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Με το λογισμικό συλλογικής εκμάθησης SMART Notebook® , μπορείτε να δημιουργήσετε .notebook
αρχεία που περιλαμβάνουν γραφικά, κείμενο, πίνακες, γραμμές, σχήματα, κινούμενα σχέδια και
άλλα. Παρουσιάστε το αρχείο σας και κρατήστε την προσοχή της τάξης σας καθώς κινείστε και
αλληλεπιδράτε με αυτά τα αντικείμενα. Όταν η τάξη σας παρέχει σχόλια και προτάσεις, γράψτε τα
σχόλιά τους στη σελίδα χρησιμοποιώντας ψηφιακή μελάνη. Μπορείτε να ανοίξετε το .notebook
αρχεία σε λογισμικό SMART Notebook σε υπολογιστή Windows® ή Mac® . Μπορείτε επίσης να
εξαγάγετε το αρχείο σας σε διάφορες μορφές.
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Σημαντικό
Η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες απαιτεί μια συνδρομή στο SMART Learning Suite και να
ενεργοποιηθεί ο χρήστης με την παροχή του email του στη συνδρομή στην Πύλη Διαχειριστή
SMART ή με την εισαγωγή ενός ενεργού κλειδιού προϊόντος.

Εκκίνηση του SMART Notebook για πρώτη φορά
Όταν ξεκινάτε το λογισμικό SMART Notebook την πρώτη φορά, ανοίγει η οθόνη υποδοχής . Επιλέξτε
Νέες δυνατότητες στην οθόνη υποδοχής για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το λογισμικό και τις
νέες δυνατότητες του.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να μην εμφανιστεί ξανά εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η οθόνη
υποδοχής κάθε φορά που ανοίγετε το λογισμικό SMART Notebook. Μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στην οθόνη υποδοχής ανά πάσα στιγμή από το Μενού λογισμικού SMART Notebook >
Βοήθεια .

Είσοδος λογαριασμού
Όταν χρησιμοποιείτε το SMART Notebook, πρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό
σας SMART για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες που συνοδεύουν μια συνδρομή στο
SMART Learning Suite και να κάνετε πολλές κοινές εργασίες, όπως:
l

δημιουργούν δραστηριότητες

l

Διατηρήστε τον ίδιο κωδικό τάξης όταν οι μαθητές συνδέονται για να παίξουν συλλογικές
δραστηριότητες

l

Παρουσιάστε μαθήματα για SMART Boards με το iQ

l

Μοιραστείτε μαθήματα μέσω ενός διαδικτυακού συνδέσμου

νότα
Εάν παραλείψετε τη σύνδεση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δραστηριότητα
που σας ζητά να συνδεθείτε.
Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε:
l

Όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό διαδραστικής δραστηριότητας για πρώτη φορά

l

Όταν χρησιμοποιείτε την SMART απόκριση, Φωνάξτε το! και δραστηριότητες Monster Quiz

l

Όταν χρησιμοποιείτε τη δραστηριότητα Διανομής

Όταν ξεκινάτε το λογισμικό τις επόμενες φορές, ανοίγει αυτόματα ένα νέο κενό αρχείο. Για να
ανοίξετε τον οδηγό, επιλέξτε Βοήθεια > Εκμάθηση .

smarttech.com/el/kb/171828
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Για να συνδεθείτε στον SMART λογαριασμό σας
1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μεταβείτε στο SMART Exchange στη διεύθυνση
exchange.smarttech.com.
Ανοίξτε το λογισμικό SMART Notebook.
2. Από το μενού Σημειωματάριο , επιλέξτε Λογαριασμός > Είσοδος . Η σελίδα σύνδεσης
λογαριασμού ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.
νότα
Όταν επιλέγετε Είσοδος , το Notebook ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Είσοδος για να
υποδείξει ότι η σελίδα σύνδεσης έχει ανοίξει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Εάν ένα
πρόγραμμα περιήγησης δεν άνοιξε σε μια σελίδα σύνδεσης, επιλέξτε Δοκιμάστε ξανά .

smarttech.com/el/kb/171828
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3. Τα επόμενα βήματα σύνδεσης ποικίλλουν ανάλογα με το αν έχετε χρησιμοποιήσει τον τρέχοντα
υπολογιστή ή τη συσκευή για να συνδεθείτε στον SMART λογαριασμό σας στο παρελθόν.
Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφουν καλύτερα το σενάριο που ισχύει για εσάς.
a. Εάν έχετε συνδεθεί στο παρελθόν από τον τρέχοντα υπολογιστή ή συσκευή , η σελίδα
σύνδεσης εμφανίζει τον Λογαριασμό σας SMART και τυχόν άλλους SMART λογαριασμούς
στους οποίους έχετε συνδεθεί από αυτόν τον υπολογιστή.

b. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας για να συνδεθείτε.
Ή
a. Εάν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας SMART σε αυτόν τον υπολογιστή ή τη
συσκευή στο παρελθόν , επιλέξτε τον πάροχο λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε για τη
ρύθμιση του λογαριασμού σας SMART.

Κατευθύνεστε στη σελίδα σύνδεσης του παρόχου λογαριασμού.

smarttech.com/el/kb/171828
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b. Εάν έχετε συνδεθεί στον πάροχο του λογαριασμού σας από αυτόν τον υπολογιστή ή τη
συσκευή στο παρελθόν, ο λογαριασμός σας εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου
σύνδεσης. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας.

Ή
Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στον πάροχο του λογαριασμού σας σε αυτόν
τον υπολογιστή, εισαγάγετε τη διεύθυνση email του λογαριασμού σας και επιλέξτε Επόμενο
.

νότα
Εάν άλλα άτομα έχουν χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή ή τη συσκευή για να συνδεθούν,
οι λογαριασμοί τους θα εμφανίζονται επίσης εδώ. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε
Χρήση άλλου λογαριασμού για να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.
c. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε Επόμενο .

4. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας, το SMART Exchange ανοίγει ξανά.
Μπορείτε να πείτε ότι έχετε συνδεθεί επειδή το μενού χρήστη και το κουμπί Κοινή χρήση πόρων
αντικαθιστούν το κουμπί Είσοδος στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

smarttech.com/el/kb/171828
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5. Αφού συνδεθείτε, εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης. Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης και
επιστρέψτε στο SMART Notebook.

6. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
7. Στο Σημειωματάριο, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Είσοδος .
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση και τη σύνδεση στον SMART λογαριασμό σας,
ανατρέξτε στο support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartaccount&context=teacheraccount.

Η οθόνη καλωσορίσματος
Η οθόνη υποδοχής σάς παρέχει έγκαιρες πληροφορίες, συνδέσμους προς νέες δυνατότητες και
περιεχόμενο του Notebook, κοινή χρήση αρχείων, τις πιο πρόσφατες πληροφορίες συνδρομής και
προσφορές αναβάθμισης. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα πρόσφατα αρχεία του
Notebook σας.

Άνοιγμα, δημιουργία, εκτύπωση και αποθήκευση
αρχείων
Στο λογισμικό SMART Notebook, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να ανοίξετε αρχεία λογισμικού SMART
Notebook (.notebook). Αφού δημιουργήσετε ή ανοίξετε ένα .notebook αρχείο, μπορείτε να το
αποθηκεύσετε, να το εκτυπώσετε και να ολοκληρώσετε άλλες συνήθεις εργασίες.

smarttech.com/el/kb/171828
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Ένα αρχείο .notebook αποτελείται από μια σειρά σελίδων, η καθεμία με τα δικά της αντικείμενα και
ιδιότητες. Μια μικρογραφία κάθε σελίδας εμφανίζεται στο Page Sorter. Χρησιμοποιώντας είτε τις
εντολές ταξινόμησης σελίδων είτε του μενού, μπορείτε να εμφανίσετε μια υπάρχουσα σελίδα, να
δημιουργήσετε μια κενή σελίδα, να δημιουργήσετε έναν κλώνο μιας υπάρχουσας σελίδας ή να
διαγράψετε μια υπάρχουσα σελίδα.

Δημιουργία αρχείων
Όταν ξεκινάτε το λογισμικό SMART Notebook για πρώτη φορά, η οθόνη υποδοχής ανοίγει αυτόματα.
Όταν ξεκινάτε το λογισμικό τις επόμενες φορές, ένα νέο .notebook το αρχείο ανοίγει αυτόματα.
Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ανά πάσα στιγμή.
Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο
Επιλέξτε Αρχείο > Νέο .
Εάν εργάζεστε σε ένα αρχείο με μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο
διαλόγου και σας ζητά να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο. Πατήστε Ναι για να αποθηκεύσετε τις
αλλαγές σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Άνοιγμα αρχείων
Το SMART Notebook ανοίγει και αποθηκεύει τα αρχεία σας στο .notebook μορφή.
Η μέθοδος με την οποία ανοίγετε ένα αρχείο είναι η ίδια για όλες τις εκδόσεις του λογισμικού SMART
Notebook.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο

1. Πατήστε Άνοιγμα αρχείου

.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα.
2. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο.
3. Πατήστε Άνοιγμα.
Υπόδειξη
Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που άνοιξε πρόσφατα πατώντας το μενού Αρχείο και, στη
συνέχεια, πατώντας το όνομα αρχείου (λειτουργικά συστήματα Windows) ή Αρχείο >
Άνοιγμα πρόσφατου (λειτουργικά συστήματα OS X).

smarttech.com/el/kb/171828
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Εμφάνιση σελίδων σε αρχείο
Μπορείτε να εμφανίσετε οποιαδήποτε σελίδα στο αρχείο χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση σελίδων .
Μπορείτε να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα του αρχείου χρησιμοποιώντας
κουμπιά ή χειρονομίες.
Για να εμφανίσετε μια σελίδα
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Πατήστε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να εμφανίσετε.
Για να εμφανίσετε την επόμενη σελίδα σε ένα αρχείο
Πατήστε Επόμενη σελίδα

.

Ή
Σύρετε το δάχτυλό σας στη σελίδα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

smarttech.com/el/kb/171828
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Για να εμφανίσετε την προηγούμενη σελίδα σε ένα αρχείο
Πατήστε Προηγούμενη σελίδα

.

Ή
Σύρετε το δάχτυλό σας στη σελίδα από αριστερά προς τα δεξιά.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

Αποθήκευση αρχείου
Το SMART Notebook ανοίγει και αποθηκεύει τα αρχεία σας στο .notebook μορφή.
Για να αποθηκεύσετε ένα νέο αρχείο
1. Πατήστε Αποθήκευση

.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως .
2. Περιηγηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου .
4. Πατήστε Αποθήκευση .
Για να αποθηκεύσετε ένα υπάρχον αρχείο
Πατήστε Αποθήκευση

.

Για να αποθηκεύσετε ένα υπάρχον αρχείο με νέο όνομα ή τοποθεσία
1. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως .
2. Περιηγηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο Όνομα αρχείου ox.
4. Πατήστε Αποθήκευση .
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Για αυτόματη αποθήκευση αρχείων (Windows)
1. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθηκευμένες σε χρόνο .
Εμφανίζεται ο Οδηγός χρονομετρημένης αποθήκευσης .
2. Επιλέξτε Κάθε φορά που μετακινούμαι σε διαφορετική σελίδα για να αποθηκεύετε αυτόματα
το αρχείο σας κάθε φορά που επιλέγετε διαφορετική σελίδα.
Ή
Επιλέξτε 1 λεπτό , 5 λεπτά , 15 λεπτά ή 30 λεπτά για να αποθηκεύσετε το αρχείο σας αυτόματα
μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
3. Πατήστε Επόμενο .
4. Επιλέξτε Έγγραφο σημειωματάριου .
5. Πατήστε Επόμενο .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως .
6. Περιηγηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου . Το λογισμικό SMART
Notebook αποθηκεύει αυτόματα το αρχείο με το .notebook επέκταση αρχείου.
8. Πατήστε Αποθήκευση .

Εκτύπωση αρχείων
Για να εκτυπώσετε αρχεία SMART Notebook
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .
2. Επιλέξτε σε ποια μορφή θέλετε να εκτυπώσετε το αρχείο:
o

Μικρογραφίες

o

Σημειώσεις ακροατηρίου

o

Πλήρης σελίδα

3. Ανοίξτε την καρτέλα Διάταξη σελίδας και προσαρμόστε τις επιλογές διάταξης σύμφωνα με τις
ανάγκες σας.
4. Ανοίξτε την καρτέλα Printer Setup για να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
και τυχόν πρόσθετες επιλογές, όπως τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να δημιουργήσετε
και τις επιλογές χρώματος και προσανατολισμού.
5. Επιλέξτε Εκτύπωση .
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Ορισμός του SMART Notebook ως προεπιλεγμένου προγράμματος για
.notebook αρχεία
Εάν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το άνοιγμα .notebook αρχεία έχει αλλάξει για να ανοίξει από
άλλο πρόγραμμα στον υπολογιστή, μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το
.notebook τύπος αρχείου πίσω στο SMART Notebook.
Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα
1. Ανοίξτε το SMART Notebook και επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός προεπιλογής.
4. Εάν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν ανοίγετε ένα .notebook αρχείο και το
προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα δεν είναι το λογισμικό SMART Notebook, επιλέξτε Πείτε μου εάν
το λογισμικό SMART Notebook δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για αρχεία .notebook
.
5. Κάντε κλικ στο OK.

Μάθετε τη διεπαφή
Η διεπαφή λογισμικού SMART Notebook αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
l

Μενού

l

Γραμμή εργαλείων

l

Καρτέλες (Ταξινόμηση σελίδων, Συλλογή και ούτω καθεξής)

l

Περιοχή σελίδας

Μενού
Το μενού περιέχει τις εντολές για τη διαχείριση αρχείων, αντικειμένων και του SMART λογαριασμού
σας.

smarttech.com/el/kb/171828
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Γραμμή εργαλείων
Από τη γραμμή εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία εντολών. Τα
κουμπιά της γραμμής εργαλείων είναι οργανωμένα σε πίνακες.
Πάνελ

Περιγραφή

Ενέργειες

Ο πίνακας «Ενέργειες» περιλαμβάνει κουμπιά για περιήγηση και
πραγματοποίηση αλλαγών στο .notebook αρχεία:

Πρόσθετα
στοιχεία

Εάν εγκαταστήσετε πρόσθετα SMART Notebook, εμφανίζεται ένας πίνακας
πρόσθετων στα δεξιά του πίνακα ενεργειών:

νότα
Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στη βασική έκδοση του SMART
Notebook, καθώς απαιτεί ενεργή συνδρομή στο SMART Learning Suite.
Εργαλεία

Ο πίνακας Εργαλεία περιλαμβάνει κουμπιά για τη δημιουργία και την εργασία
με βασικά αντικείμενα σε σελίδες:
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Πάνελ

Περιγραφή

Συναφής

Όταν επιλέγετε ένα κουμπί στον πίνακα Εργαλεία , εμφανίζονται πρόσθετα
κουμπιά. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Στυλό
πρόσθετα κουμπιά:

, εμφανίζονται τα ακόλουθα

Επιλέξτε το κουμπί Τύποι στυλό για να επιλέξετε έναν τύπο στυλό και, στη
συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα κουμπιά τύπου γραμμής για να γράψετε ή να
σχεδιάσετε ψηφιακή μελάνη σε αυτόν τον τύπο γραμμής. Μπορείτε να
προσαρμόσετε έναν επιλεγμένο τύπο γραμμής χρησιμοποιώντας τις επιλογές
στην καρτέλα Ιδιότητες και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές
σας για μελλοντική χρήση.
Χρησιμοποιήστε τους τρεις επιλογείς ιδιοτήτων δίπλα στα κουμπιά τύπου
γραμμής για να ορίσετε το χρώμα, το πάχος, το στυλ και τη διαφάνεια της
ψηφιακής μελάνης.
Εάν κάνετε κλικ σε άλλα κουμπιά στον πίνακα Εργαλεία , εμφανίζονται
παρόμοια σύνολα πρόσθετων κουμπιών.
νότα
Πολλές από αυτές τις επιλογές είναι επίσης διαθέσιμες στο μενού του Notebook.
Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αλλάξετε τη θέση των κουμπιών στη γραμμή
εργαλείων πατώντας Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

.

Από προεπιλογή, η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου λογισμικού
SMART Notebook. Μπορείτε να το μετακινήσετε στο κάτω μέρος πατώντας Μετακίνηση γραμμής
εργαλείων στο επάνω/κάτω μέρος του παραθύρου
. Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου
εσείς ή οι μαθητές σας δεν μπορείτε να φτάσετε στη γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται στο επάνω
μέρος του παραθύρου.

Ταξινόμηση σελίδων
Το Page Sorter εμφανίζει όλες τις σελίδες του ανοιχτού αρχείου ως μικρογραφίες και ενημερώνει
αυτόματα αυτές τις μικρογραφίες καθώς αλλάζετε τα περιεχόμενα των σελίδων.
Χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή σελίδων, μπορείτε:
l

Εμφάνιση σελίδων

l

Δημιουργία σελίδων

l

Αποκοπή ή αντιγραφή και επικόλληση σελίδων
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l

Κλωνοποίηση σελίδων

l

Καθαρίστε τις σελίδες

l

Διαγραφή σελίδας

l

Μετονομασία σελίδων

l

Αναδιάταξη σελίδων

l

Ομαδικές σελίδες

Καρτέλα Gallery
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Gallery στη διεπαφή χρήστη του λογισμικού SMART Notebook για να
περιηγηθείτε ή να αναζητήσετε δραστηριότητες και περιεχόμενο μαθήματος που θα προσθέσετε στα
μαθήματά σας. Ορισμένο από το περιεχόμενο που μπορείτε να βρείτε στην καρτέλα Gallery
περιλαμβάνει:
l

Διαδραστικά μέσα

l

Εικόνες

l

τρισδιάστατα μοντέλα

l

Δραστηριότητες

l

Ηλεκτρονικοί πόροι

Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε το δικό σας περιεχόμενο και το περιεχόμενο άλλων καθηγητών στην
καρτέλα Gallery για χρήση στα μαθήματά σας.

Καρτέλα Συνημμένα
Η καρτέλα Συνημμένα εμφανίζει τα αρχεία και τις ιστοσελίδες που είναι συνημμένα στο τρέχον
αρχείο.

Καρτέλα Ιδιότητες
Η καρτέλα Ιδιότητες σάς δίνει τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε αντικείμενα σε μια σελίδα, όπως
ψηφιακή μελάνη, σχήματα, γραμμές, κείμενο και πίνακες. Ανάλογα με το αντικείμενο που επιλέγετε,
μπορείτε να αλλάξετε:
l

Το χρώμα, το πάχος και το στυλ των γραμμών

l

Τα εφέ διαφάνειας και γεμίσματος των αντικειμένων

l

Ο τύπος γραμματοσειράς, το μέγεθος και το στυλ του κειμένου

l

Το animation των αντικειμένων

Καρτέλα πρόσθετα
Η καρτέλα Πρόσθετα σάς δίνει τη δυνατότητα να εργαστείτε με πρόσθετα λογισμικού SMART
Notebook.

smarttech.com/el/kb/171828

19

Κεφάλαιο 1 Έναρξη

Περιοχή σελίδας
Η περιοχή σελίδας εμφανίζει τα περιεχόμενα μιας επιλεγμένης σελίδας σε ένα αρχείο. Αυτή είναι η
περιοχή της σελίδας όπου δημιουργείτε και εργάζεστε με αντικείμενα.

Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων
Η γραμμή εργαλείων λογισμικού SMART Notebook σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να
χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία εντολών και εργαλείων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή
εργαλείων έτσι ώστε να περιλαμβάνει τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.
Αφού προσθέσετε ή αφαιρέσετε κουμπιά της γραμμής εργαλείων, μπορείτε να επαναφέρετε το
προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών της γραμμής εργαλείων. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των εργαλείων εάν προσαρμόσατε και αποθηκεύσατε τις ρυθμίσεις
χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες.
Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κουμπιά της γραμμής εργαλείων
1. Κάντε κλικ στην Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

.

Ή
Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμής εργαλείων.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες ή Εργαλεία.
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3. Κάντε τα εξής:
Για να προσθέσετε ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του στο

o

παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη γραμμή εργαλείων.
Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί από τη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του στη

o

γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, σύρετέ το μακριά από τη γραμμή εργαλείων.
Για να αναδιατάξετε τα κουμπιά, κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων και, στη

o

συνέχεια, σύρετέ το σε μια νέα θέση στη γραμμή εργαλείων.
Σημειώσεις
o

Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αναδιατάξετε κουμπιά μόνο στον πίνακα
της γραμμής εργαλείων που επιλέξατε στο βήμα 2. Για παράδειγμα, εάν κάνατε κλικ στο
Actions στο βήμα 2, μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αναδιατάξετε
κουμπιά μόνο στον πίνακα Actions.

o

Για να απλώσετε ένα κουμπί σε σειρές, σύρετέ το και κρατήστε το ανάμεσα σε δύο στήλες
κουμπιών.
Εάν χρησιμοποιείτε μικρότερη ανάλυση οθόνης, απλώστε μόνο ένα ή δύο κουμπιά στις
σειρές για να αποφύγετε προβλήματα όταν η γραμμή εργαλείων είναι ευρύτερη από το
παράθυρο λογισμικού SMART Notebook.

