε, με πιο τρόπο θα εμφανίζονται οι ανατροφοδοτήσεις.  
Αν μαρκάρετε το check box Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης, οι 
ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν ο μαθητής θα πατάει το κουμπί 
ελέγχου του Κουίζ. Αλλιώς οι ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται μόνο όταν ο μαθητής θα 
πατάει το κουμπί Ανατροφοδότηση. 
 Αν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 
χρησιμοποιόντας τη drop-down λίστα Εμφάνιση λύσης να ορίσετε, αν θα εμφανίζονται οι 
λύσεις και αν  ναι, μετά από πόσες προσπάθειες. 
 

 
Εμφάνιση λύσης 
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Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάζουν μόνο το Κουίζ στην παρούσα Δραστηριότητα. 
Μπορείτε να έχετε και άλλο Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο με την κατάληξη “.qxml” 
στην ίδια Δραστηριότητα ή σε μία άλλη, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις για το Πλάτος 
του Κουίζ, το Πλάτος Ανατροφοδότησης, το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου , 
Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης και την αναδυόμενη λίστα Εμφάνιση λύσης. 
 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”, και αυτό θα επηρεάζει κάθε Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το αρχείο με άλλο όνομα, αν 
επιθυμείτε. 
 
 
 
 

 
Συντάκτης κουίζ 

 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 
 
Ερώτηση: 

 
Ερώτηση 

Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτηση του Κουίζ και να κάνετε τη μορφοποίησή 
της. Η πληκτρολόγηση της ερώτησης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αφήσετε αυτό το 
πεδίο άδειο. 

 
Ρυθμίσεις: 
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Ρυθμίσεις 

Αν μαρκάρετε το check box «Σημεία Ορατά», τα σημεία εντοπισμού θα 
είναι ορατά. Αλλιώς θα είναι αόρατα. 

 

 

Απαιτούμενες σωστές απαντήσεις: 

 
Απαιτούμενες σωστές 

απαντήσεις 

Αν μαρκάρετε το check box «όλες», οι σωστές απαντήσεις που 
θα απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το κουίζ εντοπισμού θα 
είναι όλες όσες έχουν οριστεί ως σωστές. Αλλιώς υπάρχει 
δυνατότητα να διαμορφώσετε τον αριθμό απαιτούμενων 
σωστών απαντήσεων. 

 

 
Συντάκτης κουίζ 

Επιλογή Σημείου:  

Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή Σημείου» μπορείτε να επιλέγετε και να 
μετακινείτε τα σημεία εντοπισμού και να αλλάζετε το μέγεθος τους. 

 

Περιοχή Τετράγωνο:  

Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Περιοχή Τετράγωνο» μπορείτε να σχεδιάζετε τα 
ορθογώνια σημεία εντοπισμού. 

 

Περιοχή Κύκλος:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Περιοχή Κύκλος» μπορείτε να σχεδιάζετε τα 
κυκλικά σημεία εντοπισμού. 

 

Περιοχή Πολύγωνο:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Περιοχή Πολύγωνο» μπορείτε να σχεδιάσετε 
σημεία εντοπισμού οποιουδήποτε σχήματος. 
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Διαγραφή Σημείου:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Διαγραφή Σημείου» μπορείτε να διαγράψετε το 
επιλεγμένο σημείο εντοπισμού. 

 

Επιλογή Εικόνας:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή Εικόνας» μπορείτε να επιλέξετε εικόνα 
στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα θα τοποθετήσει την εικόνα αυτή στο φάκελο 
του Κουίζ. 

 

Σωστό:  
Το check box «Σωστό» ορίζει, αν το επόμενο σημείο εντοπισμού θα είναι «Σωστό»  
ή «Λάθος», ή, αν κάποιο σημείο εντοπισμού είναι επιλεγμένο, το ορίζει ως 
«Σωστό»  ή «Λάθος». 

 

 

Αν επιλέξατε να φαίνεται η μπάρα ελέγχου του Κουίζ στα προηγούμενα βήματά σας, τότε 
μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις : 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως correct. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως correct εμφανίζεται, όταν έχουν 
βρεθεί όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οποία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 
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Emoticon 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή απάντηση στο κουίζ, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη απάντηση του κουίζ 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 

 
Αναδράσεις 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το 
οποίο βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα 
όπως είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 
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Συντάκτης κουίζ 

Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
πίνακα. 

 
O  LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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LMA Previewer 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 

 

13.4 Κουίζ  ¨Εντοπισμού Εικόνας¨ 
 
Ένα Κουίζ “Εντοπισμού Εικόνας” περιέχει μία εικόνα και μικρότερα εικονίδια(hotspots), 
τα οποία μπορούν να έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Ο μαθητής πρέπει να 
εντοπίσει τα σωστά σημεία τοποθετώντας εκεί τα μικρά εικονίδια. 
 
Για να εισάγετε ένα Κουίζ “Εντοπισμού Εικόνας” σε μία Δραστηριότητα πατήστε το 
κουμπί Εισαγωγή Κουίζ και επιλέξτε Εντοπισμού Εικόνας από την αναδυόμενη λίστα. 
 

 
Μενού κουίζ 

 
Κάτω από το Αρχείο Quiz θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με την κατάληξη 
“.qxml”.  Μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί Επεξεργασία ή 
να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο πατώντας το κουμπί .  
 

 
Αρχείο κουίζ 

 
Πιο κάτω μπορείτε να ορίσετε το Πλάτος Ανατροφοδότησης. Αν δεν μαρκάρετε το check 
box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, η μπάρα ελέγχου του Κουίζ δεν θα φαίνεται. Αν το 
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μαρκάρετε, τότε θα φαίνεται και θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε, με πιο τρόπο θα 
εμφανίζονται οι ανατροφοδοτήσεις.  
Αν μαρκάρετε το check box Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης, οι 
ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν ο μαθητής θα πατάει το κουμπί 
ελέγχου του Κουίζ. Αλλιώς οι ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται μόνο όταν ο μαθητής θα 
πατάει το κουμπί Ανατροφοδότηση. 
 Αν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 
χρησιμοποιόντας τη drop-down λίστα Εμφάνιση λύσης να ορίσετε, αν θα εμφανίζονται οι 
λύσεις και αν  ναι, μετά από πόσες προσπάθειες. 
 

 
Εμφάνιση λύσης 

 
Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάζουν μόνο το Κουίζ στην παρούσα Δραστηριότητα. 
Μπορείτε να έχετε και άλλο Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο με την κατάληξη “.qxml” 
στην ίδια Δραστηριότητα ή σε μία άλλη, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις για το Πλάτος 
Ανατροφοδότησης, το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου , Αυτόματη εμφάνιση 
ανατροφοδότησης και την αναδυόμενη λίστα Εμφάνιση λύσης. 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη  
“.qxml”, και αυτό θα επηρεάζει κάθε Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το αρχείο με άλλο όνομα, αν 
επιθυμείτε. 
 

 
Συντάκτης κουίζ 

 
 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 
 
Ερώτηση: 
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Ερώτηση 

 
Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτηση του Κουίζ και να κάνετε τη μορφοποίησή 
της. Η πληκτρολόγηση της ερώτησης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αφήσετε αυτό το 
πεδίο άδειο. 

 

Ρυθμίσεις: 

 
Ρυθμίσεις  

Αν μαρκάρετε το check box «Σημεία Ορατά», τα σημεία εντοπισμού θα είναι ορατά. 
Αλλιώς θα είναι αόρατα. 

Αν μαρκάρετε το check box «Αυτόματο Μέγεθος Εικόνων», θα ρυθμιστεί αυτόματα το 
μέγεθος των εικονιδίων, αλλιώς θα διατηρήσουν τα αρχικά τους μεγέθη. 

Ακόμα υπάρχει δυνατότητα να διαμορφώσετε τον αριθμό των περιττών εικόνων. 

