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Η εφαρμογή kami είναι μια δωρεάν εφαρμογή,  η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στη σύγχρονη εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση για την επεξεργασία ενός pdf αρχείου. 

 

Για να ενσωματώσουμε την εφαρμογή kami στις εφαρμογές της Google ακολουθούμε τα παρακάτω βή-

ματα, όπως περιγράφονται στις εικόνες και στα πλαίσια κειμένου που τις σχολιάζουν. 

Για να μπορέσουμε να βρούμε 

την εφαρμογή θα πρέπει πρώτα 

να, έχουμε συνδεθεί στον 

Google λογαριασμό μας και στη 

συνέχεια να κάνουμε κλικ στο 

τετράγωνο των επιπλέον επιλο-

γών. 

Στις επιπλέον εφαρμογές θα πρέπει να βρούμε την εφαρμογή 

Classroom . Στην περίπτωση που δεν είναι ορατή στην πρώτη ο-

μάδα εντολών, γυρίζουμε την μπάρα μέχρι το τέλος και επιλέγου-

με περισσότερες εντολές και την αναζητούμε εκεί, προκειμένου 

αν την εκτελέσουμε και να την ενεργοποιήσουμε.  
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Τώρα βρίσκεστε στο περι-

βάλλον της εφαρμογής 

Classroom και επιλέγο-

ντας το τετράγωνο των 

επιπλέων επιλογών θα 

δείτε στο τέλος την εντο-

λή «Περισσότερα από το 

Apps Marketplace» και 

κάντε κλικ. 

Αναζητήστε το λήμμα “whiteboard” και η 

πρώτη εφαρμογή στα αποτελέσματα είναι 

αυτή που μας ενδιαφέρει. 
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Την επιλέγετε και στη συνέχεια 

κάντε κλικ στο κουμπί  Install προ-

κειμένου να την εγκαταστήσετε. 

Μόλις ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση εμφανί-

ζεται το παρόν πλαίσιο 

διαλόγου και στο ση-

μείο αυτό θα πρέπει 

να επιλέξετε με ποιον 

λογαριασμό θα συνδε-

θεί η εφαρμογή. 
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Κάντε κλικ εδώ 

για να προχω-

ρήσετε 

Κάντε κλικ για να 

ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση 



 

 6 

Τώρα η συντόμευση 

της εφαρμογής kami 

εμφανίζεται στις επι-

πλέον εφαρμογές του 

περιβάλλοντος Class-

room. 

Κάντε κλικ εδώ 

για να επιλέξετε 

ένα αρχείο pdf 

από τον υπολογι-

στή σας. 
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Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε και 

κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα 

Χρησιμοποιήστε τώρα τα κουμπιά της πλευρικής εργαλειοθήκης για να υπογραμμίσε-

τε, να επισημάνετε και να γράψετε πάνω στο αρχείο που έχτε ανοίξει. 

Το μόνο που χρειάζεστε πλέον είναι να επιλέξετε μια πλατφόρμα για να επικοινωνή-

σετε με τους μαθητές σας σε πραγματικό χρόνο. 