4. Κάντε κλικ στο Τέλος.
Για να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών της γραμμής εργαλείων
1. Κάντε κλικ στην Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

.

Ή
Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Κάντε κλικ στην Επαναφορά προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων .
Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των εργαλείων
1. Κάντε κλικ στην Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

.

Ή
Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Κάντε κλικ στην Επαναφορά προεπιλεγμένων ιδιοτήτων εργαλείου .
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Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων
Η γραμμή εργαλείων λογισμικού SMART Notebook σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να
χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία εντολών και εργαλείων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή
εργαλείων έτσι ώστε να περιλαμβάνει τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.
Αφού προσθέσετε ή αφαιρέσετε κουμπιά της γραμμής εργαλείων, μπορείτε να επαναφέρετε το
προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών της γραμμής εργαλείων. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των εργαλείων εάν προσαρμόσατε και αποθηκεύσατε τις ρυθμίσεις
χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες.
Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κουμπιά της γραμμής εργαλείων
1. Κάντε κλικ στην Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

.

Ή
Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμής εργαλείων.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες ή Εργαλεία.
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3. Κάντε τα εξής:
Για να προσθέσετε ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του στο

o

παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη γραμμή εργαλείων.
Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί από τη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του στη

o

γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, σύρετέ το μακριά από τη γραμμή εργαλείων.
Για να αναδιατάξετε τα κουμπιά, κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων και, στη

o

συνέχεια, σύρετέ το σε μια νέα θέση στη γραμμή εργαλείων.
Σημειώσεις
o

Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αναδιατάξετε κουμπιά μόνο στον πίνακα
της γραμμής εργαλείων που επιλέξατε στο βήμα 2. Για παράδειγμα, εάν κάνατε κλικ στο
Actions στο βήμα 2, μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αναδιατάξετε
κουμπιά μόνο στον πίνακα Actions.

o

Για να απλώσετε ένα κουμπί σε σειρές, σύρετέ το και κρατήστε το ανάμεσα σε δύο στήλες
κουμπιών.
Εάν χρησιμοποιείτε μικρότερη ανάλυση οθόνης, απλώστε μόνο ένα ή δύο κουμπιά στις
σειρές για να αποφύγετε προβλήματα όταν η γραμμή εργαλείων είναι ευρύτερη από το
παράθυρο λογισμικού SMART Notebook.

4. Κάντε κλικ στο Τέλος.
Για να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών της γραμμής εργαλείων
1. Κάντε κλικ στην Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

.

Ή
Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων.
2. Κάντε κλικ στην Επαναφορά προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων .
Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των εργαλείων
1. Κάντε κλικ στην Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων

.

Ή
Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων.
2. Κάντε κλικ στην Επαναφορά προεπιλεγμένων ιδιοτήτων εργαλείου .

Διαχείριση και χρήση πρόσθετων
Απαιτείται συνδρομή SMART Learning Suite
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Τα πρόσθετα για το SMART Notebook είναι επεκτάσεις λογισμικού που προσθέτουν νέες ειδικευμένες
δυνατότητες στο SMART Notebook. Μερικά πρόσθετα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι:
l

Μπλοκ SMART

l

Εφαρμογή δημιουργίας δραστηριοτήτων

l

GeoGebra

l

Αναζήτηση βίντεο

l

Χαρτογράφηση εννοιών

Άνοιγμα της καρτέλας Πρόσθετα
Για να ανοίξετε την καρτέλα Πρόσθετα, πατήστε Πρόσθετα

.

Για να μετακινήσετε την καρτέλα
Πατήστε Μετακίνηση πλευρικής γραμμής
του παραθύρου στην άλλη.

για να μετακινήσετε την καρτέλα από τη μια πλευρά

νότα
Αυτό μετακινεί όλες τις καρτέλες μαζί με την καρτέλα που έχετε ανοίξει.
Για αλλαγή μεγέθους ή απόκρυψη της καρτέλας
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της καρτέλας σύροντας το περίγραμμά της αριστερά ή δεξιά. ή να
αποκρύψετε την καρτέλα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε πατώντας την επιλογή Αυτόματη απόκρυψη.

Για να εμφανίσετε την καρτέλα όταν είναι κρυφή, πατήστε το εικονίδιο της καρτέλας.
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νότα
Για λειτουργικά συστήματα Windows: εάν μειώσετε την καρτέλα στο ελάχιστο μέγεθός της, η
επιλογή αυτόματης απόκρυψης ενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πρόσθετων
Για να ενεργοποιήσετε ένα πρόσθετο
1. Στο μενού Σημειωματάριο, επιλέξτε Πρόσθετα > Διαχείριση πρόσθετων .
Ή
Ανοίξτε την καρτέλα Πρόσθετα και επιλέξτε Ρυθμίσεις

.

Εμφανίζεται ο Διαχειριστής πρόσθετων. Τα πρόσθετα που είναι απενεργοποιημένα είναι γκρι.
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2. Πατήστε ένα από τα απενεργοποιημένα πρόσθετα στον αριστερό πίνακα και, στη συνέχεια,
πατήστε Ενεργοποίηση .
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλα τα πρόσθετα που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
3. Μόλις ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση των πρόσθετων, πατήστε Τέλος .
Για να απενεργοποιήσετε ένα πρόσθετο
1. Στο μενού Σημειωματάριο, επιλέξτε Πρόσθετα > Διαχείριση πρόσθετων .
Ή
Ανοίξτε την καρτέλα Πρόσθετα και επιλέξτε Ρυθμίσεις

.

Εμφανίζεται ο Διαχειριστής πρόσθετων.
2. Πατήστε τα πρόσθετα που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πατήστε Απενεργοποίηση και μετά Τέλος .

Χρήση πρόσθετων
Μετά την εγκατάσταση ενός πρόσθετου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτού του
πρόσθετου όπως οποιεσδήποτε άλλες δυνατότητες στο λογισμικό SMART Notebook.
Σημαντικό
Το πρόσθετο SMART kapp υποστηρίζει μόνο μοντέλα SMART kapp 42 και SMART kapp 84.
Για να δείτε ένα πρόσθετο
1. Πατήστε Πρόσθετα

για να ανοίξετε τη λίστα με τα πρόσθετα.

2. Πατήστε το εικονίδιο του πρόσθετου για να ανοίξετε το πρόσθετο.
3. Πατήστε

για να επιστρέψετε στη λίστα με τα πρόσθετα.

Για να δείτε την έκδοση ενός πρόσθετου και άλλες πληροφορίες
1. Επιλέξτε Πρόσθετα > Διαχείριση πρόσθετων στη γραμμή εργαλείων λογισμικού
Ή
Πατήστε Ρυθμίσεις

στη γραμμή τίτλου του πρόσθετου.

Εμφανίζεται ο Διαχειριστής πρόσθετων.
2. Πατήστε το όνομα του πρόσθετου.
3. Πατήστε Σχετικά .
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Εντοπισμός πρόσθετων που λείπουν
Εάν ανοίξετε μια σελίδα σε ένα .notebook αρχείο που απαιτεί ένα πρόσθετο που δεν είναι
εγκατεστημένο ή είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην
κορυφή της σελίδας. Πατήστε το μήνυμα για να ανοίξετε το Add-on Manager. Ο Διαχειριστής
πρόσθετων προσδιορίζει ποιο πρόσθετο απαιτείται. Στη συνέχεια, μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να
ενεργοποιήσετε αυτό το πρόσθετο.

Ρύθμιση προτίμησης χειρονομίας
Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αντικείμενα στο λογισμικό SMART Notebook χρησιμοποιώντας
χειρονομίες, συμπεριλαμβανομένης της χειρονομίας ανακίνησης και της χειρονομίας πατημένο και
κρατήστε πατημένο.
Οι χειρονομίες ανακίνησης και πατήματος παρατεταμένου είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.
Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να τις απενεργοποιήσετε εάν διαπιστώσετε ότι εσείς ή οι μαθητές σας
επικαλείτε συχνά τις χειρονομίες κατά λάθος.
Χειρονομία

Όνομα

Σκοπός

Χειρονομία ανακίνησης Ομαδοποιήστε δύο ή
περισσότερα αντικείμενα.

Χειρονομία πατήστε
Κάντε δεξί κλικ (λειτουργικό
και κρατήστε πατημένο σύστημα Windows) ή
Control-κλικ (λειτουργικό
σύστημα OS X).

Για να απενεργοποιήσετε τη χειρονομία ανακίνησης
1. Επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις (για λειτουργικά συστήματα Windows). Εμφανίζεται το
πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις SMART Notebook. Για λειτουργικά συστήματα OS X, επιλέξτε
Σημειωματάριο > Προτιμήσεις. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.
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3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση της χειρονομίας ανακίνησης για
ομαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων.
4. Κάντε κλικ στο OK.
Για να απενεργοποιήσετε τη χειρονομία πατημένο και κρατήστε πατημένο
1. Επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις (για λειτουργικά συστήματα Windows). Εμφανίζεται το
πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις SMART Notebook. Για λειτουργικά συστήματα OS X, επιλέξτε
Σημειωματάριο > Προτιμήσεις. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.
3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να κάνετε
δεξί κλικ .
4. Κάντε κλικ στο OK.

Αναίρεση και επανάληψη ενεργειών
Όταν κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο, μπορείτε να αντιστρέψετε τα αποτελέσματα των προηγούμενων
ενεργειών και εντολών σας.
νότα
Εάν δύο άτομα χρησιμοποιούν το διαδραστικό προϊόν σας, το πάτημα Αναίρεση και Επανάληψη
επηρεάζει τις ενέργειες και των δύο χρηστών.
Για να αντιστρέψετε το αποτέλεσμα της τελευταίας ενέργειας
Πατήστε Αναίρεση

.

νότα
Μπορείτε να αναιρέσετε έναν απεριόριστο αριθμό ενεργειών.
Για να επαναφέρετε την τελευταία ενέργεια που αντιστράφηκε με την εντολή Αναίρεση
Πατήστε Επανάληψη
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Άνοιγμα της καρτέλας Ταξινόμηση σελίδων
Εμφάνιση σελίδων σε αρχείο
Δημιουργία σελίδων
Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση σελίδων
Κλωνοποίηση σελίδων
Μετονομασία, αναδιάταξη και ομαδοποίηση σελίδων
Διαγραφή σελίδων
Ορισμός προεπιλεγμένων προτιμήσεων σελίδας

29
31
31
32
32
33
35
35

Ένα αρχείο .notebook αποτελείται από μια σειρά σελίδων, η καθεμία με τα δικά της αντικείμενα και
ιδιότητες.
Το Page Sorter εμφανίζει όλες τις σελίδες του ανοιχτού αρχείου ως μικρογραφίες και ενημερώνει
αυτόματα αυτές τις μικρογραφίες καθώς αλλάζετε τα περιεχόμενα των σελίδων.
Χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή σελίδων, μπορείτε:
l

Εμφάνιση σελίδων

l

Δημιουργία σελίδων

l

Αποκοπή ή αντιγραφή και επικόλληση σελίδων

l

Κλωνοποίηση σελίδων

l

Καθαρίστε τις σελίδες

l

Διαγραφή σελίδας

l

Μετονομασία σελίδων

l

Αναδιάταξη σελίδων

l

Ομαδικές σελίδες

Άνοιγμα της καρτέλας Ταξινόμηση σελίδων
Για να ανοίξετε το Page Sorter, επιλέξτε Page Sorter
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Για να μετακινήσετε την καρτέλα
Πατήστε Μετακίνηση πλευρικής γραμμής
του παραθύρου στην άλλη.

για να μετακινήσετε την καρτέλα από τη μια πλευρά

νότα
Αυτό μετακινεί όλες τις καρτέλες μαζί με την καρτέλα που έχετε ανοίξει.
Για αλλαγή μεγέθους ή απόκρυψη της καρτέλας
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της καρτέλας σύροντας το περίγραμμά της αριστερά ή δεξιά. ή να
αποκρύψετε την καρτέλα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε πατώντας την επιλογή Αυτόματη απόκρυψη.

Για να εμφανίσετε την καρτέλα όταν είναι κρυφή, πατήστε το εικονίδιο της καρτέλας.
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νότα
Για λειτουργικά συστήματα Windows: εάν μειώσετε την καρτέλα στο ελάχιστο μέγεθός της, η
επιλογή αυτόματης απόκρυψης ενεργοποιείται αυτόματα.

Εμφάνιση σελίδων σε αρχείο
Μπορείτε να εμφανίσετε οποιαδήποτε σελίδα στο αρχείο χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση σελίδων .
Μπορείτε να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα του αρχείου χρησιμοποιώντας
κουμπιά ή χειρονομίες.
Για να εμφανίσετε μια σελίδα
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Πατήστε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να εμφανίσετε.
Για να εμφανίσετε την επόμενη σελίδα σε ένα αρχείο
Πατήστε Επόμενη σελίδα

.

Για να εμφανίσετε την προηγούμενη σελίδα σε ένα αρχείο
Πατήστε Προηγούμενη σελίδα

.

Δημιουργία σελίδων
Μπορείτε να προσθέσετε μια κενή σελίδα στο ανοιχτό αρχείο χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη

σελίδας ή τον ταξινομητή σελίδων.
Για να εισαγάγετε μια σελίδα χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη σελίδας
Πατήστε Προσθήκη σελίδας

.

Η νέα σελίδα εμφανίζεται μετά την τρέχουσα σελίδα.
Υπόδειξη
Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρώμα φόντου για μια σελίδα, ανατρέξτε στο

Ορισμός προεπιλεγμένων προτιμήσεων σελίδας στη σελίδα35.
Για να εισαγάγετε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή σελίδων
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Επιλέξτε τη μικρογραφία της σελίδας μετά την οποία θέλετε να εμφανίζεται η νέα σελίδα.
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3. Πατήστε το βέλος μενού της μικρογραφίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή κενή σελίδας .
Η νέα σελίδα εμφανίζεται μετά την επιλεγμένη σελίδα.
Υπόδειξη
Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρώμα φόντου για μια σελίδα, ανατρέξτε στο

Ορισμός προεπιλεγμένων προτιμήσεων σελίδας στη σελίδα35.

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση σελίδων
Από τον Διαλογή σελίδων, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα που θέλετε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε και
επιλέξτε Αποκοπή σελίδας ή Αντιγραφή σελίδας . Για να επικολλήσετε μια αντιγραμμένη ή κομμένη
σελίδα, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Επικόλληση .

Κλωνοποίηση σελίδων
Ως εναλλακτική λύση στη δημιουργία μιας κενή σελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο
(ή «κλώνο») μιας υπάρχουσας σελίδας.
νότα
Μπορείτε να κλωνοποιήσετε μια σελίδα μόνο εάν περιέχει περιεχόμενο.
Για να κλωνοποιήσετε μια σελίδα
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Επιλέξτε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να κλωνοποιήσετε.
3. Πατήστε το βέλος μενού της μικρογραφίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλωνοποίηση σελίδας .
Η κλωνοποιημένη σελίδα εμφανίζεται αμέσως μετά την τρέχουσα σελίδα.
νότα
Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές θέλετε.
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Μετονομασία, αναδιάταξη και ομαδοποίηση
σελίδων
Όταν δημιουργείτε μια σελίδα, το λογισμικό SMART Notebook ονομάζει αυτόματα τη σελίδα με την
ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της. Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε και να ομαδοποιήσετε
σελίδες.
Για να μετονομάσετε μια σελίδα
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα της σελίδας.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη σελίδα.
4. Πατήστε αλλού.
Υπόδειξη
Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα για μια νέα σελίδα ώστε να είναι κενή αντί για
την ώρα ημερομηνίας. Δείτε Ορισμός προεπιλεγμένων προτιμήσεων σελίδας στη σελίδα35.
Για αναδιάταξη σελίδων
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Πατήστε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να μετακινήσετε στο αρχείο.
Γύρω από τη μικρογραφία εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.
3. Σύρετε τη μικρογραφία στη νέα της θέση στον Ταξινόμηση σελίδων.
Μια μπλε γραμμή υποδεικνύει τη νέα θέση της σελίδας.
4. Απελευθερώστε τη μικρογραφία.
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Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, μετακινήστε σελίδες μεταξύ ομάδων, μετακινήστε μια ομάδα
ή διαγράψτε μια ομάδα
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
Ενέργεια

λειτουργικό σύστημα Windows

Λειτουργικό σύστημα Mac

Δημιουργήστε
μια ομάδα

Επιλέξτε το βέλος μενού της πρώτης
ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Προσθήκη νέας ομάδας .
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την
ομάδα.

Επιλέξτε το βέλος μενού της πρώτης
ομάδας, επιλέξτε Επεξεργασία
ομάδων σελίδων και κάντε κλικ στην
Προσθήκη νέας ομάδας .
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την
ομάδα.

Μετακίνηση
Σύρετε τη μικρογραφία μιας σελίδας
σελίδων μεταξύ σε μια νέα θέση εντός της ομάδας ή
ομάδων
σε μια διαφορετική ομάδα.

Επιλέξτε το βέλος μενού μιας ομάδας
και επιλέξτε Επεξεργασία ομάδων
σελίδων .
Σύρετε τη μικρογραφία μιας σελίδας
σε μια νέα θέση εντός της ομάδας ή
σε μια διαφορετική ομάδα.

Μετακινήστε
μια ομάδα

Σύρετε τη γραμμή τίτλου της ομάδας
στη νέα θέση της ομάδας.

Επιλέξτε το βέλος μενού μιας ομάδας
και επιλέξτε Επεξεργασία ομάδων
σελίδων .
Σύρετε τη γραμμή τίτλου της ομάδας
στη νέα θέση της ομάδας.

Διαγραφή
ομάδας (και
διατήρηση
σελίδων)

Μετακινήστε τις σελίδες μιας ομάδας
σε διαφορετικές ομάδες. Όταν μια
ομάδα δεν περιέχει σελίδες, το
λογισμικό SMART Notebook τη
διαγράφει αυτόματα.

Επιλέξτε το βέλος μενού μιας ομάδας
και επιλέξτε Επεξεργασία ομάδων
σελίδων .
Μετακινήστε τις σελίδες μιας ομάδας
σε διαφορετικές ομάδες. Όταν μια
ομάδα δεν περιέχει σελίδες, το
λογισμικό SMART Notebook τη
διαγράφει αυτόματα.

Διαγράψτε μια
ομάδα και όλες
τις σελίδες της

Πατήστε το βέλος μενού της ομάδας
και επιλέξτε Διαγραφή ομάδας .

Επιλέξτε το βέλος μενού μιας ομάδας
και επιλέξτε Επεξεργασία ομάδων
σελίδων .
Πατήστε το βέλος μενού της ομάδας
και επιλέξτε Διαγραφή ομάδας .

Σημειώσεις
o

Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε τις ομάδες πατώντας το βέλος μενού μιας ομάδας και,
στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση προς τα
κάτω .

o

Το λογισμικό SMART Notebook αριθμεί τις σελίδες διαδοχικά σε ένα αρχείο. Εάν
αλλάξετε τη σειρά των ομάδων, το λογισμικό SMART Notebook επαναριθμεί τις σελίδες
στις ομάδες ανάλογα.
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Διαγραφή σελίδων
Μπορείτε να διαγράψετε μια σελίδα από το τρέχον αρχείο χρησιμοποιώντας το κουμπί Διαγραφή

σελίδας ή τον Ταξινόμηση σελίδων.
Υπόδειξη
Ως εναλλακτική λύση στη διαγραφή μιας σελίδας, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αντικείμενά της
(δείτε Εκκαθάριση σελίδων στη σελίδα228).
Για να διαγράψετε μια σελίδα χρησιμοποιώντας το κουμπί Διαγραφή σελίδας
1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εμφανίστε τη σελίδα που θέλετε να επαναφέρετε.

2. Επιλέξτε Διαγραφή σελίδας

.

Για να διαγράψετε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή σελίδων
1. Εάν η Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Επιλέξτε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να κλωνοποιήσετε.
3. Πατήστε το βέλος μενού της μικρογραφίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλωνοποίηση σελίδας .