Με το κουμπί  μεγιστοποιείται ο συντάκτης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Μεγιστοποιημένο παράθυρο συντάκτη 

Πιο συγκεκριμένα: 
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Συντάκτης κουίζ 

 

Επιλογή Σημείου:  

Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή Σημείου» μπορείτε να επιλέγετε και να 
μετακινείτε τα σημεία εντοπισμού και να αλλάζετε το μέγεθος τους. 

Περιοχή Τετράγωνο:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Περιοχή Τετράγωνο» μπορείτε να σχεδιάζετε τα 
ορθογώνια σημεία εντοπισμού. 

Περιοχή Κύκλος:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Περιοχή Κύκλος» μπορείτε να σχεδιάζετε τα 
κυκλικά σημεία εντοπισμού. 

Περιοχή Πολύγωνο:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Περιοχή Πολύγωνο» μπορείτε να σχεδιάσετε 
σημεία εντοπισμού οποιουδήποτε σχήματος. 

Διαγραφή Σημείου:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Διαγραφή Σημείου» μπορείτε να διαγράψετε το 
επιλεγμένο σημείο εντοπισμού. 

Επιλογή Εικόνας:  
Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή Εικόνας» μπορείτε να επιλέξετε εικόνα 
στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα θα τοποθετήσει την εικόνα αυτή στο φάκελο 
του Κουίζ. 

Προσθέστε εικόνες για εντοπισμό:  

Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Προσθέστε εικόνες για εντοπισμό» μπορείτε να 
επιλιλέξετε εικόνες στον υπολογιστη σας. Το πρόγραμμα θα τοποθετήση τις εικόνες 
στο φάκελο του Κουίζ. 

 

Αναδράσεις : 
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Αν επιλέξατε να φαίνεται η μπάρα ελέγχου του Κουίζ στα προηγούμενα βήματά σας, τότε 
μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως correct. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως correct εμφανίζεται, όταν έχουν 
βρεθεί όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οποία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 
Emoticon 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή απάντηση στο κουίζ, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη απάντηση του κουίζ 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 
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Αναδράσεις 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 
 

 
 

Συντάκτης Κουίζ 
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Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
πίνακα. 
 
Ο LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 
LMA Previewer  

 
Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 
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13.5 Κουίζ ¨Σωστού-Λάθους ¨ 
 

Ένα Κουίζ “Σωστού-Λάθους” αποτελείται από μία πρόταση-ερώτηση και δύο ή 
περισσότερες απαντήσεις, με σκοπό να βρεθεί η σωστή. Ο μαθητής πρέπει να επιλέξει αν 
είναι η πρόταση–ερώτηση που του δίνεται είναι αληθής ή ψευδής. 
 
Για να εισάγετε ένα Κουίζ “ Σωστού-Λάθους ”  σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί 
“Εισαγωγή Κουίζ” και επιλέξτε “ Σωστού-Λάθους” από την αναδυόμενη λίστα. 

 
Μενού κουίζ 

Κάτω από το Αρχείο Quiz θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με την κατάληξη 
“.qxml”.  Μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί Επεξεργασία ή 
να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο πατώντας το κουμπί .  
 

 
Αρχείο κουίζ 

Πιο κάτω μπορείτε να ορίσετε το Πλάτος Ανατροφοδότησης. Αν δεν μαρκάρετε το check 
box Εμφανής Μπάρα ελέγχου (εικόνα), η μπάρα ελέγχου του Κουίζ δεν θα φαίνεται. Αν 
το μαρκάρετε, τότε θα φαίνεται και θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε, με πιο τρόπο θα 
εμφανίζονται οι ανατροφοδοτήσεις. 
Αν μαρκάρετε το check box Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης, οι 
ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν ο μαθητής θα πατάει το κουμπί 
ελέγχου του Κουίζ. Αλλιώς οι ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται μόνο όταν ο μαθητής θα 
πατάει το κουμπί Ανατροφοδότηση.  
Αν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 
χρησιμοποιόντας τη drop-down λίστα Εμφάνιση λύσης να ορίσετε, αν θα εμφανίζονται οι 
λύσεις και αν  ναι, μετά από πόσες προσπάθειες. 
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Εμφάνιση λύσης 

 
Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάζουν μόνο το Κουίζ στην παρούσα Δραστηριότητα. 
Μπορείτε να έχετε και άλλο Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο με την κατάληξη  “.qxml” 
στην ίδια Δραστηριότητα ή σε μία άλλη, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις για το Πλάτος 
Ανατροφοδότησης, το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου , Αυτόματη εμφάνιση 
ανατροφοδότησης και την αναδυόμενη λίστα Εμφάνιση λύσης. 
 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”, και αυτό θα επηρεάζει κάθε Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το αρχείο με άλλο όνομα, αν 
επιθυμείτε. 
 

 
Συντάκτης κουίζ 

 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 

Ερώτηση: 

 
Ερώτηση 

Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πρόταση-ερώτηση του Κουίζ και να κάνετε τη 
μορφοποίησή της. 
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Επιλογές: 

 
Επιλογές 

 
Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές που θα έχει ο μαθητής. Σας δίνεται η δυνατότητα να 
προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές πατώντας τα κουμπιά ‘+’ και ‘-’ αντίστοιχα, αλλά 
δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τις 12 επιλογές. Αφού τελειώσετε με το παραπάνω πρέπει να 
ορίσετε μία από τις επιλογές ως σωστή. 
 

Αν επιλέξατε να φαίνεται η μπάρα ελέγχου του Κουίζ στα προηγούμενα βήματά σας, τότε 
μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις: 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως correct. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως correct εμφανίζεται, όταν έχουν 
βρεθεί όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οποία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 
Emoticon 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή απάντηση στο κουίζ, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη απάντηση του κουίζ 
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το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 
 
 

 
Αναδράσεις 

 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 

 
Συντάκτης Κουίζ 
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Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
πίνακα. 
 
Ο LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 
 

 
LMA Previewer 

 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 
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13.6 Κουίζ ¨Ταξινόμησης¨ 
Το Κουίζ ¨Ταξινόμησης¨ αποτελείται από μία σειρά λέξεων ή εικόνων και μία πρόταση- 
ερώτηση. Αυτές οι λέξεις ή εικόνες πρέπει να μπουν στη σωστή σειρά από τον μαθητή, 
προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια που θέτει η πρόταση - ερώτηση. 

Για να εισάγετε ένα Κουίζ ¨Ταξινόμησης¨  σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί 
“Εισαγωγή Κουίζ” και επιλέξτε “¨Ταξινόμησης¨ από την αναδυόμενη λίστα. 

 
Μενού Κουίζ 

 
 

Κάτω από το Αρχείο Quiz θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με την κατάληξη 
“.qxml”.  Μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί Επεξεργασία ή 
να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο πατώντας το κουμπί .  
 

 
Αρχείο Κουίζ 

 
Πιο κάτω μπορείτε να ορίσετε το Πλάτος Ανατροφοδότησης. Αν δεν μαρκάρετε το check 
box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, η μπάρα ελέγχου του Κουίζ δεν θα φαίνεται. Αν το 
μαρκάρετε, τότε θα φαίνεται και θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε, με πιο τρόπο θα 
εμφανίζονται οι ανατροφοδοτήσεις.  
Αν μαρκάρετε το check box Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης, οι 
ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν ο μαθητής θα πατάει το κουμπί 
ελέγχου του Κουίζ. Αλλιώς οι ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται μόνο όταν ο μαθητής θα 
πατάει το κουμπί Ανατροφοδότηση. 
 Αν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 
χρησιμοποιόντας τη drop-down λίστα Εμφάνιση λύσης να ορίσετε, αν θα εμφανίζονται οι 
λύσεις και αν  ναι, μετά από πόσες προσπάθειες. 
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Εμφάνιση Λύσης 

 
Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάζουν μόνο το Κουίζ στην παρούσα Δραστηριότητα. 
Μπορείτε να έχετε και άλλο Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο με την κατάληξη “.qxml” 
στην ίδια Δραστηριότητα ή σε μία άλλη, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις για το Πλάτος 
Ανατροφοδότησης, το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου , Αυτόματη εμφάνιση 
ανατροφοδότησης και την αναδυόμενη λίστα Εμφάνιση λύσης. 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”, και αυτό θα επηρεάζει κάθε Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το αρχείο με άλλο όνομα, αν 
επιθυμείτε. 
 