Ορισμός προεπιλεγμένων προτιμήσεων σελίδας
Από προεπιλογή, οι νέες σελίδες που προστίθενται στο αρχείο σας έχουν προεπιλεγμένο λευκό χρώμα
φόντου. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρώμα φόντου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον
προεπιλεγμένο τίτλο της σελίδας από την ημερομηνία και την ώρα ώστε να είναι κενή.
νότα
Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο νέες σελίδες και θα παρακαμφθεί από τυχόν εφαρμοσμένα
θέματα.
Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρώμα φόντου για μια νέα σελίδα
1. Για λειτουργικά συστήματα Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία> Προτιμήσεις.
Ή
Για λειτουργικά συστήματα OS X, επιλέξτε Σημειωματάριο > Προτιμήσεις.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογές.
3. Επιλέξτε Αλλαγή χρώματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.
4. Κάντε κλικ στο OK.
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Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τίτλο σελίδας νέα σελίδα
1. Για λειτουργικά συστήματα Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία> Προτιμήσεις.
Ή
Για λειτουργικά συστήματα OS X, επιλέξτε Σημειωματάριο > Προτιμήσεις.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογές.
3. Στην περιοχή Προεπιλεγμένος τίτλος σελίδας , επιλέξτε (κενό) .
4. Κάντε κλικ στο OK.
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Προσθήκη εικόνων
Προσθήκη εικόνας αποθηκευμένης στον υπολογιστή
Προσθήκη εικόνας από τη Γκαλερί
Προσθήκη εικόνας χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση στον Ιστό εικόνων
Ρύθμιση προτιμήσεων εικόνας για μείωση του μεγέθους του αρχείου
Χειροκίνητη μείωση του μεγέθους των μεγάλων εικόνων
Εξαγωγή βελτιστοποιημένων αρχείων
Περικοπή και ρύθμιση διαφάνειας εικόνας
Περικοπή εικόνων
Ρύθμιση διαφάνειας εικόνας
Προσθήκη σχημάτων σε σελίδες μαθήματος
Προσθήκη σχημάτων με το εργαλείο Shapes
Προσθήκη σχημάτων με το εργαλείο Regular Polygons
Προσθήκη σχημάτων με το εργαλείο αναγνώρισης σχήματος στυλό
Εμφάνιση και επεξεργασία των μηκών πλευρών ενός σχήματος
Εμφάνιση και επεξεργασία των κορυφών ενός σχήματος
Εμφάνιση εσωτερικών γωνιών
Επεξεργασία ιδιοτήτων σχήματος
Προσθήκη γραμμών σε σελίδες μαθήματος
Δημιουργία ευθειών γραμμών και τόξων
Επεξεργασία ιδιοτήτων γραμμής
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Εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων
Έλεγχος της ορθογραφίας του κειμένου
Προσθήκη πινάκων σε σελίδες μαθήματος
Δημιουργία πινάκων
Επιλογή πινάκων, στηλών, γραμμών ή κελιών
Προσθήκη ή αφαίρεση στηλών, γραμμών ή κελιών
Αλλαγή μεγέθους πινάκων, στηλών ή γραμμών
Προσθήκη αντικειμένων σε πίνακες
Κινούμενα τραπέζια
Αλλαγή των ιδιοτήτων ενός πίνακα
Διαίρεση ή συγχώνευση κελιών πίνακα
Διαγραφή πινάκων και περιεχομένων πινάκων
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Τοποθέτηση, χειρισμός και διαγραφή αντικειμένων
Επιλογή αντικειμένων
Κλείδωμα αντικειμένων
Τοποθέτηση αντικειμένων
Ευθυγράμμιση αντικειμένων
Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων
Κοπή, αντιγραφή και επικόλληση αντικειμένων
Κλωνοποίηση αντικειμένων
Ανατροπή αντικειμένων
Αναδιάταξη στοιβαγμένων αντικειμένων
Ομαδοποίηση αντικειμένων
Αυτόματη ομαδοποίηση αντικειμένων
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68
69
70
71
71
73
75
76
76
76
77
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Προσθήκη εικόνων
Προσθέστε εικόνες στη σελίδα χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:
l

Από τα αποθηκευμένα αρχεία εικόνας του υπολογιστή

l

Από την καρτέλα Gallery

l

Από τον Ιστό με χρήση της Αναζήτησης Ιστού εικόνων

Υπόδειξη
Αλλάξτε τις προτιμήσεις εικόνας του SMART Notebook για να βελτιώσετε την απόδοση του
.notebook αρχεία ώστε το .σημειωματάριό σας τα αρχεία ανοίγουν και εκτελούνται πιο γρήγορα.
Δείτε Ρύθμιση προτιμήσεων εικόνας για μείωση του μεγέθους του αρχείου στη σελίδα40.
Αφού προσθέσετε μια εικόνα, μπορείτε να κάνετε τα εξής με την εικόνα:
l

ορίστε τη διαφάνεια (δώστε του ένα διαφανές φόντο)

l

Περικοπή

l

κλώνος (διπλότυπο)

l

ενεργοποιήστε το άπειρο cloner

l

Αλλαγή μεγέθους

l

Περιστροφή

Προσθήκη εικόνας αποθηκευμένης στον υπολογιστή
Εάν έχετε μια εικόνα αποθηκευμένη στον υπολογιστή, μπορείτε να την προσθέσετε χρησιμοποιώντας
το μενού Σημειωματάριο.
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Για να προσθέσετε μια εικόνα αποθηκευμένη στον υπολογιστή
1. Στο μενού Σημειωματάριο, επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνα.
2. Περιηγηθείτε και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε.
3. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
Η εικόνα προστίθεται στη σελίδα.

Προσθήκη εικόνας από τη Γκαλερί
Η καρτέλα Gallery παρέχει πρόσβαση σε μια συλλογή από χιλιάδες εικόνες, αντικείμενα πολυμέσων
και πολλά άλλα, οργανωμένα σε κατηγορίες ανά θέμα. Εντοπίστε μια εικόνα στην καρτέλα Συλλογή
και, στη συνέχεια, σύρετέ την στη σελίδα Σημειωματάριο για να την προσθέσετε.
Για να προσθέσετε μια εικόνα από την καρτέλα Συλλογή
1. Ανοίξτε την καρτέλα Gallery.
2. Περιηγηθείτε ή αναζητήστε μια εικόνα.
3. Κάντε κλικ και σύρετε την εικόνα στη σελίδα του Σημειωματάριου.

Προσθήκη εικόνας χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση στον Ιστό εικόνων
Χρησιμοποιήστε το πρόσθετο Image Web Search για να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο για εικόνες
χωρίς δικαιώματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μάθημά σας.
νότα
Η Αναζήτηση στον Ιστό εικόνων και άλλα πρόσθετα απαιτούν ενεργή συνδρομή στο SMART
Learning Suite.
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Για να προσθέσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση Ιστού εικόνων
1. Ανοίξτε την καρτέλα Πρόσθετα

και πατήστε Αναζήτηση στον Ιστό εικόνων.

2. Επιλέξτε για αναζήτηση είτε για εικόνες είτε για clip art.
3. Πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης για την εικόνα που αναζητάτε και, στη συνέχεια, πατήστε
Αναζήτηση

.

4. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε και σύρετέ τη στη σελίδα
Σημειωματάριο για να την προσθέσετε.

Ρύθμιση προτιμήσεων εικόνας για μείωση του μεγέθους του αρχείου
Αν το .notebook σας Τα αρχεία περιέχουν μεγάλες εικόνες (εικόνες μεγέθους αρχείου άνω του 1 MB),
τα αρχεία σας θα μπορούσαν να ανοίγουν και να εκτελούνται αργά. Μπορείτε να μειώσετε το
μέγεθος του αρχείου των εικόνων χωρίς να μειώσετε αισθητά την ποιότητά τους. Ως αποτέλεσμα, το
.σημειωματάριό σας Τα συνολικά μεγέθη αρχείων των αρχείων θα είναι μικρότερα και τα αρχεία θα
ανοίγουν και θα εκτελούνται πιο γρήγορα.
Για να ορίσετε προτιμήσεις βελτιστοποίησης εικόνας
1. Επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις (για λειτουργικά συστήματα Windows). Εμφανίζεται το
πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις SMART Notebook. Για λειτουργικά συστήματα OS X, επιλέξτε
Σημειωματάριο > Προτιμήσεις. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογές.
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3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα Βελτιστοποίηση εικόνας:
o

Ζητήστε κάθε φορά που εισάγω μια μεγάλη εικόνα να έχω την επιλογή να μειώνω ή να
μην μειώνω τα μεγέθη αρχείων μεγάλων εικόνων όταν τις εισάγετε.

o

Μην αλλάζετε ποτέ την ανάλυση των εισαγόμενων εικόνων για να μην μειώνετε ποτέ τα
μεγέθη αρχείων μεγάλων εικόνων όταν τις εισάγετε.

o

Πάντα να αλλάζετε την ανάλυση της εικόνας για να βελτιστοποιείτε το μέγεθος του
αρχείου για να μειώνετε πάντα τα μεγέθη αρχείων μεγάλων εικόνων όταν τα εισάγετε.

4. Κάντε κλικ στο OK.
Χειροκίνητη μείωση του μεγέθους των μεγάλων εικόνων
Εάν επιλέξατε Ερώτηση κάθε φορά που εισάγω μια μεγάλη εικόνα στην αναπτυσσόμενη λίστα
Βελτιστοποίηση εικόνας , μπορείτε να μειώσετε μη αυτόματα το μέγεθος των μεγάλων εικόνων όταν
εισάγετε αυτές τις εικόνες στο αρχείο σας ή μετά.
Για να μειώσετε το μέγεθος μιας μεγάλης εικόνας κατά την εισαγωγή της σε ένα αρχείο
1. Εισαγάγετε την εικόνα.
Αφού κάνετε κλικ στο Open, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Image Optimization.
2. Κάντε κλικ στο Optimize για να μειώσετε το μέγεθος αρχείου της εικόνας.
Ή
Κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση ανάλυσης για να μην μειώσετε το μέγεθος αρχείου της
εικόνας.
Σημειώσεις
o

Όταν εισάγετε ένα αρχείο BMP, το λογισμικό SMART Notebook μετατρέπει εσωτερικά το
αρχείο σε μορφή PNG. Αυτή η μετατροπή μειώνει το μέγεθος του αρχείου. Ως
αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην χρειαστεί να εξαγάγετε μια βελτιστοποιημένη έκδοση του
.notebook αρχείο (δείτε Εξαγωγή βελτιστοποιημένων αρχείων στην επόμενη σελίδα)
ακόμα κι αν το μέγεθος του αρχείου BMP είναι μεγαλύτερο από 1 MB.

o

Το λογισμικό SMART Notebook μειώνει αυτόματα το μέγεθος αρχείου των εικόνων άνω
των 5 MB ή 5 megapixel, ανεξάρτητα από την επιλογή που θα επιλέξετε.

Για να μειώσετε το μέγεθος μιας μεγάλης εικόνας μετά την εισαγωγή της σε ένα αρχείο
1. Επιλέξτε την εικόνα.
2. Κάντε κλικ στο βέλος του μενού της εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βελτιστοποίηση εικόνας.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Image Optimization.
3. Κάντε κλικ στο Βελτιστοποίηση.
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Εξαγωγή βελτιστοποιημένων αρχείων
Εάν έχετε υπάρχοντα αρχεία που περιέχουν μεγάλες εικόνες ή εάν επιλέξετε Να μην αλλάζετε ποτέ
την ανάλυση των εισαγόμενων εικόνων στην αναπτυσσόμενη λίστα Βελτιστοποίηση εικόνας,
μπορείτε να εξαγάγετε βελτιστοποιημένες εκδόσεις των αρχείων σας που περιέχουν μειωμένες
εικόνες. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρειάζεται να παρουσιάσετε ένα .notebook αρχείο σε
παλαιότερο ή λιγότερο ισχυρό υπολογιστή.
Για να εξαγάγετε ένα βελτιστοποιημένο αρχείο
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή ως > Βελτιστοποιημένο αρχείο SMART Notebook για. Εμφανίζεται
ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Περιηγηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο.
3. Για λειτουργικά συστήματα Windows, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο

Όνομα αρχείου. Για λειτουργικά συστήματα OS X, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο
πλαίσιο Αποθήκευση ως.
4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Περικοπή και ρύθμιση διαφάνειας εικόνας
Περικοπή εικόνων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μάσκα για να περικόψετε εικόνες. Η μάσκα κρύβει το τμήμα της
εικόνας που αποκόπτετε αντί να το διαγράψετε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τη
μάσκα εάν θέλετε να περικόψετε ένα διαφορετικό τμήμα της εικόνας. Μπορείτε επίσης να
αποκαλύψετε την εικόνα για να επαναφέρετε την αρχική εικόνα.
νότα
Μπορείτε να περικόψετε μόνο εικόνες ράστερ. Για παράδειγμα, μπορείτε να περικόψετε εικόνες
ράστερ που εισάγετε από την Έκθεση ή από τον υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να περικόψετε
άλλους τύπους αντικειμένων.
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Για να περικόψετε μια εικόνα με μια μάσκα
1. Επιλέξτε την εικόνα.
2. Πατήστε το βέλος μενού της εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μάσκα .
Μια μάσκα περικοπής εμφανίζεται στην εικόνα. Τα περικομμένα τμήματα της εικόνας έχουν γκρι
σκίαση.

3. Σύρετε την εικόνα μέχρι να εμφανιστεί το τμήμα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε στη
μάσκα περικοπής.
4. Προαιρετικά, πατήστε μία από τις οκτώ λαβές αλλαγής μεγέθους της μάσκας περικοπής (τους
λευκούς κύκλους) και μετά σύρετέ την για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της μάσκας
περικοπής.
5. Πατήστε οπουδήποτε έξω από την εικόνα για να την περικόψετε.
Για να επεξεργαστείτε τη μάσκα
1. Επιλέξτε την εικόνα.
2. Πατήστε το βέλος μενού της εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία Μάσκας.
Μια μάσκα περικοπής εμφανίζεται στην εικόνα. Τα περικομμένα τμήματα της εικόνας έχουν γκρι
σκίαση.
3. Σύρετε την εικόνα μέχρι να εμφανιστεί το τμήμα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε στη
μάσκα περικοπής.
4. Προαιρετικά, πατήστε μία από τις οκτώ λαβές αλλαγής μεγέθους της μάσκας περικοπής (τους
λευκούς κύκλους) και μετά σύρετέ την για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της μάσκας
περικοπής.
5. Πατήστε οπουδήποτε έξω από την εικόνα για να την περικόψετε.
Για να επαναφέρετε την εικόνα
1. Επιλέξτε την εικόνα.
2. Πατήστε το βέλος του μενού της εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ξεμάσκα.
Η αρχική εικόνα αποκαθίσταται.
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Ρύθμιση διαφάνειας εικόνας
Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το φόντο μιας εικόνας, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας την
επιλογή Ρύθμιση διαφάνειας εικόνας.
Για να αφαιρέσετε το φόντο μιας εικόνας
1. Επιλέξτε την εικόνα.
2. Πατήστε το βέλος μενού της εικόνας
εικόνας .

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός διαφάνειας

3. Κάντε κλικ στις περιοχές της εικόνας που θέλετε να αφαιρέσετε/κάνετε διαφανείς.
Τα μέρη που θα γίνουν διάφανα φαίνονται με ροζ χρώμα.

4. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

Προσθήκη σχημάτων σε σελίδες μαθήματος
Εκτός από τη δημιουργία σχημάτων με ελεύθερο χέρι σχεδιάζοντας ψηφιακή μελάνη, μπορείτε να
δημιουργήσετε σχήματα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία:
l

Εργαλείο σχημάτων: Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε πολλά
διαφορετικά τυπικά σχήματα.

l

Εργαλείο Regular Polygons: Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε ένα
σχήμα πολυγώνου.

l

Εργαλείο στυλό αναγνώρισης σχήματος: Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να σχεδιάσετε
ένα σχήμα στη σελίδα του μαθήματος και να το μετατρέψετε στο Σημειωματάριο σε πιο
τελειοποιημένο σχήμα.

Εάν χρησιμοποιείτε σχήματα για τη διδασκαλία της γεωμετρίας, μπορείτε να εμφανίσετε και να
επεξεργαστείτε τα μήκη και τις κορυφές των πλευρών ενός σχήματος, καθώς και να εμφανίσετε τις
εσωτερικές του γωνίες.
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νότα
Το εργαλείο Eraser δεν αφαιρεί σχήματα. Διαγράψτε ένα σχήμα ή γραμμή για να το αφαιρέσετε.

Προσθήκη σχημάτων με το εργαλείο Shapes
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Σχήματα για να δημιουργήσετε μια ποικιλία σχημάτων,
όπως τέλειους κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα, άλλα γεωμετρικά σχήματα, καρδιές, σημάδια επιλογής
και X.
Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχήμα στη σελίδα σας και, στη συνέχεια, να επεξεργαστείτε τις
ιδιότητές του χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε το
χρώμα περιγράμματος ενός σχήματος, το χρώμα γεμίσματος, το πάχος γραμμής και άλλες ιδιότητες
από τη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, να το προσθέσετε στη σελίδα σας.
Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα
1. Επιλέξτε Σχήματα

.

Εμφανίζονται τα κουμπιά του εργαλείου σχήματα.

2. Επιλέξτε ένα σχήμα στη γραμμή εργαλείων.
Ή
Επιλέξτε

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σχήμα.

3. Προαιρετικά, προσαρμόστε το σχήμα χρησιμοποιώντας τους επιλογείς ιδιοτήτων.
νότα
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το σχήμα χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες.
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4. Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε το σχήμα στην περιοχή της σελίδας και σύρετέ το μέχρι το
σχήμα να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.
Υποδείξεις
o

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέλειους κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα και άλλα σχήματα
κρατώντας πατημένο το SHIFT καθώς σχεδιάζετε το σχήμα.

o

Μπορείτε να επιλέξετε ένα σχήμα ενώ το εργαλείο Σχήματα

είναι ενεργό χωρίς να

χρειάζεται να μεταβείτε στο εργαλείο επιλογής
. Επιλέξτε το σχήμα μία φορά και ένα
ορθογώνιο επιλογής εμφανίζεται γύρω από το σχήμα.

Προσθήκη σχημάτων με το εργαλείο Regular Polygons
Εκτός από τη δημιουργία σχημάτων χρησιμοποιώντας το εργαλείο Shapes, μπορείτε να
δημιουργήσετε κανονικά πολύγωνα με 3 έως 15 πλευρές χρησιμοποιώντας το εργαλείο Regular
Polygons.
Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με το εργαλείο Regular Polygons
1. Επιλέξτε Κανονικά πολύγωνα

.

Εμφανίζονται τα κουμπιά εργαλείων Regular Polygons.

2. Επιλέξτε ένα σχήμα στη γραμμή εργαλείων.
Ή
Επιλέξτε

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σχήμα.

νότα
Ο αριθμός στο σχήμα δείχνει τον αριθμό των πλευρών του.
3. Προαιρετικά, προσαρμόστε το σχήμα χρησιμοποιώντας τους επιλογείς ιδιοτήτων.
νότα
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το σχήμα χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες.
4. Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε το σχήμα στην περιοχή της σελίδας και σύρετέ το μέχρι το
σχήμα να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

smarttech.com/el/kb/171828

46

Κεφάλαιο 3 Δημιουργία μαθημάτων

Προσθήκη σχημάτων με το εργαλείο αναγνώρισης σχήματος στυλό
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο «Πένα αναγνώρισης σχήματος» για να σχεδιάσετε
κύκλους, οβάλ, τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα και τόξα.
Να σχεδιάσετε ένα σχήμα
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Επιλέξτε Τύποι στυλό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στυλό αναγνώρισης σχήματος.
3. Σχεδιάστε ένα σχήμα στη σελίδα.
Εάν το λογισμικό SMART Notebook αναγνωρίζει το σχέδιό σας ως κύκλο, οβάλ, τετράγωνο,
ορθογώνιο, τρίγωνο ή τόξο, προσθέτει αυτό το σχήμα στη σελίδα.

Εμφάνιση και επεξεργασία των μηκών πλευρών ενός σχήματος
Μπορείτε να εμφανίσετε τα μήκη των πλευρών ενός σχήματος. Εάν επεξεργαστείτε το εμφανιζόμενο
μήκος, το SMART Notebook υπολογίζει εκ νέου και εμφανίζει τα μήκη των άλλων πλευρών.
Σημειώσεις
l

Εάν εμφανίσετε αυτά τα μήκη και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις κορυφές του σχήματος
(δείτε DisplayAndEditShapeVertices), το SMART Notebook Math Tools ενημερώνει τις ετικέτες
και εμφανίζει τα νέα μήκη πλευρών.

l

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε εσωτερικές γωνίες (δείτε DisplayInteriorAngles).
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Για να εμφανίσετε τα μήκη των πλευρών
1. Επιλέξτε το σχήμα.
2. Πατήστε το βέλος μενού του σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη μηκών
πλευρών.
Το SMART Notebook Math Tools υπολογίζει τα μήκη με βάση τις προεπιλεγμένες μονάδες του
χάρακα.
νότα
Για να αποκρύψετε τα μήκη των πλευρών, πατήστε το βέλος μενού του σχήματος και, στη
συνέχεια, επιλέξτε ξανά Εμφάνιση/Απόκρυψη μηκών πλευρών.
Για να επεξεργαστείτε τα μήκη των πλευρών
1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εμφανίστε τα πλαϊνά μήκη.
2. Κάντε διπλό κλικ στο μήκος της πλευράς που θέλετε να αλλάξετε.
3. Πληκτρολογήστε το νέο μήκος.
4. Πατήστε κάπου αλλού στη σελίδα.
Το SMART Notebook Math Tools υπολογίζει εκ νέου και εμφανίζει τα μήκη των άλλων πλευρών.