 
Συντάκτης Κουίζ 

 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 
 
Ερώτηση
 

: 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτηση του Κουίζ και να κάνετε τη μορφοποίησή της. 
Η πληκτρολόγηση της ερώτησης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αφήσετε αυτό το πεδίο 
άδειο. 

 
Ερώτηση 

Κείμενο/Εικόνες: 
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Εδώ  μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις λέξεις του Κουίζ. Ακόμα μπορείτε να προσθέσετε 

εικόνες, πατώντας το κουμπί  

 
Πλαίσιο πληκτρολόγησης κειμένου. 

Αν επιλέξατε να φαίνεται η μπάρα ελέγχου του Κουίζ στα προηγούμενα βήματά σας, τότε 
μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις: 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως correct. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως correct εμφανίζεται, όταν έχουν 
βρεθεί όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οποία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 
Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 
Emoticon 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή απάντηση στο κουίζ, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη απάντηση του κουίζ 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 
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Αναδράσεις 

 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 
Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 

 
Συντάκτης 

 
Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
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πίνακα, πατώντας το κουμπί της ανώτερης μπάρας εργαλείων    και επιλέγοντας 
ένα από τα δύο. 
 
Ο LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 
 

 
LMA Previewer 

 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 

 

13.7 Κουίζ ¨Λίστες λέξεων¨ 
 
Το Κουίζ “Λίστες” αποτελείται από ένα κείμενο, στο οποίο λείπουν κάποιες λέξεις. Αντί 
για τις λέξεις αυτές υπάρχουν αναδυόμενες λίστες, από τις οποίες ο μαθητής πρέπει να 
επιλέξει τις σωστές λέξεις. 
 
Για να εισάγετε ένα Κουίζ “Λίστες” σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί “Εισαγωγή 
Κουίζ” και επιλέξτε “Λίστες λέξεων” από την αναδυόμενη λίστα. 
 

 
Μενού κουίζ 

 
 

Κάτω από το Αρχείο Quiz θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με την κατάληξη 
“.qxml”.  Μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί Επεξεργασία ή 
να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο πατώντας το κουμπί .  
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Αρχείο κουίζ 

 
 

Πιο κάτω μπορείτε να ορίσετε το Πλάτος Ανατροφοδότησης. Αν δεν μαρκάρετε το check 
box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, η μπάρα ελέγχου του Κουίζ δεν θα φαίνεται. Αν το 
μαρκάρετε, τότε θα φαίνεται και θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε, με πιο τρόπο θα 
εμφανίζονται οι ανατροφοδοτήσεις.  
Αν μαρκάρετε το check box Αυτόματη εμφάνιση ανατροφοδότησης, οι 
ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται κάθε φορά όταν ο μαθητής θα πατάει το κουμπί 
ελέγχου του Κουίζ. Αλλιώς οι ανατροφοδοτήσεις θα εμφανίζονται μόνο όταν ο μαθητής θα 
πατάει το κουμπί Ανατροφοδότηση. 
 Αν μαρκάρετε το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 
χρησιμοποιόντας την αναδυόμενη λίστα Εμφάνιση λύσης να ορίσετε, αν θα εμφανίζονται 
οι λύσεις και αν  ναι, μετά από πόσες προσπάθειες. 
 
 

 
Εμφάνιση λύσης 

 
Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάζουν μόνο το κουίζ στην παρούσα δραστηριότητα. Μπορείτε 
να έχετε και άλλο κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο με την κατάληξη“.qxml” στην ίδια 
δραστηριότητα ή σε μία άλλη, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις για το Πλάτος 
Ανατροφοδότησης, το check box Εμφανής Μπάρα ελέγχου , Αυτόματη εμφάνιση 
ανατροφοδότησης και τη drop-down λίστα Εμφάνιση λύσης. 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”, και αυτό θα επηρεάζει κάθε Κουίζ βασιζόμενο στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το αρχείο με άλλο όνομα, αν 
επιθυμείτε. 
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Συντάκτης κουίζ 

 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 
 
Ερώτηση
 

: 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτηση του Κουίζ και να κάνετε τη μορφοποίησή της. 
Η πληκτρολόγηση της ερώτησης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αφήσετε αυτό το πεδίο 
άδειο. 

 
Ερώτηση 

 
Πιο κάτω μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο του Κουίζ. 

 
Πλαίσιο πληκτρολόγησης κειμένου 

Για να ορίσετε τις επιλογές για τη λέξη η οποία πρέπει να εισαχθεί από τον μαθητή, κάντε 
διπλό κλικ πάνω στη λέξη αυτή. Τότε θα τη δείτε πιο πάνω στο textbox για τις επιλογές. 
Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε και άλλες επιλογές για την αντίστοιχη λίστα drop-down 
πατώντας το κουμπί . Όταν θα εισάγετε όλες τις επιλογές, επιλέξτε τη σωστή λέξη. 

 
Εικόνα 
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Αν κάνετε κλικ κάπου μέσα στο κείμενο και ύστερα πατήσετε το κουμπί , τότε η 
λίστα drop-down θα εμφανισθέι μέσα στο κείμενο. Μπορείτε να την επιλέξετε και να την 
σύρετε σε άλλο μέρος του κειμένου. Μετά μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές της. Αν 

επιλέξετε μία λίστα drop-down μέσα στο κείμενο και ύστερα πατήσετε το κουμπί , 
τότε η λίστα αυτή θα διαγραφεί. 

 

Αν επιλέξατε να φαίνεται η μπάρα ελέγχου του Κουίζ στα προηγούμενα βήματά σας, τότε 
μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις: 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως σωστή. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως σωστή εμφανίζεται, όταν έχουν βρεθεί 
όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οποία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 
Emoticon 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή απάντηση στο κουίζ, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη απάντηση του κουίζ 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 
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Αναδράσεις 

 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 

 
Συντάκτης κουίζ 

 
Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
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πίνακα, πατώντας το κουμπί της ανώτερης μπάρας εργαλείων    και επιλέγοντας 
ένα από τα δύο. 
 
O  LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
LMA Previewer 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 
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14. Εισαγωγή παιχνιδιού 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια παιχνίδια για να κάνετε το μάθημά σας πιο 
ελκυστικό στους μαθητές. Υπάρχουν τριών ειδών παιχνίδια: το κρυπτόλεξο, το πάζλ και η 
μνήμη. Με την εισαγωγή ενός τέτοιου παιχνιδιού, κάνετε το μάθημά σας πιο ψυχαγωγικό. 
 
Για να εισάγετε ένα Παιχνίδι σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί “Εισαγωγή 

Παιχνιδιού”  και επιλέξτε από την αναδυόμενη λίστα. 
 
 

 
Το μενού των παιχνιδιών 

 
 

Πρότυπο παιχνίδι 
 
 

Μπορείτε να εμπλουτίσετε το μάθημα σας με δραστηριότητες παιχνιδιών. Πατήστε 
“Επεξεργασία” από την περιοχή ιδιοτήτων για να ανοίξει ο συντάκτης για τα παιχνίδια.  
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14.1  Παιχνίδι Κρυπτόλεξο 
 
Στο κρυπτόλεξο υπάρχουν οριζόντια, κάθετα και διαγώνια λέξεις, οι οποίες πρέπει να 
βρεθούν από τους μαθητές μέσα από ένα πλήθος χαρακτήρων. 
 
Για να εισάγετε ένα Κρυπτόλεξο σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί ΄Εισαγωγή 
Παιχνιδιού΄ και επιλέξτε ¨Κρυπτόλεξο¨ από την αναδυόμενη λίστα. 
 

 
Μενού Κουίζ 

 
Κάτω από το Αρχείο δεδομένων παιχνιδιού θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με 
την κατάληξη “.qxml”. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί 
Επεξεργασία. 
 