Εμφάνιση και επεξεργασία των κορυφών ενός σχήματος
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη θέση των κορυφών ενός σχήματος. Εάν εμφανίζετε τις εσωτερικές
γωνίες ή τα μήκη των πλευρών του σχήματος, το SMART Notebook Math Tools ενημερώνει τις ετικέτες
και εμφανίζει αυτόματα τις νέες εσωτερικές γωνίες ή πλευρικά μήκη.
Για να εμφανίσετε τις κορυφές ενός σχήματος
1. Επιλέξτε το σχήμα.
2. Πατήστε το βέλος μενού του σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη
κορυφών.
Ένας κόκκινος κύκλος αντικαθιστά κάθε κορυφή του σχήματος.
Για να επεξεργαστείτε τις κορυφές ενός σχήματος
1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εμφανίστε τις κορυφές του σχήματος.
2. Σύρετε έναν κόκκινο κύκλο για να μετακινήσετε αυτήν την κορυφή.
3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των κορυφών του σχήματος, πατήστε οπουδήποτε αλλού
στη σελίδα.
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Για να κρύψετε τις κορυφές ενός σχήματος
1. Επιλέξτε το σχήμα.
2. Πατήστε το βέλος μενού του σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά Εμφάνιση/Απόκρυψη
κορυφών.

Εμφάνιση εσωτερικών γωνιών
Μπορείτε να εμφανίσετε τις εσωτερικές γωνίες ενός σχήματος.
Σημειώσεις
l

Εάν εμφανίσετε αυτές τις γωνίες και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις κορυφές του σχήματος
(δείτε Εμφάνιση και επεξεργασία των κορυφών ενός σχήματος στην προηγούμενη σελίδα), το
SMART Notebook ενημερώνει τις ετικέτες και εμφανίζει τις νέες εσωτερικές γωνίες.

l

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μήκη πλευρών (δείτε Για να εμφανίσετε τα μήκη των πλευρών
στην προηγούμενη σελίδα).

Για εμφάνιση εσωτερικών γωνιών
1. Επιλέξτε το σχήμα.
2. Πατήστε το βέλος μενού του σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη
εσωτερικών γωνιών.
νότα
Για να αποκρύψετε τις εσωτερικές γωνίες, πατήστε το βέλος μενού του σχήματος και, στη
συνέχεια, επιλέξτε ξανά Εμφάνιση/Απόκρυψη εσωτερικών γωνιών.

Επεξεργασία ιδιοτήτων σχήματος
Για να αλλάξετε το γέμισμα ενός αντικειμένου
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

3. Επιλέξτε Εφέ πλήρωσης.
4. Επιλέξτε ένα στυλ πλήρωσης:
Στυλ πλήρωσης
Κανένα (διαφανές)
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Στυλ πλήρωσης
Στερεό χρώμα

Διαδικασία
a. Επιλέξτε Στερεό γέμισμα.
b. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Κλίση δύο χρωμάτων

o

Επιλέξτε ένα από τα 40 χρώματα της παλέτας.

o

Πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα
στο πλαίσιο διαλόγου.

o

Πατήστε το σταγονόμετρο
χρώμα στην οθόνη.

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα

a. Επιλέξτε Γέμισμα κλίσης.
b. Για κάθε χρώμα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
o

Επιλέξτε ένα από τα 40 χρώματα της παλέτας.

o

Πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα
στο πλαίσιο διαλόγου.

o

Πατήστε το σταγονόμετρο
χρώμα στην οθόνη.

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα

c. Επιλέξτε μια επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα Στυλ.
Μοτίβο

a. Επιλέξτε Γέμισμα μοτίβου.
b. Επιλέξτε ένα μοτίβο.
c. Πατήστε Χρώμα προσκηνίου, επιλέξτε ένα χρώμα στο παράθυρο
διαλόγου και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
d. Πατήστε Χρώμα φόντου, επιλέξτε ένα χρώμα στο παράθυρο
διαλόγου και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Εικόνα

a. Επιλέξτε Γέμισμα εικόνας.
b. Πατήστε Αναζήτηση.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
c. Περιηγηθείτε και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε ως φόντο και, στη συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα.
νότα
Εάν εισαγάγετε μια μεγάλη εικόνα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
πλαίσιο διαλόγου και να σας ζητήσει είτε να μειώσετε το
μέγεθος αρχείου της εικόνας είτε να διατηρήσετε το μέγεθος
αρχείου της εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Ρύθμιση προτιμήσεων εικόνας για μείωση του
μεγέθους του αρχείου στη σελίδα40.
d. Επιλέξτε Διατήρηση μεγέθους εικόνας για να διατηρήσετε το
μέγεθος της εικόνας, ανεξάρτητα από το αν η εικόνα είναι
μεγαλύτερη ή μικρότερη από το αντικείμενο.
Ή
Επιλέξτε Κλίμακα εικόνας για προσαρμογή για να αλλάξετε το
μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στο αντικείμενο.
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5. Προαιρετικά, σύρετε το ρυθμιστικό διαφάνειας αντικειμένου προς τα δεξιά για να κάνετε το
αντικείμενο διαφανές.
Υπόδειξη
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ιδιότητες ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας τους επιλογείς
ιδιοτήτων στη γραμμή εργαλείων.
Για να αλλάξετε το γέμισμα ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας το κουμπί Γέμισμα
1. Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Συμπλήρωση

και μετά επιλέξτε ένα χρώμα.

2. Επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε το γέμισμα.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για κάθε αντικείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε το γέμισμα.
Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

3. Πατήστε Στυλ γραμμής .
4. Αλλάξτε το στυλ γραμμής του αντικειμένου.
Για να προσθέσετε κινούμενα σχέδια
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

3. Πατήστε Κινούμενα σχέδια αντικειμένων .
4. Πατήστε επιλογές στις αναπτυσσόμενες λίστες Τύπος , Κατεύθυνση , Ταχύτητα , Εμφανίζεται και

Επαναλήψεις .

Προσθήκη γραμμών σε σελίδες μαθήματος
Εκτός από τη δημιουργία ελεύθερων γραμμών σχεδιάζοντας ψηφιακή μελάνη, μπορείτε να
προσθέσετε ευθείες γραμμές και τόξα σε σελίδες μαθήματος χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Lines του
SMART Notebook.

Δημιουργία ευθειών γραμμών και τόξων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Γραμμές για να σχεδιάσετε ευθείες γραμμές και τόξα.
Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή στη σελίδα σας και, στη συνέχεια, να επεξεργαστείτε τις
ιδιότητές της χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε το
χρώμα, το πάχος, το στυλ και τη διαφάνεια της γραμμής από τη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια
να την προσθέσετε στη σελίδα σας.
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Για να δημιουργήσετε μια ευθεία γραμμή ή τόξο
1. Πατήστε Γραμμές

.

Εμφανίζονται τα κουμπιά του εργαλείου Γραμμές.

2. Επιλέξτε έναν τύπο γραμμής ή τόξου.
3. Προαιρετικά, προσαρμόστε τον τύπο γραμμής ή τόξου χρησιμοποιώντας τους επιλογείς
ιδιοτήτων.
νότα
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον τύπο γραμμής ή τόξου χρησιμοποιώντας την καρτέλα
Ιδιότητες.
4. Στην περιοχή σελίδας, επιλέξτε πού θέλετε να ξεκινήσει η γραμμή και σύρετε στο σημείο που
θέλετε να τελειώσει η γραμμή.

Επεξεργασία ιδιοτήτων γραμμής
Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

3. Πατήστε Στυλ γραμμής .
4. Αλλάξτε το στυλ γραμμής του αντικειμένου.
Για να προσθέσετε κινούμενα σχέδια
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

3. Πατήστε Κινούμενα σχέδια αντικειμένων .
4. Πατήστε επιλογές στις αναπτυσσόμενες λίστες Τύπος , Κατεύθυνση , Ταχύτητα , Εμφανίζεται και

Επαναλήψεις .
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Προσθήκη κειμένου σε σελίδες μαθήματος
Μπορείτε να δημιουργήσετε κείμενο στο λογισμικό SMART Notebook κάνοντας οποιοδήποτε από τα
παρακάτω:
l

Πληκτρολογήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο στον υπολογιστή
σας

l

Πληκτρολογήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης

l

Γράψιμο του κειμένου και στη συνέχεια μετατροπή του σε δακτυλογραφημένο κείμενο
χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αναγνώρισης χειρογράφου του λογισμικού

Αφού δημιουργήσετε κείμενο, μπορείτε να το επεξεργαστείτε, να ελέγξετε την ορθογραφία του και να
αλλάξετε τις ιδιότητές του, συμπεριλαμβανομένου του στυλ γραμματοσειράς, του μεγέθους και του
χρώματος.

Πληκτρολόγηση κειμένου
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε νέο κείμενο ή να επεξεργαστείτε το υπάρχον κείμενο.
Για να πληκτρολογήσετε νέο κείμενο
1. Εάν ένα πληκτρολόγιο δεν είναι προσβάσιμο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το SMART Board
Tools
στην περιοχή ειδοποιήσεων (λειτουργικά συστήματα Windows) ή στο Dock (λογισμικό
λειτουργικού συστήματος OS X) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληκτρολόγιο.
2. Επιλέξτε Ιδιότητες κειμένου
γραμματοσειράς.

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα διαθέσιμο στυλ

3. Προαιρετικά, προσαρμόστε το στυλ γραμματοσειράς (δείτε Μορφοποίηση κειμένου στην
επόμενη σελίδα).
4. Επιλέξτε πού θέλετε να ξεκινά το κείμενο.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε έξω από το αντικείμενο κειμένου.
Για να επεξεργαστείτε το υπάρχον κείμενο
1. Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο κειμένου.
2. Επεξεργασία του κειμένου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε έξω από το αντικείμενο κειμένου.
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Μορφοποίηση κειμένου
Εάν θέλετε να μορφοποιήσετε όλο το κείμενο σε ένα αντικείμενο κειμένου, επιλέξτε το αντικείμενο
κειμένου.
Ή
Εάν θέλετε να μορφοποιήσετε συγκεκριμένο κείμενο σε ένα αντικείμενο κειμένου, κάντε διπλό κλικ
στο αντικείμενο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο.
Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων ή τις
επιλογές στην καρτέλα Ιδιότητες ή στο μενού Μορφοποίηση.
νότα
Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες
κειμένου.

και, στη συνέχεια, πατήστε Στυλ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αλλαγές μορφοποίησης που μπορείτε να κάνετε
χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία:
Αλλαγή

Γραμμή
εργαλείων

Καρτέλα
Ιδιότητες

Μενού
μορφοποίησης

Αλλάξτε το πρόσωπο της γραμματοσειράς

Ναι

Ναι

Όχι

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

Ναι

Ναι

Όχι

Αλλάξτε το χρώμα

Ναι

Ναι

Όχι

Έντονο, πλάγιο ή υπογραμμισμένο κείμενο

Ναι

Ναι

Ναι

Διαγράψτε κείμενο

Ναι1

Ναι

Ναι

Εκθέτη ή δευτερεύον κείμενο

Ναι2

Ναι

Ναι

Επίπεδο χαρακτήρα, παραγράφου ή αντικειμένου

Υπόδειξη
Για να επιλέξετε ένα μέγεθος γραμματοσειράς
που δεν εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη
λίστα (συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών
γραμματοσειράς με δεκαδικές τιμές όπως 20,5),
πληκτρολογήστε το μέγεθος γραμματοσειράς
στο πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς στη
γραμμή εργαλείων.

1

Στην ενότητα Περισσότερες επιλογές κειμένου

2

Στην ενότητα Περισσότερες επιλογές κειμένου
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Αλλαγή

Γραμμή
εργαλείων

Καρτέλα
Ιδιότητες

Μενού
μορφοποίησης

Αλλαγή εσοχής

Ναι3

Ναι

Ναι

Αλλαγή αιτιολόγησης (αριστερά, δεξιά ή κέντρο)

Ναι

Ναι

Ναι

Δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση

Ναι4

Ναι

Ναι

Τοποθετήστε ένα καπάκι σταγόνας

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Επίπεδο παραγράφου ή αντικειμένου

Υπόδειξη
Για να εισαγάγετε ένα καπάκι στην αρχή μιας
παραγράφου, πατήστε Drop Cap

στην

καρτέλα Ιδιότητες κάτω από το Στυλ κειμένου.
Ή
Επιλέξτε Μορφή > Παράγραφος > Απόθεση
κεφαλιού.
Αλλαγή απόστασης γραμμών
Υπόδειξη
Για να προσθέσετε διάστημα μεταξύ
παραγράφων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
Προσθήκη διαστήματος μετά από
παραγράφους στην καρτέλα Ιδιότητες ή
επιλέξτε Μορφή > Παράγραφος > Διάστιχο >
Προσθήκη διαστήματος μετά από
παραγράφους.
Αλλαγή κατεύθυνσης γλώσσας (από αριστερά
προς τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα αριστερά)
νότα
Επιλέξτε Μορφή > Παράγραφος >
Κατεύθυνση > Από αριστερά προς τα δεξιά
για γλώσσες που διαβάζονται από αριστερά
προς τα δεξιά (για παράδειγμα, Αγγλικά και
Γαλλικά).
Ή
Επιλέξτε Μορφή > Παράγραφος >
Κατεύθυνση > Από δεξιά προς τα αριστερά
για γλώσσες που διαβάζουν από δεξιά προς τα
αριστερά (για παράδειγμα, αραβικά και
εβραϊκά).

3

Στην ενότητα Περισσότερες επιλογές κειμένου

4

Στην ενότητα Περισσότερες επιλογές κειμένου
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Αλλαγή

Γραμμή
εργαλείων

Καρτέλα
Ιδιότητες

Μενού
μορφοποίησης

Αλλαγή κατεύθυνσης κειμένου (οριζόντια ή
κάθετη)

Ναι5

Ναι

Ναι

Αλλάξτε τη διαφάνεια

Ναι

Ναι

Όχι

Επίπεδο αντικειμένου

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων κειμένου
Όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός αντικειμένου κειμένου, το κείμενο στο αντικείμενο αλλάζει μέγεθος.
Εάν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του αντικειμένου κειμένου χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος του
κειμένου στο αντικείμενο, ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία.
Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου κειμένου
1. Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο κειμένου.
2. Επιλέξτε έναν από τους δύο λευκούς κύκλους σε κάθε πλευρά του αντικειμένου κειμένου και, στη
συνέχεια, σύρετε τον κύκλο για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος του αντικειμένου κειμένου.

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση αντικειμένων κειμένου
Μπορείτε να αποκόψετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αντικείμενα κειμένου όπως όλα τα
άλλα αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να αποκόψετε και να επικολλήσετε κείμενο σε ένα αντικείμενο
κειμένου.
Για αποκοπή και επικόλληση κειμένου σε άλλη θέση στην ίδια σελίδα
1. Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο κειμένου.
2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να κόψετε.
3. Σύρετε το επιλεγμένο κείμενο σε άλλη θέση στην ίδια σελίδα.
Για αποκοπή και επικόλληση κειμένου σε άλλη σελίδα
1. Εάν η καρτέλα Ταξινόμηση σελίδων δεν είναι ορατή, πατήστε Ταξινόμηση σελίδων

.

2. Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο κειμένου.
3. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
4. Σύρετε το επιλεγμένο κείμενο στο εικονίδιο της άλλης σελίδας στην καρτέλα Ταξινόμηση
σελίδων.

5

Στην ενότητα Περισσότερες επιλογές κειμένου
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Εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων
Μπορείτε να εισαγάγετε μια ποικιλία από μαθηματικά και επιστημονικά σύμβολα σε μια σελίδα.
νότα
Τα μαθηματικά σύμβολα είναι μόνο χαρακτήρες. Δεν κάνουν μαθηματικές πράξεις.
Για να εισαγάγετε ένα μαθηματικό σύμβολο
1. Πληκτρολογήστε κείμενο σε μια σελίδα.
2. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές κειμένου

και μετά επιλέξτε Εισαγωγή συμβόλου

.

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία...
Εμφανίζεται μια λίστα συμβόλων.
4. Επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να προσθέσετε στο κείμενο.
5. Επιλέξτε Εισαγωγή.
Το σύμβολο εμφανίζεται στο αντικείμενο κειμένου.

Έλεγχος της ορθογραφίας του κειμένου
Καθώς πληκτρολογείτε κείμενο, το λογισμικό SMART Notebook ελέγχει την ορθογραφία. Εάν γράψετε
λάθος μια λέξη, το λογισμικό SMART Notebook υπογραμμίζει τη λέξη κόκκινο. Στη συνέχεια, μπορείτε
να κάνετε δεξί κλικ στη λέξη και να επιλέξετε τη σωστή ορθογραφία από μια λίστα επιλογών.
Εάν προτιμάτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα και να ελέγξετε την ορθογραφία
χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος.
Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο
1. Επιλέξτε Κείμενο

.

2. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές κειμένου

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έλεγχος ορθογραφίας

.
Για να ελέγξετε χειροκίνητα την ορθογραφία ενός αντικειμένου κειμένου
1. Επιλέξτε το αντικείμενο κειμένου.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έλεγχος ορθογραφίας.
Εάν το λογισμικό SMART Notebook εντοπίσει μια ανορθόγραφη λέξη, εμφανίζεται το πλαίσιο
διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος Για το OS X, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφία

και Γραμματική. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει την ανορθόγραφη λέξη και προτείνει
εναλλακτικές.
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3. Για κάθε ανορθόγραφη λέξη, κάντε ένα από τα εξής:
o

Για να διατηρήσετε την τρέχουσα ορθογραφία της λέξης για αυτήν την περίπτωση, πατήστε
Παράβλεψη μία φορά.

o

Για να διατηρήσετε την τρέχουσα ορθογραφία της λέξης για όλες τις περιπτώσεις στο
αρχείο, πατήστε Παράβλεψη όλων.

o

Για να διατηρήσετε την τρέχουσα ορθογραφία της λέξης για όλες τις περιπτώσεις στο
αρχείο και να προσθέσετε την ορθογραφία στο λεξικό, πατήστε Προσθήκη στο λεξικό.

o

Για να αλλάξετε την ορθογραφία της λέξης για αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε τη σωστή
λέξη στη λίστα Προτάσεις και, στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγή.

o

Για να αλλάξετε την ορθογραφία της λέξης για όλες τις περιπτώσεις στο αρχείο, επιλέξτε τη
σωστή λέξη στη λίστα Προτάσεις και, στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγή όλων.

νότα
Εάν πατήσατε ένα κουμπί κατά λάθος, πατήστε Αναίρεση για να αναιρέσετε την αλλαγή που
προκύπτει.
Αφού ολοκληρώσετε αυτό το βήμα για κάθε ανορθόγραφη λέξη, εμφανίζεται ένα πλαίσιο
διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να ελέγξετε την ορθογραφία στο υπόλοιπο αρχείο.
4. Επιλέξτε Ναι για να ελέγξετε το υπόλοιπο του αρχείου.
Ή
Επιλέξτε Όχι για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος χωρίς να ελέγξετε το
υπόλοιπο αρχείο.

Προσθήκη πινάκων σε σελίδες μαθήματος
Εάν θέλετε να προσαρμόσετε έναν πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα, στήλη, γραμμή, κελί ή
επιλογή κελιών και, στη συνέχεια, να κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
l

Μετακινήστε το τραπέζι

l

Αλλάξτε τον τύπο γραμμής, τις ιδιότητες πλήρωσης και κειμένου

l

Αλλάξτε το μέγεθος του πίνακα, μιας στήλης ή μιας γραμμής

l

Εισαγάγετε ή αφαιρέστε στήλες, σειρές ή κελιά

l

Διαίρεση ή συγχώνευση κελιών

l

Διαγράψτε τον πίνακα
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Δημιουργία πινάκων
Για να εισαγάγετε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί Πίνακας
1. Επιλέξτε Πίνακας

.

Εμφανίζεται ένα πλέγμα.
2. Μετακινήστε το δείκτη πάνω από το πλέγμα για να επιλέξετε τον αριθμό των στηλών και των
γραμμών που θέλετε στον πίνακα.
νότα
Τα κελιά του πλέγματος αντιστοιχούν στα κελιά του πίνακα σας.
Υπόδειξη
Το πλέγμα εμφανίζει οκτώ σειρές και οκτώ στήλες από προεπιλογή. Μπορείτε να προσθέσετε
σειρές μετακινώντας τον δείκτη πέρα από την κάτω σειρά. Ομοίως, μπορείτε να προσθέσετε
στήλες μετακινώντας τον δείκτη πέρα από τη δεξιά σειρά.
Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του
ποντικιού ενώ μετακινείτε τον δείκτη.
3. Πατήστε την οθόνη ή κάντε κλικ στο ποντίκι σας.
Ο πίνακας εμφανίζεται στη σελίδα.
Για να εισαγάγετε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα
1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Πίνακας.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών και στηλών στα πλαίσια.
3. Προαιρετικά, επιλέξτε Δημιουργία κελιών σε τετράγωνο για να κάνετε τα κελιά του πίνακα
τετράγωνα.
4. Προαιρετικά, επιλέξτε Απομνημόνευση διαστάσεων για νέους πίνακες για να χρησιμοποιήσετε
τις τρέχουσες διαστάσεις πίνακα για όλους τους μελλοντικούς πίνακες που θα δημιουργήσετε
στο λογισμικό SMART Notebook.
5. Επιλέξτε ΟΚ.
Ο πίνακας εμφανίζεται στη σελίδα.
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Για να σχεδιάσετε ένα τραπέζι
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Επιλέξτε Τύποι στυλό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πένα ή Καλλιγραφικό στυλό.
3. Επιλέξτε έναν τύπο γραμμής.
4. Σχεδιάστε έναν πίνακα στην οθόνη.
Υπόδειξη
Κάντε τις γραμμές του τραπεζιού όσο το δυνατόν πιο ευθείες και συνδέστε τις γωνίες.
5. Επιλέξτε Επιλογή

.

6. Επιλέξτε το σχέδιό σας.
7. Επιλέξτε το βέλος του μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναγνώριση πίνακα.
Εάν το λογισμικό SMART Notebook αναγνωρίσει το σχέδιό σας ως πίνακα, αφαιρεί το σχέδιό
σας και προσθέτει έναν πίνακα στη σελίδα.

Επιλογή πινάκων, στηλών, γραμμών ή κελιών
Μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα, στήλη, γραμμή, κελί ή επιλογή κελιών. Αφού επιλέξετε έναν
πίνακα ή μέρος ενός πίνακα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
l

Μετακινήστε το τραπέζι

l

Αλλάξτε τις ιδιότητες του πίνακα ή των κελιών

l

Αλλάξτε το μέγεθος του πίνακα, των στηλών ή των γραμμών

l

Προσθέστε ή αφαιρέστε στήλες, σειρές ή κελιά

l

Διαίρεση ή συγχώνευση κελιών

l

Διαγράψτε τον πίνακα
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Για να επιλέξετε έναν πίνακα
1. Επιλέξτε Επιλογή

.

2. Επιλέξτε έξω, αλλά κοντά σε, μια γωνία του τραπεζιού και, στη συνέχεια, σύρετε στην απέναντι
γωνία.
νότα
Μην αρχίσετε να σέρνετε από το εσωτερικό του τραπεζιού. Εάν το κάνετε, επιλέγετε ένα κελί
πίνακα αντί για τον πίνακα.
Για να επιλέξετε μια στήλη
1. Επιλέξτε Επιλογή

.

2. Επιλέξτε μέσα στο επάνω κελί της στήλης και, στη συνέχεια, σύρετε στο κάτω κελί.
Για να επιλέξετε μια σειρά
1. Επιλέξτε Επιλογή

.

2. Επιλέξτε μέσα στο αριστερό κελί της σειράς και, στη συνέχεια, σύρετε στο πιο δεξιό κελί.
Για να επιλέξετε ένα κελί
1. Επιλέξτε Επιλογή

.

2. Επιλέξτε μέσα στο κελί.
Για να επιλέξετε πολλά κελιά
1. Επιλέξτε Επιλογή

.

2. Επιλέξτε μέσα στο επάνω και στο αριστερό κελί και, στη συνέχεια, σύρετε στο κάτω και στο
δεξιότερο κελί.
νότα
Εάν επιλέξετε πολλά κελιά και τα σύρετε σε διαφορετική θέση στη σελίδα, δημιουργείτε έναν
νέο πίνακα που αποτελείται από τα επιλεγμένα κελιά και τα περιεχόμενά τους.

Προσθήκη ή αφαίρεση στηλών, γραμμών ή κελιών
Εάν θέλετε να προσαρμόσετε έναν πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε στήλες ή σειρές.

smarttech.com/el/kb/171828

61

Κεφάλαιο 3 Δημιουργία μαθημάτων

Για να προσθέσετε μια στήλη
1. Επιλέξτε μια στήλη.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού της στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή στήλης.
Μια νέα στήλη εμφανίζεται στα δεξιά της τρέχουσας στήλης.
Για να αφαιρέσετε μια στήλη
1. Επιλέξτε τη στήλη.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού της στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή στήλης.
Για να προσθέσετε μια σειρά
1. Επιλέξτε μια σειρά.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού της σειράς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή σειράς.
Μια νέα σειρά εμφανίζεται κάτω από την τρέχουσα σειρά.
Για να αφαιρέσετε μια σειρά
1. Επιλέξτε τη σειρά.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού της σειράς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή σειράς.
Για να αφαιρέσετε ένα κελί
1. Επιλέξτε το κελί.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού του κελιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή κελιών.
νότα
o

Η κατάργηση ενός κελιού διαγράφει τα περιεχόμενα του κελιού.

o

Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ένα κελί εάν παρέχει τη μοναδική σύνδεση μεταξύ δύο μισών
ενός πίνακα.

Αλλαγή μεγέθους πινάκων, στηλών ή γραμμών
Εάν θέλετε να προσαρμόσετε έναν πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα, μιας στήλης
ή μιας γραμμής.
Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός πίνακα
1. Επιλέξτε τον πίνακα.
2. Επιλέξτε τη λαβή αλλαγής μεγέθους του πίνακα (τον γκρι κύκλο) και, στη συνέχεια, σύρετέ το για
να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος του πίνακα.
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Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας στήλης
1. Επιλέξτε Επιλογή

.

2. Επιλέξτε το κάθετο περίγραμμα στα δεξιά της στήλης.
Εμφανίζεται ένας δείκτης αλλαγής μεγέθους.
3. Σύρετε το κάθετο περίγραμμα για να αλλάξετε το μέγεθος της στήλης.
Για αλλαγή μεγέθους μιας γραμμής
1. Επιλέξτε Επιλογή

.

2. Επιλέξτε το οριζόντιο περίγραμμα κάτω από τη σειρά.
Εμφανίζεται ένας δείκτης αλλαγής μεγέθους.
3. Σύρετε το οριζόντιο περίγραμμα για να αλλάξετε το μέγεθος της σειράς.
Για να αλλάξετε το μέγεθος όλων των κελιών σε έναν πίνακα
1. Επιλέξτε τον πίνακα.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού του πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμογή μεγέθους.
3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
o

Κάντε το ίδιο ύψος για να έχουν όλα τα κελιά του πίνακα το ίδιο ύψος.

o

Κάντε το ίδιο πλάτος για να έχουν όλα τα κελιά του πίνακα το ίδιο πλάτος.

o

Κάντε το ίδιο μέγεθος για να έχετε όλα τα κελιά του πίνακα το ίδιο ύψος και πλάτος.

o

Κάντε τετράγωνα τα κελιά για να γίνουν όλα τα κελιά στον πίνακα τετράγωνα.

Προσθήκη αντικειμένων σε πίνακες
Αφού εισαγάγετε έναν πίνακα σε μια σελίδα, μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα στα κελιά του
πίνακα.
νότα
Μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα αντικείμενο σε κάθε κελί. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλά
αντικείμενα σε ένα κελί, κάντε ένα από τα εξής:
l

Ομαδοποιήστε τα αντικείμενα πριν τα προσθέσετε στον πίνακα (δείτε Ομαδοποίηση

αντικειμένων στη σελίδα77).
l

Επιλέξτε όλα τα αντικείμενα ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, προσθέστε τα στον πίνακα όπως
περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία. Το λογισμικό SMART Notebook ομαδοποιεί
αυτόματα τα αντικείμενα στο κελί του πίνακα.
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Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο σε έναν πίνακα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Σύρετε το αντικείμενο στο κελί του πίνακα.
νότα
Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο εάν είναι κλειδωμένο στη θέση του.
Το αντικείμενο εμφανίζεται στο κελί του πίνακα.
νότα
Εάν προσθέσετε ένα αντικείμενο κειμένου σε έναν πίνακα, το κελί αλλάζει μέγεθος ώστε να
ταιριάζει στο αντικείμενο κειμένου. Εάν προσθέσετε άλλους τύπους αντικειμένων στον πίνακα,
το μέγεθος του αντικειμένου αλλάζει ώστε να ταιριάζει στο κελί.
Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο από έναν πίνακα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Σύρετε το αντικείμενο έξω από τον πίνακα.

Κινούμενα τραπέζια
Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα, μπορείτε να τον μετακινήσετε στη σελίδα.
Για να μετακινήσετε ένα τραπέζι
Επιλέξτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετέ τον σε διαφορετική θέση στη σελίδα.
Ή
Επιλέξτε όλα τα κελιά του πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε τα κελιά σε διαφορετική θέση στη
σελίδα.

Αλλαγή των ιδιοτήτων ενός πίνακα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Ιδιότητες για να αλλάξετε τις ιδιότητες του πίνακα,
συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας, του χρώματος του κελιού και του χρώματος της γραμμής.
Για να αλλάξετε το γέμισμα ενός πίνακα
1. Επιλέξτε έναν πίνακα, στήλη, γραμμή, κελί ή επιλογή κελιών.
2. Επιλέξτε το βέλος του μενού του πίνακα, της στήλης, της γραμμής ή του κελιού και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ιδιότητες .
3. Επιλέξτε Εφέ πλήρωσης .
4. Επιλέξτε ένα στυλ πλήρωσης:
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Στυλ πλήρωσης
Κανένα (διαφανές)
Στερεό χρώμα

Διαδικασία
Επιλέξτε Χωρίς γέμισμα.
a. Επιλέξτε Στερεό γέμισμα.
b. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Κλίση δύο χρωμάτων

o

Επιλέξτε ένα από τα 40 χρώματα της παλέτας.

o

Πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα
στο πλαίσιο διαλόγου.

o

Πατήστε το σταγονόμετρο
χρώμα στην οθόνη.

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα

a. Επιλέξτε Γέμισμα κλίσης.
b. Για κάθε χρώμα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
o

Επιλέξτε ένα από τα 40 χρώματα της παλέτας.

o

Πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα
στο πλαίσιο διαλόγου.

o

Πατήστε το σταγονόμετρο
χρώμα στην οθόνη.

και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα

c. Επιλέξτε μια επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα Στυλ.
Μοτίβο

a. Επιλέξτε Γέμισμα μοτίβου.
b. Επιλέξτε ένα μοτίβο.
c. Πατήστε Χρώμα προσκηνίου, επιλέξτε ένα χρώμα στο παράθυρο
διαλόγου και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
d. Πατήστε Χρώμα φόντου, επιλέξτε ένα χρώμα στο παράθυρο
διαλόγου και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Εικόνα

a. Επιλέξτε Γέμισμα εικόνας.
b. Πατήστε Αναζήτηση.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
c. Περιηγηθείτε και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε ως φόντο και, στη συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα.
νότα
Εάν εισαγάγετε μια μεγάλη εικόνα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
πλαίσιο διαλόγου και να σας ζητήσει είτε να μειώσετε το
μέγεθος αρχείου της εικόνας είτε να διατηρήσετε το μέγεθος
αρχείου της εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Ρύθμιση προτιμήσεων εικόνας για μείωση του
μεγέθους του αρχείου στη σελίδα40.
d. Επιλέξτε Διατήρηση μεγέθους εικόνας για να διατηρήσετε το
μέγεθος της εικόνας, ανεξάρτητα από το αν η εικόνα είναι
μεγαλύτερη ή μικρότερη από το αντικείμενο.
Ή
Επιλέξτε Κλίμακα εικόνας για προσαρμογή για να αλλάξετε το
μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στο αντικείμενο.
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5. Προαιρετικά, σύρετε το ρυθμιστικό διαφάνειας αντικειμένου προς τα δεξιά για να κάνετε τον
πίνακα διαφανή.
Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής ενός πίνακα
1. Επιλέξτε έναν πίνακα.
νότα
Μπορείτε να αλλάξετε μόνο το στυλ γραμμής ενός ολόκληρου πίνακα, όχι μεμονωμένων
κελιών, στηλών ή σειρών.
2. Επιλέξτε το βέλος του μενού του πίνακα, της στήλης, της γραμμής ή του κελιού και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ιδιότητες.
3. Επιλέξτε Στυλ γραμμής.
4. Αλλάξτε το στυλ γραμμής του πίνακα.
Για να αλλάξετε το στυλ κειμένου ενός πίνακα
1. Επιλέξτε έναν πίνακα, στήλη, γραμμή, κελί ή επιλογή κελιών.
2. Επιλέξτε το βέλος του μενού του πίνακα, της στήλης, της γραμμής ή του κελιού και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ιδιότητες.
3. Επιλέξτε Στυλ κειμένου.
4. Αλλάξτε το στυλ κειμένου του πίνακα (δείτε Μορφοποίηση κειμένου στη σελίδα54).

Διαίρεση ή συγχώνευση κελιών πίνακα
Μπορείτε να προσθέσετε πίνακες στη σελίδα σας και να εισαγάγετε αντικείμενα στα κελιά του
πίνακα. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε έναν πίνακα, μπορείτε να χωρίσετε ή να συγχωνεύσετε κελιά.
Να χωρίσει ένα κελί
1. Επιλέξτε το κελί.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού του κελιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαίρεση .
3. Ορίστε μια επιλογή για να χωρίσετε το κελί σε πολλές σειρές ή/και στήλες.
νότα
Εάν διαιρέσετε ένα κελί που περιέχει περιεχόμενο, το περιεχόμενο εμφανίζεται στο επάνω
αριστερό κελί μετά τον διαχωρισμό.
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Για συγχώνευση κελιών
1. Επιλέξτε το κελί.
2. Επιλέξτε το βέλος του μενού των κελιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συγχώνευση κελιών.
νότα
Εάν συγχωνεύσετε κελιά που περιέχουν περιεχόμενο, το συγχωνευμένο κελί περιέχει τα
περιεχόμενα του κελιού επάνω αριστερά. Εάν το επάνω αριστερό κελί είναι κενό, το
συγχωνευμένο κελί περιέχει τα περιεχόμενα του επόμενου διαθέσιμου μη κενού κελιού, που
κινείται από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω.

Διαγραφή πινάκων και περιεχομένων πινάκων
Μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός πίνακα ή του ίδιου του πίνακα.
νότα
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αντικείμενα σε μια σελίδα, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων,
καθαρίζοντας τη σελίδα (δείτε Εκκαθάριση σελίδων στη σελίδα228).
Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός πίνακα
1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν το περιεχόμενο που θέλετε να διαγράψετε.
2. Επιλέξτε Διαγραφή

.

Για να διαγράψετε έναν πίνακα
1. Επιλέξτε τον πίνακα.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού του πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Ρύθμιση προτιμήσεων πλήρωσης κελιών πίνακα
Το SMART Notebook προσθέτει αυτόματα προσθήκη σε κελιά σε πίνακες. Ολοκληρώστε την
ακόλουθη διαδικασία για να αφαιρέσετε τα κελιά από τους πίνακες.
νότα
Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης επηρεάζει μόνο το αντίγραφο του SMART Notebook. Εάν ανοίξετε
το αρχείο στο SMART Notebook σε διαφορετικό υπολογιστή, θα χρειαστεί να προσαρμόσετε ξανά
τις προτιμήσεις σας.
Για να αφαιρέσετε την πλήρωση κελιών από πίνακες
1. Επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις (για λειτουργικά συστήματα Windows). Εμφανίζεται το
πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις SMART Notebook. Για λειτουργικά συστήματα OS X, επιλέξτε
Σημειωματάριο > Προτιμήσεις. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογές.
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3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προσθήκη πλήρωσης κελιών σε κελιά πίνακα.
4. Κάντε κλικ στο OK.
5. Κλείστε και επανεκκινήστε το λογισμικό SMART Notebook.
Νέοι και υπάρχοντες πίνακες στο .τετράδιό σας τα αρχεία εμφανίζονται χωρίς γέμιση κελιών.

Τοποθέτηση, χειρισμός και διαγραφή
αντικειμένων
Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που προσθέτετε σε μια σελίδα μαθήματος, όπως κείμενο,
σχήματα, γραμμές και son on, εισάγονται ως αντικείμενα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το επιλέξετε
για πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες για το αντικείμενο όπως:
l

Ευθυγράμμιση

l

Μετακίνηση θέσης

l

Αλλαγή μεγέθους

l

Περιστροφή

l

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

l

Κλωνοποίηση

l

Αναστροφή

l

Ομάδα

l

Διαγραφή

l

Αλλαγή ιδιοτήτων
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Επιλογή αντικειμένων
Για να μπορέσετε να εργαστείτε με ένα αντικείμενο, πρέπει να το επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα
μεμονωμένο αντικείμενο, πολλά αντικείμενα ή όλα τα αντικείμενα σε μια σελίδα. Όταν επιλέγετε ένα
αντικείμενο, εμφανίζεται ένα ορθογώνιο επιλογής γύρω του.

Ο γκρι κύκλος στην κάτω δεξιά γωνία του αντικειμένου είναι μια λαβή αλλαγής μεγέθους.
Ο πράσινος κύκλος πάνω από το αντικείμενο είναι μια λαβή περιστροφής.
Το βέλος προς τα κάτω στην επάνω δεξιά γωνία του αντικειμένου είναι ένα βέλος μενού. Πατήστε το
βέλος του μενού για να εμφανιστεί ένα μενού εντολών.
νότα
Πατώντας το βέλος μενού ενός αντικειμένου, έχετε πρόσβαση στο ίδιο μενού με το δεξί κλικ στο
αντικείμενο.
Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο
1. Πατήστε Επιλογή

.

2. Πατήστε το αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.
Ένα ορθογώνιο επιλογής εμφανίζεται γύρω από το αντικείμενο.
νότα
Εάν πατήσετε ένα αντικείμενο και εμφανίζεται ένα σύμβολο κλειδώματος αντί για το βέλος
μενού, το αντικείμενο κλειδώνεται. Ανάλογα με τον τύπο της κλειδαριάς, ίσως χρειαστεί να
ξεκλειδώσετε το αντικείμενο για να μπορέσετε να το χειριστείτε.
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Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα
1. Πατήστε Επιλογή

.

2. Πατήστε τη διαδραστική οθόνη και σύρετε μέχρι ένα ορθογώνιο να περιβάλλει τα αντικείμενα
που θέλετε να επιλέξετε.
Ή
Κρατήστε πατημένο το CTRL (λειτουργικά συστήματα Windows) ή το πλήκτρο COMMAND (⌘ )
(λογισμικό λειτουργικού συστήματος OS X) και, στη συνέχεια, πατήστε τα αντικείμενα που θέλετε
να επιλέξετε.
Ένα ορθογώνιο επιλογής εμφανίζεται γύρω από τα επιλεγμένα αντικείμενα.
νότα
Εάν σχεδιάζετε ένα ορθογώνιο γύρω από πολλά αντικείμενα και ορισμένα από τα αντικείμενα
είναι κλειδωμένα, επιλέγετε μόνο τα ξεκλείδωτα αντικείμενα.
Για να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα σε μια σελίδα
Επιλέξτε Επεξεργασία > Επιλογή όλων.
Ένα ορθογώνιο επιλογής εμφανίζεται γύρω από όλα τα αντικείμενα στη σελίδα.
νότα
Εάν ορισμένα από τα αντικείμενα είναι κλειδωμένα, επιλέγετε μόνο τα ξεκλείδωτα αντικείμενα.
Για να επιλέξετε όλα τα κλειδωμένα αντικείμενα στη σελίδα
Επιλέξτε Επεξεργασία > Επιλογή όλων των κλειδωμένων σημειώσεων .
Ένα ορθογώνιο επιλογής εμφανίζεται γύρω από όλα τα κλειδωμένα αντικείμενα στη σελίδα.

Κλείδωμα αντικειμένων
Εάν δεν θέλετε να αλλοιωθούν τα αντικείμενα στη σελίδα, μπορείτε να τα κλειδώσετε.
Για να κλειδώσετε αντικείμενα
1. Πατήστε Επιλογή

.

2. Πατήστε τη διαδραστική οθόνη και σύρετε μέχρι ένα ορθογώνιο να περιβάλλει τα αντικείμενα
που θέλετε να κλειδώσετε.
Ένα ορθογώνιο επιλογής εμφανίζεται γύρω από τα επιλεγμένα αντικείμενα.
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3. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου, επιλέξτε Κλείδωμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από
τα ακόλουθα:
Επιλογή

Περιγραφή

Κλείδωμα

Αποτρέπει τη μετακίνηση του αντικειμένου.

Να επιτρέπεται η κατακόρυφη
μετακίνηση

Σας επιτρέπει μόνο να μετακινήσετε το αντικείμενο
κάθετα.

Να επιτρέπεται η οριζόντια
μετακίνηση

Σας επιτρέπει να μετακινήσετε το αντικείμενο μόνο
οριζόντια.

Να επιτρέπεται η κίνηση

Σας επιτρέπει να μετακινήσετε το αντικείμενο, αλλά όχι να
το περιστρέψετε.

Να επιτρέπεται η κίνηση και η
περιστροφή

Σας επιτρέπει να μετακινήσετε και να περιστρέψετε το
αντικείμενο.

Για να ξεκλειδώσετε αντικείμενα
Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Ξεκλείδωμα .

Τοποθέτηση αντικειμένων
Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός αντικειμένου μετακινώντας το σε άλλη περιοχή της υπάρχουσας
σελίδας ή σε άλλη σελίδα. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα και να αλλάξετε τη σειρά
των στοιβαγμένων αντικειμένων.