 

 
Αρχείο δεδομένων παιχνιδιού 

Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το 
αρχείο με άλλο όνομα, αν επιθυμείτε. Αν πατήσετε το κουμπί Έξοδος, κλείνεται τον 
Συντάκτη. 
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Συντάκτης κρυπτόλεξου 

Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 

Σε αυτό το πλαίσιο κειμένου πληκτρολογείτε τους χαρακτήρες που θα γεμίσουν το 
κρυπτόλεξο. 

Χαρακτήρες γεμίσματος 

 

 
Χαρακτήρες γεμίσματος 

Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις λέξεις που θα ψάξουν να βρουν οι μαθητές στο 
κρυπτόλεξο. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε και προσθέσετε και άλλες λέξεις (το 
λογισμικό θα προσπαθήσει να τοποθετήσει στο κρυπτόλεξο όσες περισσότερες λέξεις 
γίνεται). Προσέξτε ότι κάθε λέξη προς εύρεση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 11 
χαρακτήρες. 

Λέξεις 

 
Λέξεις 
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Μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις: 

 

 
Αναδράσεις 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως σωστό. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως σωστή εμφανίζεται, όταν έχουν βρεθεί 
όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οπο ία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 
Emoticon 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή λύση του παιχνιδιού, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη λύση του παιχνιδιού 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 
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Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
πίνακα. 
 
Ο LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 
LMA Previewer 

 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 

Στον LMA Previewer οι μαθητές εκτός από τις αναδράσεις θα μπορούν να έχουν και 
βοήθεια για να εντοπίσουν την κρυμμένη λέξη. Αν κάνουν κλικ πάνω σε οποιαδήποτε λέξη 
βρίσκεται στην κατακόρυφη λίστα τότε θα εμφανιστεί με σκούρο περίγραμμα μέσα στο 
κρυπτόλεξο. 



LMA tool - Version 1.9                                                  Οδηγός Χρήσης - LMA BASIC  

www.LMA.gr 104 

 

 

14.2  Παιχνίδι Πάζλ 
 
Στο πάζλ υπάρχει μια εικόνα η οποία είναι διαιρεμένη σε κομμάτια και οι μαθητές πρέπει 
να τα βάλουν στη σωστή θέση. 
 
Για να εισάγετε ένα Πάζλ σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί ΄Εισαγωγή 
Παιχνιδιού΄ και επιλέξτε ¨ Πάζλ ¨ από την αναδυόμενη λίστα. 
 
 

 
Μενού Κουίζ 

 
Κάτω από το Αρχείο δεδομένων παιχνιδιού θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με 
την κατάληξη “.qxml”. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί 
Επεξεργασία. 
 

 
Αρχείο δεδομένων παιχνιδιού  

 
 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το 
αρχείο με άλλο όνομα, αν επιθυμείτε. Αν πατήσετε το κουμπί Έξοδος, κλείνεται τον 
Συντάκτη. 
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Συντάκτης Πάζλ 

 
Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 

 

Όταν πατήσετε το κουμπί Εισαγωγή Εικόνας μπορείτε να εισάγετε μία καινούρια εικόνα 
στο παιχνίδι  από τον υπολογιστή σας. 

Εικόνα 

 

 
Επιλογές Εικόνας 

 
Αν τσεκάρετε την επιλογή “Εμφάνιση εικόνας” τότε στο πάζλ θα εμφανίζεται σαν φόντο 
του παιχνιδιού η εικόνα που πρέπει να αναδημιουργήσετε και από πάνω τα κομμάτια της, 
αλλιώς θα εμφανίζεται ένα γκρι φόντο και από πάνω τα κομμάτια του πάζλ. 
 

Αν πατήσετε το κουμπί 

Σύνδεση κομματιών 

 τότε θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη λίστα με δύο 
επιλογές. Αν επιλέξετε την πρώτη επιλογή τότε τα κομμάτια θα έχουν προεξοχές και 
υποδοχές και  η σύνδεση τους θα γίνεται αφού ταιριάξουν οι προεξοχές με τις αντίστοιχες 
υποδοχές, αλλιώς αν επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή το κομμάτια θα έχουν τετράγωνο σχήμα 
και θα τοποθετούνται έτσι ώστε οι πλευρές τους να εφάπτονται. 
 

Μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των κομματιών του πάζλ, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 2 έως και 16. Αυτό ισχύει και για το πλάτος και για το μήκος του παζλ. 
Καλό θα ήταν, όμως, το πλάτος και το μήκος να μην απέχουν πολύ (π.χ. πλάτος:6 και 
μήκος:7). Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή κατευθείαν στο 
πεδίο(αριστερά πληκτρολογείτε το μήκος του πάζλ, ενώ δεξιά πληκτρολογείτε το πλάτος 
του) και μετά να πατήσετε “Enter” στο πληκτρολόγιο σας. 

Διαστάσεις 
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Μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις: 

 

 
Αναδράσεις 

 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως σωστό. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 

Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως σωστή εμφανίζεται, όταν έχουν βρεθεί 
όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οπο ία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 

 
Emoticon 

 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή λύση του παιχνιδιού, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη λύση του παιχνιδιού 



LMA tool - Version 1.9                                                  Οδηγός Χρήσης - LMA BASIC  

www.LMA.gr 107 

το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 
 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 

 
Συντάκτης πάζλ 

Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
πίνακα. 
Ο LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 
LMA Previewer 
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Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 
 

Όταν το πάζλ έχει πολλά κομμάτια (πάνω από 2 και για μήκος και για πλάτος) έχετε την 
δυνατότητα να μεταφέρετε τα κομμάτια στις γωνίες του πάζλ προκειμένου να δείτε την 

εικόνα. Αυτό γίνεται πατώντας ένα από τα τέσσερα βέλη 

Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης του πάζλ: 

.  

• Πατώντας το , τα κομμάτια μαζεύονται στην πάνω αριστερή γωνία. 

• Πατώντας το , τα κομμάτια μαζεύονται στην κάτω αριστερή γωνία . 

• Πατώντας το , τα κομμάτια μαζεύονται στην πάνω δεξιά γωνία. 

• Πατώντας το , τα κομμάτια μαζεύονται στην κάτω δεξιά γωνία. 
 

Αν δεν θέλετε να φαίνεται η εικόνα σαν φόντο, πατάτε το κουμπί και το φόντο 
γίνεται γκρι (αυτό συμβαίνει όταν μέσα στο συντάκτη έχετε τσεκάρει το check box 
“Εμφάνιση Εικόνας”). Αν όμως, μέσα στο συντάκτη δεν έχετε τσεκάρει το check box 
“Εμφάνιση Εικόνας”, τότε δεν δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης της εικόνας, αφού και στον 

LMA Previewer δεν εμφανίζεται το κουμπί . 
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14.3 Παιχνίδι Μνήμη 
 
Το παιχνίδι Μνήμη αποτελείται από ζευγάρια αντικειμένων (κείμενο, εικόνα, ήχος). Κάθε 
αντικείμενο αντιστοιχεί μόνο σε ένα από τα υπόλοιπα. Τα ζευγάρια αυτά βρίσκονται 
ανακατεμένα και κρυμμένα σε ένα πίνακα με τόσο τετράγωνα, όσα και αντικείμενα. Οι 
μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τα ζευγάρια. 
 Για να εισάγετε ένα παιχνίδι Μνήμη σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί ΄Εισαγωγή 
Παιχνιδιού΄ και επιλέξτε ¨Μνήμη¨ από την αναδυόμενη λίστα. 
 

 
Μενού Κουίζ 

Κάτω από το Αρχείο δεδομένων παιχνιδιού θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με 
την κατάληξη “.qxml”. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί 
Επεξεργασία. 

 
Αρχείο δεδομένων παιχνιδιού 

 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία. Όταν πατάτε το κουμπί 
Αποθήκευση μέσα στον Συντάκτη, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την κατάληξη 
“.qxml”. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση ως και να αποθηκεύσετε το 
αρχείο με άλλο όνομα, αν επιθυμείτε. Αν πατήσετε το κουμπί Έξοδος, κλείνεται τον 
Συντάκτη. 
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Συντάκτης Μνήμης 

 

Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 

 

Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτηση του παιχνιδιού Μνήμη και να κάνετε τη 
μορφοποίησή της. Η πληκτρολόγηση της ερώτησης είναι προαιρετική. Μπορείτε να 
αφήσετε αυτό το πεδίο άδειο. 

Ερώτηση: 

 
 

 
Ερώτηση 

 

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις διαστάσεις που θα έχει το παιχνίδι Μνήμη μέσα από  μία 
αναδυόμενη λίστα. Οι επιλογές διαστάσεων αλλάζουν ανάλογα με το πλήθος των 
ζευγαριών.  

Ρυθμίσεις: 

Αν μαρκάρετε το check box «Χρονόμετρο»,στο παιχνίδι θα εμφανίζεται ένα χρονόμετρο 
που θα μετρά το χρόνο μέχρι να βρεθεί η λύση του. Αν επιπλέον μαρκάρετε το check box 
«Αντίστροφη μέτρηση»,το χρονόμετρο θα μετρά το χρόνο αντίστροφα. Αλλιώς αν δε 
μαρκάρετε το check box «Αντίστροφη μέτρηση», το χρονόμετρο θα μετρά το χρόνο 
κανονικά.  
Για την αντίστροφη μέτρηση μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό περιθώριο λύσης του 
παιχνιδιού. Σας δίνεται η δυνατότητα να αυξήσετε ή να ελαττώσετε το χρονικό περιθώριο  
πατώντας τα κουμπιά  ή πιο απλά πληκτρολογώντας τον αριθμό των δευτερόλεπτων. 
Αν δεν επιλέξετε καθόλου το χρονόμετρο δεν  θα εμφανίζεται ούτε αυτό, ούτε θα υπάρχει 
η δυνατότητα αντίστροφης μέτρησης.  
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Ρυθμίσεις 

 

Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα των αντικειμένων, η οποία μπορεί να είναι από 1 
έως και 12. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή κατευθείαν στο πεδίο ή 
αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Ζευγάρια 

Κάθε αντικείμενο  μπορεί να περιέχει είτε κείμενο, είτε εικόνα, είτε ήχο. Αν επιλέξετε να 
είναι κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο στο input box. Αν επιλέξετε να είναι εικόνα, 
τότε επιλέξτε μία εικόνα από τον υπολογιστή σας. Αν επιλέξετε να είναι ήχος, τότε 
επιλέξτε ένα αρχείο ήχου από τον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα θα τοποθετήσει την 
επιλεγμένη εικόνα ή το επιλεγμένο αρχείο ήχου στο φάκελο του μαθήματος. 
Όπως μπορείτε να διακρίνετε τα αντικείμενα της μιας στήλης αντιστοιχίζονται με τα 
αντικείμενα της άλλης στήλης και έτσι δημιουργούνται τα ζευγάρια. 

 
Ζευγάρια 

 
 

Μέσα στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ανατροφοδοτήσεων, ο οποίος 
μπορεί να είναι από 0 έως και 8. Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας την τιμή 
κατευθείαν στο πεδίο ή αλλάζοντας την πατώντας τα “+” ή “-”.  

Αναδράσεις: 

 
Αναδράσεις 

Αν ο αριθμός των ανατροφοδοτήσεων δεν είναι “0”, τότε ένα από αυτά πρέπει να είναι 
μαρκαρισμένο ως σωστό. Κάθε ανατροφοδότηση μπορεί να έχει τίτλο και μήνυμα 
(emoticon και κείμενο). 
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Η ανατροφοδότηση, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως σωστή εμφανίζεται, όταν έχουν βρεθεί 
όλες οι λύσεις. Αν δεν έχουν βρεθεί όλες οι λύσεις, τότε εμφανίζονται άλλες 
ανατροφοδοτήσεις (αν υπάρχουν) με τη σειρά στην οπο ία αυτά εμφανίζονται στη φόρμα 
του LMA, και η τελευταία θα επαναλαμβάνεται συνεχώς έως να βρεθούν όλες οι λύσεις. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο κάθε ανατροφοδότησης από την αναδυόμενη λίστα προ-
επιλογών ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον δικό σας τίτλο, ο οποίος θα αποθηκεύεται 
για τη χρήση εντός του τρέχοντος μαθήματος. 

 
Emoticon 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο και να βγείτε από τον Συντάκτη. Ύστερα μπορείτε 
να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA Previewer. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα emoticon, το οποίο είναι μια κινούμενη εικόνα που 
παρουσιάζει συναισθήματα. Για παράδειγμα, στη σωστή λύση του παιχνιδιού, το emoticon 
της ανάδρασης μπορεί να δείχνει χαρούμενο, ενώ για τη λανθασμένη λύση του παιχνιδιού 
το emoticon της ανάδρασης μπορεί να δείχνει θλιμμένο. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε ένα  κείμενο που θα εμφανίζεται ως ανάδραση. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 
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Συντάκτης παιχνιδιού Μνήμη 

Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
πίνακα. 
 
Ο LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 
LMA Previewer 

Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 

 
Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης του παιχνιδιού Μνήμη: 
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Κάνοντας κλικ σε κάθε  τετράγωνο, εμφανίζεται το αντικείμενο που βρίσκεται σε αυτή τη 
θέση. Αν βρεθεί το αντικείμενο που του αντιστοιχεί εμφανίζονται και τα δύο. Αλλιώς 
κρύβονται πάλι πίσω από τα τετράγωνα χωρίς όμως να αλλάζουν θέση.  
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15. Εισαγωγή Εννοιολογικού Χάρτη 
 
 
Εννοιολογικός χάρτης είναι μια τεχνική αναπαράστασης της γνώσης μέσω ενός 
κατευθυνόμενου γράφου που ορίζει κόμβους και σχέσεις ανάμεσα στους κόμβους (οι 
κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω σχέσεων). Με τους εννοιολογικούς χάρτες οι 
μαθητές μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα πολύπλοκες πληροφορίες και να 
οργανώσουν καλύτερα την υπάρχουσα γνώση. 
 
Για να εισάγετε έναν  εννοιολογικό χάρτη σε μία δραστηριότητα πατήστε το κουμπί 

Εισαγωγή Εννοιολογικού χάρτη . 
 
 

 
Μπάρα εργαλείων 

 
 
Κάτω από το Αρχείο Εννοιολογικού χάρτη θα δείτε το όνομα του αντίστοιχου αρχείου με 
την κατάληξη “.cml”. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο πατώντας το κουμπί 
Επεξεργασία. 
 

 
Αρχείο Εννοιολογικού χάρτη 

 
 
Για να ανοίξετε τον Συντάκτη πατήστε το κουμπί Επεξεργασία και στη συνέχεια σας 
εμφανίζεται ένα παράθυρο όμοιο με την παρακάτω εικόνα.  
 

 
Συντάκτης εννοιολογικού χάρτη  
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Στον Συντάκτη μπορείτε να ορίσετε τα εξής: 
 

Χρησιμοποιώντας το κουμπί

Για την αριστερή μπάρα εργαλείων: 

 μπορείτε να επιλέγετε και να μετακινείτε τα αντικείμενα. 
 

• Μπορείτε να εισάγετε  έναν κόμβο στον εννοιολογικό χάρτη, σύροντας το 
ορθογώνιο σχήμα 

Εισαγωγή 

 από την αριστερή μπάρα εργαλείων στο κενό χώρο αν 
επιθυμείτε ο κόμβος να είναι ορθογώνιος.  

• Αν θέλετε ο κόμβος να είναι κυκλικός, τότε μπορείτε να σύρετε το κυκλικό σχήμα 
 από την αριστερή μπάρα εργαλείων. 

• Αν επιλέξετε το σύννεφο  και το σύρετε στη επιφάνεια του εννοιολογικού χάρτη 
τότε ο κόμβος θα έχει σχήμα σύννεφο. 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί  και έπειτα σε κάποιο κόμβο σας δίνεται η δυνατότητα να 
γράψετε κείμενο σε κάθε κόμβο. 
Μπορείτε να εισάγετε όσους κόμβους είναι απαραίτητοι για την δραστηριότητα.  
 