Ευθυγράμμιση αντικειμένων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Notebook Tools για να ευθυγραμμίσετε και να διανείμετε
αντικείμενα σε μια σελίδα. Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε επιλεγμένα αντικείμενα κάτω, αριστερά,
δεξιά, επάνω, κάθετα ή οριζόντια. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τα στοιβαγμένα αντικείμενα
κάθετα ή οριζόντια.
Εάν θέλετε, μπορείτε να εμφανίσετε οδηγίες σε μια σελίδα για να σας βοηθήσουν στη μη αυτόματη
ευθυγράμμιση αντικειμένων με άλλα αντικείμενα, καθώς και στα κάθετα και οριζόντια κέντρα της
σελίδας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα αντικείμενα να ευθυγραμμίζονται αυτόματα με αυτές τις
οδηγίες όταν μετακινείτε τα αντικείμενα σε μια σελίδα.
Για να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα σε μια σελίδα
1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να ευθυγραμμίσετε.
2. Πατήστε Πρόσθετα
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ευθυγράμμισης.
3. Πατήστε ένα κουμπί ευθυγράμμισης:
Κουμπί

Όνομα

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να:

Στοίχιση κάτω

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα αντικείμενα κατά μήκος του κάτω
άκρου τους.

Ευθυγράμμιση

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα αντικείμενα κατά μήκος της
αριστερής άκρης τους.

αριστερά
Ευθυγραμμίστε
τη μέση X

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα αντικείμενα κατακόρυφα στη
μέση των αντικειμένων.

στη μέση Υ

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια στη μέση
των αντικειμένων.

Ευθυγράμμιση

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα αντικείμενα κατά μήκος της

δεξιά

δεξιάς τους άκρης.

Στοίχιση επάνω

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα αντικείμενα κατά μήκος της

Ευθυγράμμιση

επάνω άκρης τους.
Στοιβάξτε

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα στοιβαγμένα αντικείμενα

οριζόντια

οριζόντια.

Στοίβαξη κάθετα

Ευθυγραμμίστε τα επιλεγμένα στοιβαγμένα αντικείμενα
κατακόρυφα.

Για εμφάνιση οδηγιών
1. Επιλέξτε Προβολή > Στοίχιση.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να καθορίσετε ποιες οδηγίες θέλετε να εμφανίζονται:
Πλαίσιο ελέγχου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να:

Προβολή οδηγών για
ενεργά αντικείμενα

Εμφανίστε μια οδηγία όταν μετακινείτε ένα αντικείμενο σε
ευθυγράμμιση με ένα άλλο αντικείμενο.

Προβολή κάθετου
οδηγού κέντρου
σελίδας

Εμφανίστε μια οδηγία όταν μετακινείτε ένα αντικείμενο σε
ευθυγράμμιση με το κατακόρυφο κέντρο της σελίδας.

Προβολή οριζόντιου
οδηγού κέντρου
σελίδας

Εμφανίστε μια οδηγία όταν μετακινείτε ένα αντικείμενο σε
ευθυγράμμιση με το οριζόντιο κέντρο της σελίδας.

Συγκράτηση
αντικειμένων στους
οδηγούς

Αυτόματη ευθυγράμμιση αντικειμένων με οδηγίες όταν μετακινείτε τα
αντικείμενα σε μια σελίδα.
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3. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα των οδηγιών, πατήστε την έγχρωμη γραμμή στα αριστερά του

Χρώμα οδηγού και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.
4. Πατήστε OK.

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των αντικειμένων σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τη λαβή
αλλαγής μεγέθους ή την κίνηση κλίμακας (εάν το διαδραστικό προϊόν σας υποστηρίζει χειρονομίες
πολλαπλής αφής).
νότα
Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο εάν είναι κλειδωμένο στη θέση του.
Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας τη λαβή αλλαγής μεγέθους
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε τη λαβή αλλαγής μεγέθους του αντικειμένου (τον γκρι κύκλο) και, στη συνέχεια, σύρετέ
το για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος του αντικειμένου.
νότα
Για να διατηρήσετε την αρχική αναλογία ύψους προς πλάτος του σχήματος, κρατήστε
πατημένο το SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους (μόνο λειτουργικό σύστημα
Windows).
Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών αντικειμένων χρησιμοποιώντας τη λαβή αλλαγής μεγέθους
1. Ομαδοποιήστε τα αντικείμενα (δείτε Ομαδοποίηση αντικειμένων στη σελίδα77) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε την ομάδα.
Γύρω από την ομάδα εμφανίζεται ένα ορθογώνιο επιλογής.
2. Πατήστε τη λαβή αλλαγής μεγέθους στην κάτω δεξιά γωνία του ορθογωνίου επιλογής.
3. Σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος των αντικειμένων.
Για να αλλάξετε το μέγεθος ή να κλιμακώσετε ένα αντικείμενο από το κέντρο του
χρησιμοποιώντας χειρονομίες
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο σε κάθε χέρι, πιέστε την οθόνη στα αντίθετα άκρα του
αντικειμένου.
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3. Σύρετε τα δάχτυλά σας σε αντίθετες κατευθύνσεις για να αυξήσετε το μέγεθος του αντικειμένου.

Ή
Σύρετε τα δάχτυλά σας το ένα προς το άλλο για να μειώσετε το μέγεθος του αντικειμένου.

Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου από τη γωνία ή την πλευρά του χρησιμοποιώντας
χειρονομίες
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο σε κάθε χέρι, πατήστε την οθόνη στη γωνία ή την πλευρά από την
οποία θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του αντικειμένου.
3. Σύρετε τα δάχτυλά σας σε αντίθετες κατευθύνσεις για να αυξήσετε το μέγεθος του αντικειμένου.
Ή
Σύρετε τα δάχτυλά σας το ένα προς το άλλο για να μειώσετε το μέγεθος του αντικειμένου.
Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών αντικειμένων χρησιμοποιώντας χειρονομίες
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο σε κάθε χέρι, πιέστε την οθόνη στα αντίθετα άκρα ενός από τα
αντικείμενα.
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3. Σύρετε τα δάχτυλά σας σε αντίθετες κατευθύνσεις για να αυξήσετε το μέγεθος των αντικειμένων.
Ή
Σύρετε τα δάχτυλά σας το ένα προς το άλλο για να μειώσετε το μέγεθος των αντικειμένων.
νότα
Το μέγεθος των αντικειμένων αλλάζει από το κέντρο τους, ανεξάρτητα από το πού πατάτε την
οθόνη.

Κοπή, αντιγραφή και επικόλληση αντικειμένων
Μπορείτε να κόψετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αντικείμενα—συμπεριλαμβανομένων
κειμένου, εικόνων, ευθειών, τόξων και σχημάτων—σε ένα .notebook αρχείο.
Υποδείξεις
l

Μπορείτε να επικολλήσετε κείμενο από άλλα προγράμματα στο λογισμικό SMART Notebook
και να κόψετε κείμενο από το λογισμικό SMART Notebook και να το επικολλήσετε σε άλλα
προγράμματα.

l

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ακριβές αντίγραφο ενός αντικειμένου κλωνοποιώντας το.

Για να κόψετε και να επικολλήσετε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Υπόδειξη
Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε Κόψτε το
εργαλείων.

εάν προσθέσατε αυτό το κουμπί στη γραμμή

3. Εάν θέλετε να επικολλήσετε το αντικείμενο σε διαφορετική σελίδα, εμφανίστε αυτήν τη σελίδα.
4. Πατήστε Επικόλληση

.

Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Υπόδειξη
Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε Αντιγραφή
γραμμή εργαλείων.

εάν προσθέσατε αυτό το κουμπί στη

3. Εάν θέλετε να επικολλήσετε το στοιχείο σε διαφορετική σελίδα, εμφανίστε αυτήν τη σελίδα.
4. Πατήστε Επικόλληση
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Κλωνοποίηση αντικειμένων
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας την εντολή Clone ή
μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά αντίγραφα ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας την εντολή Infinite
Cloner.
νότα
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αντικείμενα, όπως κείμενο, εικόνες, ευθείες
γραμμές, τόξα και σχήματα (δείτε Κοπή, αντιγραφή και επικόλληση αντικειμένων στην
προηγούμενη σελίδα).
Για να κλωνοποιήσετε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Ένα διπλότυπο αντικείμενο εμφανίζεται στη σελίδα.

Ανατροπή αντικειμένων
Μπορείτε να αναστρέψετε ένα αντικείμενο σε μια σελίδα.
νότα
Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο εάν είναι κλειδωμένο στη θέση του.
Για να αναστρέψετε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναστροφή > Πάνω/Κάτω
ή Αναστροφή > Αριστερά/Δεξιά.
Για να αναστρέψετε πολλά αντικείμενα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Αναστροφή > Πάνω/Κάτω ή Αναστροφή > Αριστερά/Δεξιά.

Αναδιάταξη στοιβαγμένων αντικειμένων
Εάν τα αντικείμενα επικαλύπτονται σε μια σελίδα, μπορείτε να αναδιατάξετε τη σειρά της στοίβας
(δηλαδή, μπορείτε να ελέγξετε ποια αντικείμενα εμφανίζονται μπροστά από άλλα).
νότα
Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο στη στοίβα εάν είναι κλειδωμένο στη θέση του.
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Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο στο μπροστινό μέρος της στοίβας
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παραγγελία > Μεταφορά
στο μπροστινό μέρος.
Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο στο πίσω μέρος της στοίβας
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παραγγελία > Αποστολή
προς Πίσω.
Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο μια θέση μπροστά στη στοίβα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παραγγελία > Μεταφορά
προς τα εμπρός.
Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο μια θέση προς τα πίσω στη στοίβα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Επιλέξτε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παραγγελία > Αποστολή
προς τα πίσω.

Ομαδοποίηση αντικειμένων
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα αντικειμένων, η οποία σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε με
όλα τα ομαδοποιημένα στοιχεία ταυτόχρονα. Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα, μπορείτε να
επιλέξετε, να μετακινήσετε, να περιστρέψετε ή να αλλάξετε το μέγεθος της ομάδας σαν να ήταν ένα
μεμονωμένο αντικείμενο. Ωστόσο, εάν θέλετε να αλληλεπιδράσετε με ένα μεμονωμένο αντικείμενο σε
μια ομάδα, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των αντικειμένων.
Μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να καταργήσετε την ομαδοποίηση αντικειμένων με μη αυτόματο
τρόπο χρησιμοποιώντας το μενού ή την κίνηση ανακίνησης.
Σημειώσεις
l

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κίνηση ανακίνησης με το ποντίκι.

l

Η κίνηση ανακίνησης λειτουργεί μόνο όταν αρχικά έρθετε σε επαφή με την επιφάνεια του
διαδραστικού προϊόντος σας.

smarttech.com/el/kb/171828

77

Κεφάλαιο 3 Δημιουργία μαθημάτων

Για να ομαδοποιήσετε αντικείμενα χρησιμοποιώντας το μενού
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού οποιουδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ομάδα > Ομάδα.
Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση αντικειμένων χρησιμοποιώντας το μενού
1. Επιλέξτε την ομάδα.
2. Πατήστε το βέλος μενού της ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ομάδα > Κατάργηση
ομαδοποίησης.
Για να ομαδοποιήσετε αντικείμενα με τη χειρονομία ανακίνησης
Κουνήστε γρήγορα το δάχτυλό σας πάνω από τα αντικείμενα τρεις φορές.

Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση αντικειμένων με την κίνηση ανακίνησης
Κουνήστε γρήγορα το δάχτυλό σας πάνω από την ομάδα τρεις φορές.

Αυτόματη ομαδοποίηση αντικειμένων
Εάν γράφετε ή σχεδιάζετε πολλές γραμμές, το λογισμικό SMART Notebook συνδυάζει αυτόματα τις
γραμμές σε ένα μόνο αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν γράφετε τα γράμματα μιας λέξης, το
λογισμικό συνδυάζει τα μεμονωμένα γράμματα, επιτρέποντάς σας να αλληλεπιδράσετε με ολόκληρη
τη λέξη. Εάν θέλετε να γράψετε λέξεις στην ίδια γραμμή, αλλά δεν θέλετε να συνδυαστούν, αφήστε
ένα μεγάλο κενό μεταξύ των λέξεων, χρησιμοποιήστε διαφορετικά στυλό ή βάλτε για λίγο το στυλό
στο δίσκο μαρκαδόρων προτού γράψετε άλλη λέξη.
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Εάν το λογισμικό SMART Notebook συνδύασε γραμμές που θέλετε να χειριστείτε μεμονωμένα,
καταργήστε την ομαδοποίηση των γραμμών όπως περιγράφεται παραπάνω.

Διαγραφή αντικειμένων
Αν και μπορείτε να διαγράψετε ψηφιακή μελάνη, δεν μπορείτε να διαγράψετε ορισμένους τύπους
αντικειμένων, όπως κείμενο, σχήματα, ευθείες γραμμές, τόξα και εικόνες. Για να αφαιρέσετε αυτούς
τους τύπους αντικειμένων από μια σελίδα, πρέπει να τα διαγράψετε.
νότα
Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο εάν είναι κλειδωμένο στη θέση του. Για να
διαγράψετε ένα κλειδωμένο αντικείμενο από μια σελίδα, πρέπει να το ξεκλειδώσετε.
Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.
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Μπορείτε να εισάγετε εικόνες, αρχεία πολυμέσων και άλλο περιεχόμενο στο .notebook σας αρχεία
από διάφορες πηγές. Αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν τη Συλλογή, τον ιστότοπο του SMART
Exchange® και το Διαδίκτυο.
Αφού εισαγάγετε το περιεχόμενό σας, μπορείτε να το οργανώσετε χρησιμοποιώντας τη Συλλογή και
να το μοιραστείτε με άλλους δασκάλους χρησιμοποιώντας την Gallery ή τον ιστότοπο του SMART
Exchange.

Εισαγωγή περιεχομένου από τη Γκαλερί
Η Gallery στο λογισμικό SMART Notebook περιέχει εικόνες, αρχεία πολυμέσων, δραστηριότητες,
διαδραστικές τεχνικές και πολλά άλλα για να σας βοηθήσει στη δημιουργία δραστηριοτήτων
μαθήματος.
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Όταν ο διαχειριστής του συστήματός σας εγκαθιστά το λογισμικό SMART Notebook, μπορεί να
εγκαταστήσει τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία:
l

Gallery Essentials: Μια συλλογή από χιλιάδες εικόνες, αντικείμενα πολυμέσων και πολλά άλλα,
οργανωμένα σε κατηγορίες ανά θέμα.

l

Lesson Activity Toolkit: Μια συλλογή προσαρμόσιμων εργαλείων και προτύπων που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μαθήματα επαγγελματικής εμφάνισης και διαδραστικά.
Η εργαλειοθήκη σάς βοηθά να δημιουργείτε ελκυστικό περιεχόμενο όπως παιχνίδια με λέξεις,
κουίζ και δραστηριότητες ταξινόμησης.

Η καρτέλα Gallery σάς δίνει επίσης πρόσβαση σε άλλο διαδικτυακό περιεχόμενο που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με το SMART Notebook, όπως το SMART Exchange, το Trimble 3D warehouse και
δραστηριότητες. Επιπλέον, μπορείτε να ανεβάσετε το δικό σας περιεχόμενο στη Συλλογή και ακόμη
και να εξάγετε περιεχόμενο της Γκαλερί για να το μοιραστείτε με άλλους δασκάλους.

Άνοιγμα της καρτέλας Gallery
Για να ανοίξετε την καρτέλα Gallery, επιλέξτε Gallery

.

Η Πινακοθήκη χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η κορυφαία ενότητα της Γκαλερί είναι η λίστα κατηγοριών.
Όταν επιλέγετε μια κατηγορία ή υποκατηγορία στη λίστα, τα περιεχόμενά της εμφανίζονται στο κάτω
τμήμα της Έκθεσης.
Υπόδειξη
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της λίστας κατηγοριών και της λίστας περιεχομένου σύροντας
το όριο μεταξύ τους επάνω ή κάτω.
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Περιήγηση και αναζήτηση στη συλλογή
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην επιλεγμένη κατηγορία για να δείτε τα περιεχόμενά της:
l

Εικόνες : οι εικόνες εμφανίζονται ως μικρογραφίες.

l

Διαδραστικά και Πολυμέσα : τα αντικείμενα βίντεο εμφανίζονται ως ένα μόνο καρέ από τα
βίντεο, τα ηχητικά αντικείμενα εμφανίζονται με ένα εικονίδιο ηχείου στην κάτω αριστερή γωνία.

l

Αντικείμενα 3D : Τα τρισδιάστατα μοντέλα εμφανίζονται ως μικρογραφίες.

l

Αρχεία και σελίδες σημειωματάριου : τα αρχεία εμφανίζονται ως βιβλιοδεσίες και οι σελίδες
εμφανίζονται με διπλωμένη επάνω δεξιά γωνία.

l

Φόντο και θέματα : τα φόντο εμφανίζονται ως σελίδες με διπλωμένη κάτω δεξιά γωνία και τα
θέματα εμφανίζονται ως μικρογραφίες.

Μετά την περιήγηση ή την αναζήτηση για ένα στοιχείο Gallery, μπορείτε να το προσθέσετε στο
.notebook σας αρχείο.
Μπορείτε να αναζητήσετε ένα στοιχείο Gallery χρησιμοποιώντας την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών.
Για να περιηγηθείτε στη Γκαλερί
1. Πατήστε το σύμβολο συν μιας κατηγορίας για να δείτε τις υποκατηγορίες της (για λειτουργικά
συστήματα Windows) ή πατήστε το τρίγωνο αποκάλυψης μιας κατηγορίας για να προβάλετε τις
υποκατηγορίες της (για λειτουργικά συστήματα OS X).
νότα
Μπορείτε να κλείσετε μια κατηγορία πατώντας το σύμβολο μείον της κατηγορίας (λειτουργικά
συστήματα Windows). Για λειτουργικά συστήματα OS X. μπορείτε να κλείσετε μια κατηγορία
πατώντας το τρίγωνο αποκάλυψης της κατηγορίας για δεύτερη φορά.
2. Πατήστε μια κατηγορία ή υποκατηγορία για να εμφανίσετε τα περιεχόμενά της.
Για αναζήτηση στη Γκαλερί
1. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης εδώ .
2. Πατήστε Αναζήτηση

.

Η Συλλογή εμφανίζει όλο το περιεχόμενο που περιέχει τη λέξη-κλειδί.

Εισαγωγή περιεχομένου από τη Γκαλερί
Σημαντικό
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Επειδή η Adobe διακόπτει το Adobe Flash Player, το SMART Notebook δεν υποστηρίζει
περιεχόμενο Adobe Flash. Θα δείτε μια ειδοποίηση σχετικά με αυτό όταν επιχειρήσετε να ανοίξετε
περιεχόμενο Flash στο SMART Notebook τόσο για λειτουργικά συστήματα Windows όσο και για OS
X. You will see a notification about this when you attempt to open Flash content in
SMART Notebook for both Windows and OS X operating systems.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την απόφαση της Adobe και να μάθετε πώς να μετατρέψετε
το περιεχόμενο Flash σας στο SMART Notebook, ανατρέξτε στο Επίλυση προβλημάτων στη
σελίδα231.
Για να προσθέσετε ένα στοιχείο Gallery στο .notebook σας αρχείο
1. Περιηγηθείτε ή αναζητήστε το στοιχείο Gallery που θέλετε να προσθέσετε.
2. Κάντε διπλό κλικ στη μικρογραφία του στοιχείου Gallery.
o

Εάν προσθέσετε φόντο, αντικαθιστά το υπάρχον φόντο της σελίδας.

o

Εάν προσθέσετε μια σελίδα από ένα .notebook αρχείο, το λογισμικό SMART Notebook το
εισάγει πριν από την τρέχουσα σελίδα.
Εάν προσθέσετε ένα .notebook αρχείο, το λογισμικό SMART Notebook εισάγει τις σελίδες

o

του αρχείου πριν από την τρέχουσα σελίδα.

Μεταφόρτωση περιεχομένου στη Γκαλερί
Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα και σελίδες λογισμικού SMART Notebook καθώς και
υποστηριζόμενα αρχεία στην κατηγορία Το περιεχόμενό μου στη Συλλογή.
Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο στη Συλλογή
1. Στη σελίδα του μαθήματος, πατήστε το αντικείμενο που θέλετε να προσθέσετε στη Συλλογή.
2. Σύρετε το αντικείμενο από τη σελίδα στην κατηγορία Το περιεχόμενό μου της Gallery ή σε μία
από τις υποκατηγορίες της.
Σημειώσεις
o

Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο εάν είναι κλειδωμένο στη θέση του.

o

Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα ενός στοιχείου Gallery, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε το
βέλος μενού του και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία.

Για να προσθέσετε μια σελίδα στη Συλλογή
1. Δημιουργήστε και τροποποιήστε αντικείμενα στη σελίδα μέχρι να εμφανιστεί η σελίδα ακριβώς
όπως θέλετε.
2. Πατήστε Αρχείο > Εξαγωγή σελίδας ως στοιχείο συλλογής Εμφανίζεται το παράθυρο
διαλόγου Αποθήκευση σελίδας ως στοιχείο συλλογής .
3. Περιηγηθείτε στο φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τη σελίδα.
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4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (λειτουργικά συστήματα
Windows) ή στο πλαίσιο Αποθήκευση ως (λειτουργικά συστήματα OS X).
5. Πατήστε Αποθήκευση.
6. Εάν η Συλλογή δεν είναι ορατή, πατήστε Συλλογή

.