 
 

• Με το κουμπί 
Ένωση 

 μπορείτε να δημιουργήσετε σχέση μεταξύ των κόμβων όπως 
φαίνεται στην εικόνα. Αυτό γίνεται ως εξής. Αφού επιλέξετε το συγκεκριμένο 
κουμπί, κάνετε κλικ πάνω στον ένα κόμβο και έτσι δημιουργείται ένα βέλος που 
ξεκινάει από τον επιλεγμένο κόμβο και καταλήγει σε έναν δεύτερο κόμβο που θα 
επιλέξετε κάνοντας κλικ πάνω του. Μπορείτε ακόμα να γράψετε κείμενο στο βέλος 
κάνοντας διπλό κλικ πάνω του. 

 
Ένωση 

 
Αν μετακινήσετε κάποιον από τους κόμβους ή και τους δύο τότε και το βέλος θα 
τροποποιηθεί ανάλογα. 

• Το κουμπί     δημιουργεί σχέση μεταξύ των κόμβων όπως φαίνεται παρακάτω. 
Αφού επιλέξετε το συγκεκριμένο κουμπί, κάνετε κλικ πάνω στον ένα κόμβο και 
έτσι δημιουργείται μία σύνδεση (είτε ευθεία είτε καμπυλωτή) που ξεκινάει από τον 
επιλεγμένο κόμβο και καταλήγει σε έναν άλλο κόμβο που θα επιλέξετε κάνοντας 
κλικ πάνω του. Μπορείτε ακόμα να γράψετε κείμενο στη σύνδεση κάνοντας διπλό 
κλικ πάνω της.  
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Ένωση 

 
Αν μετακινήσετε κάποιον από τους κόμβους (ή και τους δύο) τότε και η σύνδεση θα 
τροποποιηθεί ανάλογα. 

Με το κουμπί Fill  αλλάζετε το χρώμα του κάθε αντικειμένου. Επιλέγετε πρώτα το 
αντικείμενο και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί διαλέγετε χρώμα.  

Με το κουμπί Text  μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των γραμμάτων στα κείμενα που 
έχετε δημιουργήσει στον εννοιολογικό χάρτη, αφού πρώτα επιλέξετε κόμβο στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή.. 
Επιλέγοντας το κουμπί Background  αλλάζετε το χρώμα του φόντου του 
εννοιολογικού χάρτη. 

Με το κουμπί   μπορείτε να εφαρμόσετε τις τροποποιημένες ρυθμίσεις ενός  κόμβου σε 
άλλους. Αυτό γίνεται αρχικά  επιλέγοντας ένα κόμβο, στη συνέχεια  πατώντας το 
συγκεκριμένο κουμπί και τέλος κάνοντας κλικ στους κόμβους που θέλετε να εφαρμόσετε 
τις ρυθμίσεις. 
Επιλέγοντας ένα κόμβο και πατώντας το κουμπί , αλλάζετε το πλάτος κάθε κόμβου 
όπως επιθυμείτε. 
Αν επιλέξετε οποιοδήποτε αντικείμενο και έπειτα πατήσετε το κουμπί  , διαγράφετε το 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 
 

Όταν πατάτε το κουμπί Αποθήκευση 

Για την κάτω μπάρα εργαλείων: 

, σώζεται το αντίστοιχο αρχείο με την 
κατάληξη“.cml”. 

Με το κουμπί  αδειάζει ο εννοιολογικός χάρτης και επανέρχεται στην αρχική του 
μορφή.  
Όταν πατάτε το κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο και να το ανοίξετε. 
Αν πατήσετε το κουμπί , βγαίνετε από το Συντάκτη του Εννοιολογικού χάρτη. 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο με το κουμπί  και να βγείτε από τον Συντάκτη. 
Ύστερα μπορείτε να κάνετε την προεπισκόπηση της Δραστηριότητας στο LMA 
Previewer. 

Για να κάνετε προεπισκόπηση πατάτε το κουμπί ‘Προεπισκόπηση’ , το οποίο 
βρίσκεται κάτω δεξιά στην μπάρα εργαλείων, και έτσι μπορείτε να δείτε το μάθημα όπως 
είναι διαμορφωμένο μέχρι εκείνη την  στιγμή. 
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Συντάκτης εννοιολογικού πίνακα 
Επιπλέον έχετε δύο επιλογές προεπισκόπησης της δραστηριότητας. Μπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση  είτε όπως γίνεται στο Internet, είτε όπως γίνεται στον Διαδραστικό 
πίνακα. 

Ο LMA Previewer θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα. 
 

 
LMA Previewer 

 
Έπειτα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με την επεξεργασία. 
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε. 
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16. Εισαγωγή αντικειμένου από βιβλιοθήκη πολυμέσων 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντικείμενο (γραφικά, κτλ) από τη βιβλιοθήκη της 
εφαρμογής για να κάνετε το μάθημά σας πιο ελκυστικό στους μαθητές ή για να εξηγήσετε 
καλύτερα το θέμα του μαθήματός σας. Πατήστε το  κουμπί  για να ανοίξει το παράθυρο 
διαλόγου της βιβλιοθήκης: 
 

 
Το παράθυρο διαλόγου της βιβλιοθήκης 

 
Στο αριστερό πάνελ μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία που επιθυμείτε και έπειτα 
πατήστε “Εισαγωγή”. Το αντικείμενο θα εμφανιστεί στο μάθημα (στην τρέχουσα οθόνη). 
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17. “Χαρακτηρίστε” τις δραστηριότητες σας 
 
Υπάρχει ένα αναδυόμενο μενού με πολλές επιλογές, με το οποίο μπορείτε να αλλάξετε τον 

τύπο μιας δραστηριότητας πατώντας το κουμπί . Μπορείτε να δείτε το παρακάτω 
στιγμιότυπο: 
 

 
Το αναδυόμενο μενου  

 
Επιπλέον οι μαθητές σας μπορούν εύκολα να κάνουν προεπισκόπηση στο μάθημα και τον 
τύπο των ιδιοτήτων που περιέχονται, καθώς εσείς μπορείτε να εισάγετε την κατάλληλη 
σήμανση, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εικόνα η οποία εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
του μαθήματος: 
 

 
Μία δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως δραστηριότητα αξιολόγησης 
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18. Η Διαδραστική μπάρα εργαλείων  
 
Όπως αναφέρεται παραπάνω ο συντάκτης έχει δύο επιλογές: να δημοσιεύσει το μάθημα για 
το internet ή για χρήση σε διαδραστικό πίνακα. Στην δεύτερη περίπτωση, μία διαδραστική 
toolbar προσαρμόζεται στο εκπαιδευτικό υλικό. Η μπάρα εργαλείων αποτελείται την main 
(κύρια) μπάρα εργαλείων και τρεις θεματικές μπάρες εργαλείων. 

 
 

Διαδραστική μπάρα εργαλείων 
 

18.1 Η κύρια μπάρα εργαλείων (main) 
 
Η κύρια γραμμή εργαλείων (main) ελέγχει όλες τις θεματικές μπάρες εργαλείων. Στην 
κορυφή της γραμμής εργαλείων, υπάρχουν τρία κουμπιά. Κάνοντας κλικ στο μπορείτε 
να ελαχιστοποιήσετε όλες τις μπάρες εργαλείων. Κάνοντας κλικ στο μπορείτε να 
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μεγιστοποιήσετε όλες τις μπάρες εργαλείων. Τέλος, αν κάνετε κλικ πάνω στο 

 

, κρατάει 
όλα τα κουμπιά όλων των γραμμών εργαλείων 

 
 
Στην κορυφή της κάθε μπάρας υπάρχουν τρία κουμπιά. Κάνοντας κλικ στο  μπορείτε να 
ελαχιστοποιήσετε την επιλεγμένη γραμμή εργαλείων. Κάνοντας κλικ στο  μπορείτε να 
μεγιστοποιήσετε την επιλεγμένη γραμμή εργαλείων. Τέλος, αν κάνετε κλικ πάνω στο 

 

, 
κρύβει όλα τα κουμπιά της επιλεγμένης γραμμής εργαλείων. 

 

18.2 Η βασική μπάρα εργαλείων(basic) 
 

   αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο του λογισμικού.  

 ομαδοποίηση αντικειμένων 
    μολύβι 
    διαγραφή όλων των σημειώσεων που γράφτηκαν σε συγκεκριμένη software screen   
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 διαγραφή επιλεγμένων αντικειμένων 
 επιλεκτική διαγραφή κάποιων κομματιών των σημειώσεων της συγκεκριμένης software 

screen 
 παρουσίαση – απόκρυψη των περιεχομένων 
 marker υπογράμμισης    
 αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας  
 φακός εστίασης   

 πάχος γραμμής 
 σημειωματάριο 

 εισαγωγή κενής σελίδας, με έπιλογή σε τύπο Background:  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Για την λειτουργία «Annotation» , εμφανίζονται επίσης και τα παρακάτω:  
 

Με αυτό το κουμπί μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το μολύβι. 

Χρησιμοποιείται για την διαγραφή 
οτιδήποτε είναι γραμμένο με το 

μολύβι. 

Χρησιμοποιείται για να κρύψετε 
ολόκληρο το μάθημα και δείχνει 

μόνο ένα μέρος του. 

Επανάληψη 

Χρησιμοποιείται για 
διαγραφή επιλεγμένων 

αντικειμένων. 

Γεμίζει και αλλάζει το 
χρώμα των αντικειμένων. 

Εισάγει ένα 
σημειωματάριο. 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι 
προκειμένου να πλοηγηθείτε στο 
λογισμικό πρέπει ήδη να έχετε 

επιλέξει το συγκεκριμένο κουμπί 
της μπάρας εργαλείων. 

Χρησιμοποιείται για την 
υπογράμμιση. 

Χρησιμοποιείται για την διαγραφή 
όλων των σημειώσεων που γράφτηκαν 

σε συγκεκριμένη software screen. 

Αλλάζει το χρώμα του μολυβιού, 
των γραμμών και των σχημάτων. 

Εισάγει μία κενή σελίδα. 

Αναίρεση 

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση 
και απόκρυψη των περιεχομένων. 

Αλλαγή πάχους γραμμής και 
μεγέθους  γόμας 

Αλλαγή τύπου/στυλ γραμμής 
και πινέλου 

Χρησιμοποιείται για την 
ομαδοποίηση αντικειμένων 

Εισαγωγή εφέ στο γέμισμα 
των αντικειμένων 

Αποθήκευση σε 
αρχείο εικόνας 
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Αποθήκευση Σελίδας 

 
 
 

18.3 Μαθηματική μπάρα εργαλείων 
 

 χάρακας 
 μοιρογνωμόνιο 

διαβήτης 
γνώμονας 

 χρονόμετρο 

 αριθμομηχανή 
 
 
 

Άνοιγμα αποθηκευμένης 
σελίδας. Αποθήκευση σελίδας. 
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18.3.1   Πώς χρησιμοποιείται το μοιρογνωμόνιο 
 
 
 

 
 
 
 
 

18.3.2  Πώς χρησιμοποιείται ο γνώμονας 
 
 

 
 
 

Εισάγει ένα 
μοιρογνωμόνιο 

 

Εισάγει έναν γνώμονα 
 

Εισάγει μία 
αριθμομηχανή 

 

Εισάγει ένα χρονόμετρο 

Εισάγει έναν διαβήτη 

Εισάγει έναν χάρακα 

Περιστροφή 
 

Περιστροφή 
 Διαγραφή Σχεδιασμός 

γωνίας 

Σχεδιασμός γωνίας  

Διαγραφή 

Μεγέθυνση-Σμίκρυνση 

Μεγέθυνση- 
Σμίκρυνση 

Περιστροφή 

Μετακινώντας αυτό το 
εργαλείο, 

δημιουργείτε/μετράτε μία 
γωνία. 

Μετακινώντας αυτό το 
εργαλείο, μπορείτε να 

μετρήσετε εύκολα το μήκος 
των πλευρών 



LMA tool - Version 1.9                                                  Οδηγός Χρήσης - LMA BASIC  

www.LMA.gr 126 

 
 
 
 
 

18.3.3  Πώς χρησιμοποιείται ο χάρακας 
 
 
 

 
 
 
 

18.3.4   Πώς χρησιμοποιείται ο διαβήτης 
 

 
 
 
 

18.4  Μπάρα εργαλείων με σχήματα (shapes) 
 

γραμμή 

βέλος 
 αμφίδρομο βέλος 

τρίγωνο 

κύκλος 

τετράγωνο 

πολύγωνο (πατώντας το ‘+’ ή το ‘-’ μπορείτε να διαμορφώσετε το σχήμα 
προσθέτοντας ή αφαιρώντας γωνίες του σχήματος) 

Περιστροφή 

Μεγέθυνση-
Σμίκρυνση Διαγραφή 

Περιστροφή 

Αλλάζει το μήκος του χάρακα Αλλάζει το μήκος του χάρακα 

Μεγέθυνση-
Σμίκρυνση 

Διαγραφή Άνοιγμα 
του διαβήτη 

Κάνοντας κλικ εδώ, 
γυρίζετε τον διαβήτη 

Κάνοντας κλικ εδώ, 
θα αρχίσει ο 

σχεδιασμός του  
κύκλου 
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Ο χρήστης  μπορεί ακόμη να μεγεθύνει  τις μπάρες εργαλείων τραβώντας την κάτω δεξιά 
πλευρά της μπάρας εργαλείων. 
 
 

 
Η μεγενθυμένη μαθηματική μπάρα εργαλειών του LMA tool 

 
 
 
 Ένα άλλο πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό της διαδραστικής μπάρας εργαλείων, το οποίο 
διευκολύνει τον καθηγητή και τους μαθητές (συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες), είναι η control bar στο κάτω μέρος της οθόνης: 
 
 

Εισάγει μία γραμμή 

Εισάγει ένα τρίγωνο 

Εισάγει έναν κύκλο 

Εισάγει ένα τετράγωνο 

Εισάγει ένα βέλος 

Εισάγει ένα αμφίδρομο 
βέλος. 

Εισάγει ένα πολύγωνο. Πατώντας το 
‘+’ ή το ‘-’ μπορείτε να διαμορφώσετε 
το σχήμα προσθέτοντας ή αφαιρώντας 

γωνίες του σχήματος 

Με αυτό το κουμπί, μπορείτε να προσθέσετε 
κορυφές σε κάθε σχήμα και γραμμή. Αν κάνετε 

κλικ σε μια πλευρά του σχήματος, δημιουργεί μία 
κορυφή, αλλά αν κάνετε κλικ σε μία υπάρχουσα 

κορυφή θα εξαφανιστεί. 

Αν πατήσετε αυτό το κουμπί, κάθε κορυφή σε όλα 
τα σχήματα και σε όλες τις γραμμές  θα ‘κρυφτεί’. 

Δείχνει τις μοίρες κάθε γωνίας όλων 
των σχημάτων. 

Στέλνει οτιδήποτε επιλεγμένο πίσω. 

Στέλνει οτιδήποτε επιλεγμένο μπροστά. 
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Control bar  

 
 

Η καινοτομία αυτής της μπάρας εργαλείων είναι ότι είναι διαθέσιμη και στις δύο πλευρές 
της οθόνης, έτσι ο καθηγητής δεν χρειάζεται να μετακινείται από την μία πλευρά στην 
άλλην προκειμένου να χρησιμοποιήσει την μπάρα εργαλείων. 
 
 

18.5   Ομαδοποίηση Αντικειμένων 
 

Επιλέξτε από την μπάρα το    και μαρκάρετε με το τετράγωνο που εμφανίζεται την 
περιοχή με τα αντικείμενα που θέλετε να ομαδοποιήσετε.  
 

 
Ομαδοποίηση  

 
 
Τα στοιχεία που είναι επιλεγμένα μπορούν να μετακινηθούν στην σελίδα σαν να ήταν ένα 
αντικείμενο.  
 