7. Πατήστε Το περιεχόμενό μου (ή μια από τις υποκατηγορίες του) στη λίστα κατηγοριών της
Γκαλερί, πατήστε το βέλος μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στο περιεχόμενό μου .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη στο περιεχόμενό μου (λειτουργικά συστήματα
Windows) ή εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα (λειτουργικά συστήματα OS X).
8. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το στοιχείο που αποθηκεύσατε στο βήμα 5.
9. Πατήστε Άνοιγμα.
Για να προσθέσετε ένα υποστηριζόμενο αρχείο στην Έκθεση
1. Πατήστε Το περιεχόμενό μου (ή μια από τις υποκατηγορίες του) στη λίστα κατηγοριών της
Γκαλερί, πατήστε το βέλος μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στο περιεχόμενό μου .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη στο περιεχόμενό μου (λειτουργικά συστήματα
Windows) ή εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα (λειτουργικά συστήματα OS X).
2. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στη Συλλογή.
3. Πατήστε Άνοιγμα.
νότα
Από προεπιλογή, το λογισμικό SMART Notebook ονομάζει το νέο στοιχείο Gallery με βάση το
αρχικό όνομα αρχείου. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του στοιχείου, επιλέξτε τη
μικρογραφία του στοιχείου Gallery, πατήστε το βέλος μενού του και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Μετονομασία .

Οργάνωση περιεχομένου στη Γκαλερί
Καθώς προσθέτετε αντικείμενα, σελίδες και υποστηριζόμενα αρχεία στην κατηγορία Το περιεχόμενό
μου στη Συλλογή, ίσως θέλετε να αναδιοργανώσετε τη δομή της κατηγορίας. Μπορείτε να
δημιουργήσετε υποκατηγορίες και να μετακινήσετε στοιχεία συλλογής μεταξύ υποκατηγοριών.
Για να δημιουργήσετε μια υποκατηγορία
1. Πατήστε το Περιεχόμενό μου (ή μια από τις υποκατηγορίες του) στη λίστα κατηγοριών της
Έκθεσης, πατήστε το βέλος μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέος φάκελος .
Εμφανίζεται μια νέα υποκατηγορία.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα υποκατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER (ή
RETURN).
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Για να μετονομάσετε μια υποκατηγορία
1. Πατήστε το Περιεχόμενό μου στη λίστα κατηγοριών της Έκθεσης και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε
στην υποκατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
2. Πατήστε την υποκατηγορία, πατήστε το βέλος μενού της και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Μετονομασία .
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την υποκατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER (ή
RETURN).
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο Gallery σε διαφορετική υποκατηγορία
1. Περιηγηθείτε στην κατηγορία που περιέχει το στοιχείο Gallery που θέλετε να μετακινήσετε.
Η Συλλογή εμφανίζει τα περιεχόμενα της κατηγορίας.
2. Σύρετε το αντικείμενο σε άλλη υποκατηγορία.

Κοινή χρήση περιεχομένου με άλλους δασκάλους
Η εισαγωγή και η εξαγωγή αρχείων συλλογής είναι ένας ιδανικός τρόπος για να μοιράζεστε
προσαρμοσμένες κατηγορίες με άλλους δασκάλους και να χρησιμοποιείτε κατηγορίες που έχουν
δημιουργήσει άλλοι καθηγητές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία συλλογής για να προσθέσετε
στοιχεία στην κατηγορία Το περιεχόμενό μου στη Συλλογή. Αφού εισαγάγετε ένα αρχείο συλλογής,
όλα τα στοιχεία του εμφανίζονται στην Έκθεση ως νέα υποκατηγορία.
Για να εισαγάγετε ένα αρχείο συλλογής από άλλο δάσκαλο
1. Πατήστε Το περιεχόμενό μου (ή μια από τις υποκατηγορίες του) στη λίστα κατηγοριών της
Γκαλερί, πατήστε το βέλος μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στο περιεχόμενό μου .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη στο περιεχόμενό μου (λειτουργικά συστήματα
Windows) ή εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα (λειτουργικά συστήματα OS X).
2. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο συλλογής που θέλετε να εισαγάγετε.
νότα
Ένα αρχείο συλλογής έχει .gallery επέκταση.
3. Πατήστε το αρχείο συλλογής και μετά πατήστε Άνοιγμα .
Η συλλογή εμφανίζεται ως νέα υποκατηγορία.
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Για εξαγωγή ενός αρχείου συλλογής για κοινή χρήση με άλλους δασκάλους
1. Πατήστε την κατηγορία που περιέχει τα στοιχεία που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μια συλλογή.
νότα
Το λογισμικό SMART Notebook εξάγει την επιλεγμένη κατηγορία αλλά δεν εξάγει καμία από
τις υποκατηγορίες της. Ανατρέξτε στο άρθρο 171128 της Γνωσιακής Βάσης για περισσότερες
πληροφορίες.
2. Πατήστε το βέλος μενού της κατηγορίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή ως αρχείο
συλλογής .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως (Λειτουργικά συστήματα Windows) ή
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση (λειτουργικά συστήματα OS X).
3. Μεταβείτε στο φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο συλλογής.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (λειτουργικά συστήματα
Windows) ή στο πλαίσιο Αποθήκευση ως (λειτουργικά συστήματα OS X).
5. Πατήστε Αποθήκευση .

Χρήση του SMART Exchange
Ο ιστότοπος του SMART Exchange (exchange.smarttech.com) περιλαμβάνει χιλιάδες σχέδια
μαθημάτων, σύνολα ερωτήσεων, γραφικά στοιχεία και άλλο περιεχόμενο που μπορείτε να
κατεβάσετε και στη συνέχεια να ανοίξετε στο λογισμικό SMART Notebook.

Εισαγωγή περιεχομένου από τον ιστότοπο του SMART Exchange
1. Πατήστε Gallery

.

Ανοίγει το παράθυρο Gallery.
2. Πατήστε SMART Exchange .
Το παράθυρο SMART Exchange ανοίγει κάτω από το παράθυρο Gallery.
3. Πατήστε τον σύνδεσμο exchange.smarttech.com . Ο ιστότοπος SMART Exchange ανοίγει στο
πρόγραμμα περιήγησής σας.
4. Εάν είστε νέοι στον ιστότοπο του SMART Exchange, πατήστε Δωρεάν Εγγραφή και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν
λογαριασμό.
Ή
Εάν έχετε λογαριασμό, πατήστε Είσοδος και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδεθείτε στον ιστότοπο του SMART Exchange με τον
λογαριασμό σας.
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5. Αναζητήστε ή περιηγηθείτε για περιεχόμενο και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη του στον
υπολογιστή σας.
6. Εισαγάγετε περιεχόμενο στη Γκαλερί.
νόταS
l

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τα σχέδια μαθημάτων σας με άλλους καθηγητές μέσω του
ιστότοπου SMART Exchange.

Κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του SMART
Exchange
1. Ανοίξτε το .σημειωματάριο αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Πατήστε Gallery

και επιλέξτε SMART Exchange από τη λίστα περιεχομένου Gallery.

Κάτω από τη λίστα εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου με έναν σύνδεσμο προς το
exchange.smarttech.com.
3. Κάντε κλικ στο exchange.smarttech.com .
Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα ανοίξει στον ιστότοπο του SMART Exchange.
4. Εάν είστε νέοι στον ιστότοπο του SMART Exchange, επιλέξτε Εγγραφή δωρεάν! και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν
λογαριασμό.
Ή
Εάν έχετε λογαριασμό, επιλέξτε Είσοδος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail
σας στο πλαίσιο Διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας στο πλαίσιο Κωδικός

πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε Είσοδος .
Υποδείξεις
o

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ξεχάσατε τον κωδικό
πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη για να τον επαναφέρετε.

o

Εάν δεν θέλετε να συνδέεστε στον ιστότοπο του SMART Exchange κάθε φορά που
μοιράζεστε περιεχόμενο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρατήστε με συνδεδεμένο .
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5. Εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Στοιχείο ελέγχου

Οδηγίες

Καταχωρήστε
λεπτομέρειες πόρου

Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το .notebook αρχείο.

Περιγραφή

Πληκτρολογήστε μια περιγραφή του .notebook αρχείο.

Θέμα(τα)

Επιλέξτε τα θέματα που το .τετράδιο αρχείο ισχύει για.

Τάξη(εις)

Επιλέξτε τους βαθμούς που το .τετράδιο αρχείο ισχύει για.

Όροι αναζήτησης

Πληκτρολογήστε λέξεις ή φράσεις που πιθανώς θα εισαγάγουν
άλλοι χρήστες του SMART Exchange για να αναζητήσουν το
.notebook αρχείο. Διαχωρίστε τις λέξεις ή τις φράσεις με
κόμματα.

6. Διαβάστε τη συμφωνία κοινής χρήσης.
7. Εάν αποδεχτείτε τη συμφωνία κοινής χρήσης, πατήστε Συμφωνώ και Υποβολή .

Χρήση συνημμένων
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Συνημμένα για να εισαγάγετε αρχεία, συντομεύσεις αρχείων και
υπερσυνδέσμους στο αρχείο SMART Notebook για εύκολη πρόσβαση στο υλικό αργότερα.

Άνοιγμα της καρτέλας Συνημμένα
Για να ανοίξετε την καρτέλα Συνημμένα, πατήστε Συνημμένα

.

Για να μετακινήσετε την καρτέλα
Πατήστε Μετακίνηση πλευρικής γραμμής
του παραθύρου στην άλλη.

για να μετακινήσετε την καρτέλα από τη μια πλευρά

νότα
Αυτό μετακινεί όλες τις καρτέλες μαζί με την καρτέλα που έχετε ανοίξει.
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Για αλλαγή μεγέθους ή απόκρυψη της καρτέλας
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της καρτέλας σύροντας το περίγραμμά της αριστερά ή δεξιά. ή να
αποκρύψετε την καρτέλα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε πατώντας την επιλογή Αυτόματη απόκρυψη.

Για να εμφανίσετε την καρτέλα όταν είναι κρυφή, πατήστε το εικονίδιο της καρτέλας.

νότα
Για λειτουργικά συστήματα Windows: εάν μειώσετε την καρτέλα στο ελάχιστο μέγεθός της, η
επιλογή αυτόματης απόκρυψης ενεργοποιείται αυτόματα.

Προσθήκη συνημμένων στο αρχείο μαθημάτων σας
Η προσθήκη συνημμένων στο αρχείο μαθημάτων σας διευκολύνει την πρόσβαση σε εξωτερικούς
πόρους για το μάθημά σας όταν το παραδίδετε στην τάξη σας.
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Για να προσθέσετε συνημμένα
1. Από την καρτέλα Πρόσθετα, πατήστε Εισαγωγή...
2. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
o

Εισαγωγή αντιγράφου αρχείου : Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
εισαγάγετε. Αυτό δημιουργεί ένα αντίγραφο του αρχείου στο μάθημά σας.

o

Εισαγωγή υπερ -σύνδεσης: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού στο πεδίο Υπερσύνδεση
και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση στο πεδίο Εμφανιζόμενο
όνομα. Αυτό δημιουργεί έναν γρήγορο σύνδεσμο προς τη διεύθυνση ιστού που εισαγάγατε.

o

Εισαγωγή συντόμευσης σε αρχείο : Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
εισαγάγετε. Αυτό δημιουργεί μια συντόμευση στο αρχικό αρχείο.

Μπορείτε να εισαγάγετε συνημμένα στη σελίδα του μαθήματος σας επιλέγοντας και σύροντάς τα
στην περιοχή της σελίδας ή μπορείτε να συνδέσετε αντικείμενα στη σελίδα για να ανοίξετε
συνημμένα.

Σύνδεση αντικειμένων με συνημμένα
Μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε μια σελίδα με μια ιστοσελίδα, μια άλλη σελίδα
στο αρχείο, ένα αρχείο στον υπολογιστή σας ή ένα συνημμένο. Ένα συνημμένο είναι ένα αντίγραφο
ενός αρχείου, μια συντόμευση σε ένα αρχείο ή ένας σύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα που προσθέτετε
στην καρτέλα Συνημμένα.
Για να προσθέσετε έναν σύνδεσμο σε ένα συνημμένο
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσμου.
3. Πατήστε Τρέχοντα συνημμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το συνημμένο στη λίστα.
4. Εάν θέλετε να ανοίξετε τον σύνδεσμο πατώντας ένα εικονίδιο, επιλέξτε Εικονίδιο γωνίας.
Ή
Εάν θέλετε να ανοίξετε τη σύνδεση πατώντας οπουδήποτε στο αντικείμενο, πατήστε
Αντικείμενο.
5. Πατήστε OK.
Εάν επιλέξατε το εικονίδιο γωνίας, το εικονίδιο
αντικειμένου.

εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του

Μπορείτε να συνδέσετε αντικείμενα στη σελίδα μαθήματος με τα συνημμένα σας
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Για να αφαιρέσετε έναν σύνδεσμο
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσμου.
3. Πατήστε Κατάργηση συνδέσμου.

Εισαγωγή βίντεο στο διαδίκτυο
Απαιτείται συνδρομή SMART Learning Suite
Χρησιμοποιήστε το πρόσθετο Αναζήτηση βίντεο στο SMART Notebook για να αναζητήσετε YouTube
ή άλλα διαδικτυακά βίντεο ή να επικολλήσετε έναν σύνδεσμο και να προσθέσετε βίντεο σε σελίδες
Σημειωματάριου.
Για πρόσβαση στο πρόσθετο Αναζήτηση βίντεο
Πατήστε Πρόσθετα

και μετά πατήστε Αναζήτηση βίντεο .

νότα
Εάν το πρόσθετο δεν είναι ορατό, ίσως χρειαστεί να το ενεργοποιήσετε. Δείτε Ενεργοποίηση

και απενεργοποίηση πρόσθετων στη σελίδα25.
Για αναζήτηση και εισαγωγή βίντεο
1. Στα πρόσθετα

καρτέλα, κάντε κλικ στην Αναζήτηση βίντεο.

2. Κάντε κλικ στην Αναζήτηση για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Αναζήτηση βίντεο .
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3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για το βίντεο στο πλαίσιο Αναζήτηση βίντεο και, στη συνέχεια,
πατήστε Αναζήτηση .
4. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να εισαγάγετε και πατήστε Προσθήκη βίντεο για να το εισαγάγετε
στη σελίδα του μαθήματος. Αφού εισαχθεί, μπορείτε να μετακινήσετε και να αλλάξετε το
μέγεθος του βίντεο.

Εισαγωγή περιεχομένου από το GeoGebra
Απαιτείται συνδρομή SMART Learning Suite
Το GeoGebra είναι ένα διαδραστικό λογισμικό μαθηματικών για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Όταν
εισάγετε το γραφικό στοιχείο GeoGebra στο λογισμικό SMART Notebook, μπορείτε να εξερευνήσετε
γεωμετρία, άλγεβρα, πίνακες, γραφήματα, στατιστικά στοιχεία και λογισμό με τους μαθητές σας.
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε φύλλα εργασίας από το GeoGebraTube χρησιμοποιώντας την
αναζήτηση λέξεων-κλειδιών. Αφού αναζητήσετε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσθέσετε
στο .notebook σας αρχείο. GeoGebraTube (geogebratube.org) περιέχει χιλιάδες φύλλα εργασίας
που δημιουργήθηκαν και κοινοποιήθηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς.
νότα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογισμικού GeoGebra, μεταβείτε
στο Wiki GeoGebra (wiki.geogebra.org).
Για πρόσβαση στο γραφικό στοιχείο GeoGebra
Πατήστε Πρόσθετα

και μετά πατήστε GeoGebra.

Για να εισαγάγετε το γραφικό στοιχείο GeoGebra
1. Εάν το γραφικό στοιχείο GeoGebra δεν είναι ορατό, πατήστε Πρόσθετα
GeoGebra.

και μετά πατήστε

2. Επιλέξτε Εισαγωγή γραφικού στοιχείου GeoGebra.
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Για αναζήτηση στο GeoGebraTube
1. Εάν το γραφικό στοιχείο GeoGebra δεν είναι ορατό, πατήστε Πρόσθετα
GeoGebra.

και μετά πατήστε

2. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο Αναζήτηση σε δωρεάν υλικά και, στη συνέχεια,
πατήστε Αναζήτηση.
Το γραφικό στοιχείο GeoGebra εμφανίζει μικρογραφίες των φύλλων εργασίας που περιέχουν
τη λέξη-κλειδί.
Για να προσθέσετε ένα φύλλο εργασίας GeoGebraTube στο .notebook σας αρχείο
1. Εάν το γραφικό στοιχείο GeoGebra δεν είναι ορατό, πατήστε Πρόσθετα
GeoGebra.

και μετά πατήστε

2. Αναζητήστε το φύλλο εργασίας του GeoGebraTube που θέλετε να προσθέσετε.
3. Πατήστε τη μικρογραφία του φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή γραφικού
στοιχείου GeoGebra.
Το φύλλο εργασίας εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα.
Για να προσθέσετε εξισώσεις σε ένα φύλλο εργασίας GeoGebra
1. Εισαγάγετε την εξίσωσή σας (δείτε Εισαγωγή και επεξεργασία χειρόγραφης εξίσωσης στην
επόμενη σελίδα).
2. Εισαγάγετε ένα φύλλο εργασίας GeoGebra στη σελίδα (δείτε Για να εισαγάγετε το γραφικό

στοιχείο GeoGebra στην προηγούμενη σελίδα).
3. Σύρετε την εξίσωσή σας από τη σελίδα στο γραφικό στοιχείο GeoGebra.

Η εξίσωση απεικονίζεται αυτόματα στο φύλλο εργασίας.

Εισαγωγή και επεξεργασία εξισώσεων
Απαιτείται συνδρομή SMART Learning Suite
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μαθηματικών εξισώσεων SMART Notebook για να
εισαγάγετε μια χειρόγραφη εξίσωση σε μια σελίδα σε πιο ευανάγνωστη μορφή ή μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μαθηματικών εξισώσεων για να προσθέσετε εύκολα
εξισώσεις στις σελίδες του SMART Notebook σας. Το εργαλείο μαθηματικών εξισώσεων αναγνωρίζει
χειρόγραφες εξισώσεις και τις μετατρέπει αυτόματα σε μορφή στοιχειοθέτησης.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την αναγνωρισμένη εξίσωση σε ένα φύλλο εργασίας GeoGebra εάν
η εξίσωση είναι σε υποστηριζόμενη μορφή γραφήματος.

Εισαγωγή και επεξεργασία χειρόγραφης εξίσωσης
Για να εισαγάγετε μια χειρόγραφη εξίσωση
1. Πατήστε Πρόσθετα

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή εξίσωσης

.

Εμφανίζεται το εργαλείο μαθηματικών εξισώσεων.
2. Επιλέξτε ένα εργαλείο στυλό και ένα χρώμα (δείτε Πώς να γράψετε ή να σχεδιάσετε

χρησιμοποιώντας το Pen Tools στη σελίδα200).
3. Γράψτε μια μαθηματική εξίσωση στο τμήμα γραφικού χαρτιού του επεξεργαστή.
Η χειρόγραφη εξίσωση μετατρέπεται σε μια δακτυλογραφημένη εξίσωση, η οποία εμφανίζεται
κάτω από την ενότητα του γραφικού χαρτιού. Τα εικονίδια Αποδοχή και Απόρριψη εμφανίζονται
δίπλα στην αναγνωρισμένη εξίσωση.

4. Πατήστε Αποδοχή

να αποδεχτεί την αναγνωρισμένη εξίσωση.

Η δακτυλογραφημένη εξίσωση εμφανίζεται στη σελίδα.
Ή
Πατήστε Ακύρωση
για να απορρίψετε την αναγνωρισμένη εξίσωση και να κλείσετε το
εργαλείο μαθηματικών εξισώσεων.
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Για να επεξεργαστείτε μια χειρόγραφη εξίσωση
1. Πατήστε Επιλογή
φορές.

και, στη συνέχεια, πατήστε την αναγνωρισμένη εξίσωση στη σελίδα δύο

Η χειρόγραφη εξίσωση εμφανίζεται στο εργαλείο μαθηματικών εξισώσεων.
2. Επεξεργαστείτε τη χειρόγραφη εξίσωση με το εργαλείο Eraser και ένα εργαλείο στυλό.
Η επεξεργασμένη εξίσωση αναγνωρίζεται και εμφανίζεται κάτω από την ενότητα γραφικού
χαρτιού. Τα εικονίδια αποδοχής και απόρριψης εμφανίζονται δίπλα στην αναγνωρισμένη
εξίσωση.
3. Πατήστε Αποδοχή

να αποδεχτεί την αναγνωρισμένη εξίσωση.

Η εξίσωση ενημερώνεται με τις αλλαγές σας.
Ή
Πατήστε Ακύρωση
για να απορρίψετε την αναγνωρισμένη εξίσωση και να κλείσετε το
εργαλείο μαθηματικών εξισώσεων.
Για να προσθέσετε την εξίσωση σε ένα φύλλο εργασίας GeoGebre
1. Εισαγάγετε την εξίσωσή σας (δείτε Εισαγωγή και επεξεργασία χειρόγραφης εξίσωσης στην
προηγούμενη σελίδα).
2. Εισαγάγετε ένα φύλλο εργασίας GeoGebra στη σελίδα (δείτε Για να εισαγάγετε το γραφικό

στοιχείο GeoGebra στη σελίδα92).
3. Σύρετε την εξίσωσή σας από τη σελίδα στο γραφικό στοιχείο GeoGebra.