Στέλνει τη μπάρα εργαλείων 
στην πάνω δεξιά γωνία της 

οθόνης 

Ελαχιστοποιεί την μπάρα 
εργαλείων. 

Στέλνει τη μπάρα εργαλείων 
στην κάτω δεξιά γωνία της 

οθόνης 

Στέλνει τη μπάρα εργαλείων 
στην κάτω αριστερή γωνία 

της οθόνης 

Στέλνει τη μπάρα εργαλείων 
στην πάνω αριστερή γωνία 

της οθόνης 

Μεγιστοποιεί την μπάρα 
εργαλείων. 
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18.6     Αποθήκευση σε αρχείο εικόνων 
 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε την σελίδα του μαθήματος σας σε αρχείο εικόνας .jpg, 

πατώντας το:    
 
Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε το υλικό σας ως lma αρχείο και να επιλέξετε ποιες 
σελίδες από αυτό θέλετε να αποθηκεύσετε και σε αρχείο εικόνας.   
 
 

18.7    Πώς να χρησιμοποιήσετε τη Διαδραστική μπάρα εργαλείων του 
LMA  

 

 

Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί που θέλετε (όλα τα 
κουμπιά εξηγούνται σε παραπάνω ενότητες). Στη συνέχεια, το αντικείμενο θα προστεθεί 
στο μάθημα και θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μπορείτε να κάνετε όσες αλλαγές επιθυμείτε 
σε κάθε αντικείμενο που εισάγεται από την μπάρα εργαλείων (ελαχιστοποίηση, 
μεγιστοποίηση, στροφή) και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα κάθε 
φορά. 

 

Τα αντικείμενα αυτά θα κάνουν το μάθημα που έχετε δημιουργήσει πιο ενδιαφέρον. 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα της χρήσης της Διαδραστικής μπάρας 
εργαλείων του LMA 

 

 
Προεπισκόπηση με τον LMA Previewer για Διαδραστικό πίνακα 
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Διαδραστική Μπάρα εργαλείων σε χρήση 
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19. Μάθημα χωρίς Διαδραστικό Πίνακα - Πώς να διανείμετε 
ένα μάθημα 

 
 
 

 
Κάθε φάκελος του κάθε μαθήματος περιλαμβάνει 3 αρχεία και ένα φάκελο. 

1. mylesson.lma                              Μάθημα σε μορφή  LMA  το οποίο έχει συνταχθεί 
με το  LMA Tool 

2. mylesson.html Μάθημα σε  html μορφή προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί σε φυλλομετρητή. 

3. mylesson_IB.html Μάθημα σε  html μορφή προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί σε διαδραστικό πίνακα. 

4. mylesson_files Φάκελος που περιέχει όλα τα στοιχεία του 
μαθήματος 

 

 
 
Αφού κάνετε Προεπισκόπηση   , θα προστεθεί ακόμα ένα αρχείο. 

 
 
Για να μεταφέρετε το μάθημά σας σε Η/Υ που δεν έχει LMA, επιλέγετε όλα τα αρχεία  

 
html, τον φάκελο με τα αρχεία του μαθήματος και το αρχείο lib.swf. 

 

19.1 Διανομή  μαθήματος μέσω Internet 
 

 

Αν θέλετε το μάθημα να παραδοθεί στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία σε 
έναν φάκελο.  

Μπορείτε να αποφασίσετε σε ποια μορφή προτιμάτε να δείτε το μάθημα [για διαδραστικό 
πίνακα (mylesson.IBhtml) ή στο Διαδίκτυο (mylesson.html)]. Τότε θα μπορούσατε να 
συμπιέσετε το φάκελο με τα αρχεία σε ένα αρχείο Zip και μπορείτε να τα στείλετε με 
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email. Όταν το μάθημα ανέβει  στο διαδίκτυο, μπορείτε να δώσετε τη διεύθυνση 
προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο μάθημα. 
 
 

19.2 Διανομή  μαθήματος μέσω μιας πλατφόρμας  
 
Αν θέλετε το μάθημα να παραδοθεί μέσω μιας πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
παρομοίως πρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία σε έναν φάκελο. Έχετε  τη δυνατότητα να  
συμπιέσετε το φάκελο με τα αρχεία σε ένα αρχείο Zip και μπορείτε να τα φορτώσετε σε 
οποιαδήποτε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. 



LMA tool - Version 1.9                                                  Οδηγός Χρήσης - LMA BASIC  

www.LMA.gr 133 

 

20. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ 
 
 
Εικονίδιο 
menu 
 

Εικονίδιο 
υποκατηγορίας 
 

Περιγραφή 
λειτουργίας 

Τρόπος λειτουργίας 

   

 
 Εισαγωγή 

κειμένου 
 √ √ 

 
 Εισαγωγή 

εικόνας 
 √ √ 

 
 Εισαγωγή 

αντικειμένου 
από βιβλιοθήκη 
πολυμέσων 

 √ √ 

 
 Διαγραφή 

επιλεγμένου 
αντικειμένου 

 √ √ 

 
 Αντιγραφή και 

επικόλληση 
επιλεγμένου 
αντικειμένου 

 √ √ 

 
 Αντιγραφή 

μορφοποίησης 
επιλεγμένου 
αντικειμένου 

 √ √ 

 
 Επικόλληση 

μορφοποίησης 
 √ √ 

 
 Επικόλληση 

μορφοποίησης 
με 
συντεταγμένες 

 √ √ 

 
 Μεγέθυνση/σμίκ

ρυνση 
 √ √ 

 
 Μεταφορά 

επιλεγμένου 
αντικειμένου σε 
πρώτο πλάνο 

 √ √ 

 
 Αποστολή 

επιλεγμένου 
αντικειμένου 
στο πίσω μέρος 

 √ √ 

 

 Επιλογή 
αντικειμένου για 
αναφορά του 
τύπου 
δραστηριότητας   

 √ √ 
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Δραστηριότητα 
εικόνας 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
επίλυσης 
προβλήματος 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
κειμένου 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
διαγράμματος 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
ήχου 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
βίντεο 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
διάδρασης 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
διαδικτύου 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
προσομοίωσης 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
αξιολόγησης 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
παιχνιδιού 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
animation 

 √ √ 

 

 

Εικονίδιο 
δραστηριότητας 
χάρτη 

 √ √ 

 
 Αποθήκευση 

μαθήματος 
 √ √ 

 
 Κλείσιμο 

μαθήματος 
 √ √ 

 
 Εισαγωγή ήχου   √ 

 
 Εισαγωγή βίντεο   √ 

 
 Εισαγωγή 

σημείου 
  √ 
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ενδιαφέροντος 

 
 Εισαγωγή 

πίνακα  από 
αρχείο .CSV  

  √ 

 
 Εισαγωγή 

εννοιολογικού 
χάρτη 

  √ 

 
 Εισαγωγή Κουίζ   √ 

 
 

Κουίζ 
πολλαπλής 
επιλογής 

  √ 

 
 

Κουίζ 
αντιστοίχισης 

  √ 

 
 

Κουίζ 
εντοπισμού 

  √ 

 
 

Κουίζ 
εντοπισμού 
εικόνας 

  √ 

 
 

Κουίζ Σωστού-
Λάθους 

  √ 

 
 

Κουίζ 
ταξινόμησης 

  √ 

 
 

Κουίζ λιστών 
λέξεων  

  √ 

 

 Εισαγωγή 
Παιχνιδιού 

  √ 
 

 
Κρυπτόλεξο   √ 

 
 

Πάζλ   √ 
 

 
Μνήμη   √ 

 
 Ανανέωση    √ 

 
 Ανανέωση με 

animation 
  √ 

 
 Προεπισκόπηση 

μαθήματος 
χωρίς την μπάρα 
εργαλείων 

  √ 

 
 Προεπισκόπηση 

μαθήματος με 
την μπάρα 
εργαλείων 

  √ 

 

 Λειτουργία 
μπάρας 
εργαλείων 

√ √ √ 
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