Η εξίσωση απεικονίζεται αυτόματα στο φύλλο εργασίας.
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Προσθήκη εξισώσεων με το Math Equation Editor
Για να ανοίξετε το Math Equation Editor

1. Στη γραμμή μενού, πατήστε Πρόσθετα

και μετά πατήστε Εισαγωγή εξίσωσης

.

Ανοίγει το Math Equation Editor.

2. Εισαγάγετε τους αριθμούς που χρειάζεστε και χρησιμοποιήστε το Math Equation Editor για να
προσθέσετε σύμβολα λειτουργίας.
Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε

, πληκτρολογήστε «a» και, στη συνέχεια, επιλέξτε το

σύμβολο
από το πρόγραμμα επεξεργασίας εξισώσεων. Ο κέρσορας θα μετακινηθεί στη
θέση εκθέτη μετά το «a». Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε «2».
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3. Όταν ολοκληρωθεί η εξίσωσή σας, πατήστε Εισαγωγή εξίσωσης.
Η εξίσωση εισάγεται στη σελίδα του Σημειωματάριου.

Για να προσθέσετε εξισώσεις στο GeoGebra χρησιμοποιώντας το Math Equation Editor

1. Για να ανοίξετε το GeoGebra, πατήστε Πρόσθετα

και μετά πατήστε GeoGebra.

2. Επιλέξτε Εισαγωγή γραφικού στοιχείου GeoGebra .
Το φύλλο εργασίας GeoGebra εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα.
3. Ανοίξτε το Math Equation Editor και γράψτε την εξίσωση που θέλετε να σχηματίσετε γραφικά,
όπως y = x 2 + 3.
4. Όταν ολοκληρωθεί η εξίσωση, πατήστε Εισαγωγή εξίσωσης .
Η εξίσωση εισάγεται στη σελίδα του Σημειωματάριου.
5. Σύρετε την εξίσωση στο φύλλο εργασίας GeoGebra.
Η εξίσωση θα εμφανιστεί στην περιοχή εισαγωγής του φύλλου εργασίας. Θα γραφτεί επίσης στη
σελίδα του φύλλου εργασίας.

Χρήση SMART Blocks για να κάνετε τα
μαθηματικά διαδραστικά
Απαιτείται συνδρομή SMART Learning Suite
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Το SMART Blocks είναι ένα πρόσθετο που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε μαθηματικές
δραστηριότητες με την τάξη σας γράφοντας αριθμούς στη σελίδα και στη συνέχεια συνδέοντάς τους
σε ένα SMART Block. Μπορείτε να επιλέξετε από επτά διαφορετικούς τύπους εξισώσεων για να
εργαστείτε. Μπορείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα SMART Blocks μέσω του αναδυόμενου
οδηγού.
Βρείτε SMART Blocks στα πρόσθετα

αυτί.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες SMART Block είναι διαθέσιμες:
Μπλοκ SMART

Λειτουργία

Παράδειγμα

Τα μπλοκ πρόσθεσης αποδέχονται μέχρι
δύο εισόδους. Η έξοδος είναι το άθροισμα
των εισόδων.

Τα μπλοκ αφαίρεσης αποδέχονται μέχρι
δύο εισόδους. Η έξοδος είναι η διαφορά
των εισόδων.

Τα μπλοκ πολλαπλασιασμού αποδέχονται
μέχρι δύο εισόδους. Η έξοδος είναι το
προϊόν των εισόδων.

Τα μπλοκ διαίρεσης αποδέχονται μέχρι δύο
εισόδους. Η έξοδος είναι το πηλίκο των
εισόδων.
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Μπλοκ SMART

Λειτουργία

Παράδειγμα

Τα μπλοκ ύψωσης σε δύναμη αποδέχονται
μέχρι δύο εισόδους. Η έξοδος είναι η πρώτη
είσοδος υψωμένη στη δύναμη της δεύτερης
εισόδου.
Τα μπλοκ τετραγωνικής ρίζας αποδέχονται
μία είσοδο. Η έξοδος είναι η τετραγωνική
ρίζα της εισόδου.

Τα άγνωστα μπλοκ δέχονται δύο εισόδους.
Η έξοδος είναι μια τυχαία λειτουργία που
εφαρμόζεται στις εισόδους.

Σημαντικό
Τα SMART Blocks θα εκτελέσουν τον υπολογισμό μέσα στα μπλοκ. Μην μελάνετε μέσα στα μπλοκ.
Δείτε τα παραδείγματα παρακάτω.
Υπόδειξη
Πατήστε Μάθετε περισσότερα για να δείτε έναν αναδυόμενο οδηγό σχετικά με τον τρόπο χρήσης
των SMART Blocks.

Εισαγωγή τρισδιάστατου περιεχομένου
Εισαγάγετε τα δικά σας αρχεία 3D αντικειμένων στο μάθημά σας ή κατεβάστε και χρησιμοποιήστε
ένα αρχείο τρισδιάστατων αντικειμένων από το SMART Exchange ή το Trimble 3D Warehouse.
Τα τρισδιάστατα μοντέλα είναι διαθέσιμα από το φάκελο 3D Objects στα Παραδείγματα
δραστηριότητας μαθήματος και στον ιστότοπο του SMART Exchange® (exchange.smarttech.com)
καθώς και στην αποθήκη Trimble 3D Warehouse. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα δικά σας
τρισδιάστατα μοντέλα εάν είναι σε μία από τις ακόλουθες μορφές:
l

COLLADA (.dae)

l

3D αντικείμενο (.obj)
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l

FBX (.fbx)

νότα
Οι υφές και άλλες πληροφορίες για ορισμένα τρισδιάστατα μοντέλα αποθηκεύονται σε ξεχωριστά
αρχεία και φακέλους. Όταν εισάγετε αυτά τα τρισδιάστατα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο
τρισδιάστατου μοντέλου βρίσκεται στη σωστή δομή φακέλου με τα υποστηρικτικά αρχεία και
φακέλους.

Εισαγωγή τρισδιάστατων μοντέλων
1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Αντικείμενο 3D .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου 3D .
2. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το τρισδιάστατο μοντέλο που θέλετε να εισαγάγετε.
3. Πατήστε Άνοιγμα.
Το τρισδιάστατο μοντέλο εμφανίζεται στη σελίδα.

Χρήση του Trimble 3D Warehouse
Το Trimble 3D Warehouse είναι ένα διαδικτυακό αποθετήριο τρισδιάστατων μοντέλων. Η καρτέλα
Gallery στο λογισμικό SMART Notebook περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς το Trimble 3D
Warehouse. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο, μπορείτε να αναζητήσετε τρισδιάστατα μοντέλα
και να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε τα τρισδιάστατα
μοντέλα στο .notebook σας αρχεία.
Για λήψη τρισδιάστατων μοντέλων από την Trimble 3D Warehouse
1. Πατήστε το Gallery

αυτί.

2. Πατήστε Trimble 3D Warehouse .
3. Πατήστε Κάντε κλικ εδώ για να περιηγηθείτε στο Trimble 3D Warehouse.
Το Trimble 3D Warehouse εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.
Αναζητήστε ή περιηγηθείτε για ένα τρισδιάστατο μοντέλο που θέλετε να κατεβάσετε.
4. Επιλέξτε το μοντέλο.
5. Πατήστε Λήψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο Collada (.zip).
Σημειώσεις
o

Όταν κατεβάζετε για πρώτη φορά ένα μοντέλο 3D, το Trimble 3D Warehouse θα
μπορούσε να σας ζητήσει ένα ψευδώνυμο.

o

Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό λειτουργικού συστήματος OS X και ακυρώσετε τη λήψη, το
τρισδιάστατο μοντέλο εξακολουθεί να αποθηκεύεται στο φάκελο «Λήψεις».
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6. Αποθηκεύστε το .zip αρχείο στον υπολογιστή σας.
7. Εξαγάγετε τα περιεχόμενα του .zip αρχείο σε φάκελο στον υπολογιστή σας.
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Χρησιμοποιώντας το λογισμικό SMART Notebook, μπορείτε όχι μόνο να παρουσιάσετε πληροφορίες
στους μαθητές αλλά και να τους εμπλέξετε σε διαδραστικές δραστηριότητες μαθήματος.
Μπορείτε να δημιουργήσετε δραστηριότητες μαθήματος εισάγοντας αντικείμενα όπως σχήματα,
εικόνες και πίνακες και χρησιμοποιώντας λειτουργίες όπως το Lesson Activity Builder.
Αυτό το κεφάλαιο καταγράφει τις προηγμένες δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
δημιουργήσετε δραστηριότητες μαθήματος και σας δείχνει πώς να δημιουργήσετε ένα σύνολο
παραδειγμάτων δραστηριοτήτων μαθήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα παραδείγματα
δραστηριοτήτων μαθήματος ή να αναπτύξετε τις δικές σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
πόρους που έχετε στη διάθεσή σας στον ιστότοπο Gallery και SMART Exchange.

Χρήση του Εργαλείου Δόμησης Δραστηριότητας
Μαθήματος
Απαιτείται συνδρομή SMART Learning Suite
Χρησιμοποιήστε το πρόσθετο Activity Builder για να δημιουργήσετε απλή αντιστοίχιση ή να
αποκρύψετε και να εμφανίσετε δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το δικό σας περιεχόμενο.
Για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό δραστηριοτήτων για τη δημιουργία διαδραστικών
δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων, ανατρέξτε στο Ξεκινώντας με δραστηριότητες που βασίζονται σε

παιχνίδια στη σελίδα113.
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Δημιουργία δραστηριότητας που ταιριάζει
Χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Activity Builder, ορίζετε ένα αντικείμενο στη σελίδα ως αντικείμενο
δραστηριότητας. Στη συνέχεια, ορίζετε ποια αντικείμενα στη σελίδα θα γίνουν αποδεκτά και ποια θα
απορριφθούν όταν σύρετε τα αντικείμενα πάνω από το αντικείμενο δραστηριότητας.
Για να δημιουργήσετε μια αντίστοιχη δραστηριότητα μαθήματος
1. Δημιουργήστε το αντικείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικείμενο δραστηριότητας
και τα αντικείμενα που θέλετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε όταν σύρετε στο αντικείμενο
δραστηριότητας.
2. Ανοίξτε τα πρόσθετα

καρτέλα και μετά πατήστε Δόμηση δραστηριότητας.

3. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικείμενο δραστηριότητας και, στη
συνέχεια, πατήστε Επεξεργασία.
4. Σύρετε τα αντικείμενα που θέλετε να αποδεχτείτε στη λίστα Αποδοχή αυτών των αντικειμένων.
Ένα πράσινο σημάδι επιλογής
αποδεχτείτε.

εμφανίζεται δίπλα στα αντικείμενα που επιλέγετε να

5. Σύρετε τα αντικείμενα που θέλετε να απορρίψετε στη λίστα Απόρριψη αυτών των αντικειμένων.
Ένα κόκκινο X

εμφανίζεται δίπλα στα αντικείμενα που επιλέγετε να απορρίψετε.

Σημειώσεις
o

Για να επιλέξετε γρήγορα τυχόν αντικείμενα που απομένουν στη σελίδα προς αποδοχή ή
απόρριψη, πατήστε Προσθήκη όλων των υπολοίπων στην κατάλληλη λίστα.

o

Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο από μια λίστα, σύρετέ το στο εικονίδιο του κάδου
απορριμμάτων

.

6. Πατήστε Τέλος.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας αντίστοιχης δραστηριότητας μαθήματος
1. Ανοίξτε τα πρόσθετα

καρτέλα και μετά πατήστε Δόμηση δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε το αντικείμενο δραστηριότητας και, στη συνέχεια, πατήστε Επεξεργασία.
Υπόδειξη
Εάν δεν γνωρίζετε ποιο αντικείμενο στη σελίδα είναι το αντικείμενο δραστηριότητας, κάντε
κλικ στην επιλογή Αναγνώριση. Οι μπλε διαγώνιες γραμμές εμφανίζονται για τρία
δευτερόλεπτα πάνω από οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας στη σελίδα.
3. Πατήστε Ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό κινούμενο σχέδιο για τα αποδεκτά αντικείμενα στην πρώτη
αναπτυσσόμενη λίστα Κινούμενα σχέδια.
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5. Προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επίσης αναπαραγωγή του ήχου του αντικειμένου για
αναπαραγωγή ήχων που συνδέονται με αποδεκτά αντικείμενα όταν σύρονται πάνω από το
αντικείμενο δραστηριότητας (δείτε Προσθήκη ήχων σε αντικείμενα στη σελίδα109).
6. Επιλέξτε το επιθυμητό κινούμενο σχέδιο για τα αντικείμενα που απορρίφθηκαν στην πρώτη
αναπτυσσόμενη λίστα Κινούμενα σχέδια.
7. Προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επίσης αναπαραγωγή του ήχου του αντικειμένου για
αναπαραγωγή ήχων που συνδέονται με αντικείμενα που έχουν απορριφθεί όταν σύρονται πάνω
από το αντικείμενο δραστηριότητας (δείτε Προσθήκη ήχων σε αντικείμενα στη σελίδα109).
8. Πατήστε Τέλος.
Να παρουσιάσετε μια αντίστοιχη δραστηριότητα μαθήματος
1. Σύρετε τα αντικείμενα (ή ζητήστε από τους μαθητές να σύρουν τα αντικείμενα) στο αντικείμενο
δραστηριότητας.
o

Εάν το αντικείμενο γίνει αποδεκτό, αναπαράγεται η κινούμενη εικόνα του αποδεκτού
αντικειμένου (εξαφανίζεται από προεπιλογή).

o

Εάν το αντικείμενο απορριφθεί, αναπαράγεται η κινούμενη εικόνα του απορριφθέντος
αντικειμένου (αναπήδηση από προεπιλογή).

2. Ανοίξτε τα πρόσθετα
καρτέλα, πατήστε Δόμηση δραστηριότητας και μετά πατήστε
Επαναφορά όλων όταν τελειώσετε.
Για να αφαιρέσετε μια αντίστοιχη δραστηριότητα μαθήματος
1. Πατήστε Πρόσθετα

και μετά πατήστε Δόμηση δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε το αντικείμενο δραστηριότητας και, στη συνέχεια, πατήστε Εκκαθάριση ιδιοτήτων

Δημιουργία δραστηριότητας απόκρυψης και εμφάνισης
Μπορείτε να αποκρύψετε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια να το αποκαλύψετε χρησιμοποιώντας
διάφορες τεχνικές:
l

Προσθέστε μια σκίαση οθόνης σε μια σελίδα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αφαιρέστε
σταδιακά τη σκιά για να αποκαλύψετε το υποκείμενο κείμενο και τα γραφικά όταν είστε έτοιμοι
να τα συζητήσετε (δείτε Χρήση εργαλείων σκίασης οθόνης και σκίασης κελιών στη σελίδα224).

l

Καλύψτε το αντικείμενο με ψηφιακό μελάνι και, στη συνέχεια, διαγράψτε το ψηφιακό μελάνι
(δείτε Χρήση εργαλείων στυλό στη σελίδα198).

l

Καλύψτε το αντικείμενο με ένα άλλο αντικείμενο και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη σειρά των
αντικειμένων στη στοίβα.

l

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα κίνησης αντικειμένων (δείτε Εμψύχωση αντικειμένων στη
σελίδα110).
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Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκρύψετε ένα αντικείμενο πίσω από ένα κλειδωμένο αντικείμενο και στη
συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την κίνηση κλιμάκωσης για να μεγεθύνετε και να εμφανίσετε το κρυφό
αντικείμενο, εάν χρησιμοποιείτε ένα διαδραστικό προϊόν SMART που υποστηρίζει χειρονομίες
πολλαπλής αφής.
Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα μαθήματος απόκρυψης και εμφάνισης
1. Δημιουργήστε ή εισαγάγετε το αντικείμενο που θέλετε να αποκρύψετε.

2. Δημιουργήστε ή εισαγάγετε το αντικείμενο που θέλετε να κλειδώσετε.
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3. Μετακινήστε το αντικείμενο που θέλετε να κλειδώσετε έτσι ώστε να καλύπτει το αντικείμενο που
θέλετε να κρύψετε.

4. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να κλειδώσετε, πατήστε το βέλος μενού του και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Κλείδωμα > Κλείδωμα στη θέση.
5. Χρησιμοποιήστε την κίνηση κλιμάκωσης για μεγέθυνση και εμφάνιση του κρυφού αντικειμένου
ενώ διατηρείτε το κλειδωμένο αντικείμενο στη θέση του (δείτε Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων
στη σελίδα73).
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Χρήση προηγμένων χαρακτηριστικών
αντικειμένων
Μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε μια σελίδα με μια ιστοσελίδα, μια άλλη σελίδα
στο αρχείο, ένα αρχείο στον υπολογιστή σας ή ένα συνημμένο.

Προσθήκη συνδέσμων σε αντικείμενα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσμου.
3. Πατήστε Ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Ιστού στο πλαίσιο
Διεύθυνση .
4. Εάν θέλετε να ανοίξετε τον σύνδεσμο πατώντας ένα εικονίδιο, επιλέξτε Εικονίδιο γωνίας.
Ή
Εάν θέλετε να ανοίξετε τη σύνδεση πατώντας οπουδήποτε στο αντικείμενο, πατήστε
Αντικείμενο.
5. Πατήστε OK.
Εάν επιλέξατε το εικονίδιο γωνίας, το εικονίδιο
αντικειμένου.

εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του

Για να προσθέσετε έναν σύνδεσμο σε άλλη σελίδα του αρχείου
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσμου.
3. Πατήστε Σελίδα σε αυτό το Αρχείο και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή στην περιοχή Επιλογή
σελίδας .
4. Εάν θέλετε να ανοίξετε τον σύνδεσμο πατώντας ένα εικονίδιο, επιλέξτε Εικονίδιο γωνίας.
Ή
Εάν θέλετε να ανοίξετε τη σύνδεση πατώντας οπουδήποτε στο αντικείμενο, πατήστε
Αντικείμενο.
5. Πατήστε OK.
Εάν επιλέξατε το εικονίδιο γωνίας, το εικονίδιο
αντικειμένου.
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Για να προσθέσετε έναν σύνδεσμο σε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσμου.
3. Πατήστε Αρχείο σε αυτόν τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη θέση και το
όνομα του αρχείου στο πλαίσιο Αρχείο.
4. Εάν θέλετε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο του αρχείου, επιλέξτε Αντιγραφή αρχείου .
Ή
Εάν θέλετε να εισαγάγετε μια συντόμευση στο αρχείο, επιλέξτε Συντόμευση σε αρχείο .
5. Εάν θέλετε να ανοίξετε τον σύνδεσμο πατώντας ένα εικονίδιο, επιλέξτε Εικονίδιο γωνίας.
Ή
Εάν θέλετε να ανοίξετε τη σύνδεση πατώντας οπουδήποτε στο αντικείμενο, πατήστε
Αντικείμενο.
6. Πατήστε OK.
Εάν επιλέξατε το εικονίδιο γωνίας, το εικονίδιο
αντικειμένου.

εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του

Για να προσθέσετε έναν σύνδεσμο σε ένα συνημμένο
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσμου.
3. Πατήστε Τρέχοντα συνημμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το συνημμένο στη λίστα.
4. Εάν θέλετε να ανοίξετε τον σύνδεσμο πατώντας ένα εικονίδιο, επιλέξτε Εικονίδιο γωνίας.
Ή
Εάν θέλετε να ανοίξετε τη σύνδεση πατώντας οπουδήποτε στο αντικείμενο, πατήστε
Αντικείμενο.
5. Πατήστε OK.
Εάν επιλέξατε το εικονίδιο γωνίας, το εικονίδιο
αντικειμένου.
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Για να αφαιρέσετε έναν σύνδεσμο
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσμου.
3. Πατήστε Κατάργηση συνδέσμου.

Προσθήκη ήχων σε αντικείμενα
Μπορείτε να προσθέσετε έναν ήχο σε οποιοδήποτε αντικείμενο (εκτός από αρχεία και γραφικά
στοιχεία συμβατά με Adobe Flash Player) επισυνάπτοντας ένα αρχείο ήχου ή ηχογραφώντας έναν
ήχο χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τον ήχο κατά τη
διάρκεια του μαθήματος πατώντας ένα εικονίδιο στη γωνία του αντικειμένου ή στο ίδιο το
αντικείμενο.
νότα
Το λογισμικό SMART Notebook υποστηρίζει τη μορφή ήχου MP3.
Για να προσθέσετε ένα αρχείο ήχου σε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
3. Πατήστε Αναζήτηση (για λειτουργικά συστήματα Windows). Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου

Εισαγωγή αρχείου 3D . Για λειτουργικά συστήματα OS X, πατήστε Επιλογή αρχείου .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα.
4. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο ήχου και, στη συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα .
5. Επιλέξτε Corner Icon εάν θέλετε να αναπαράγετε το αρχείο ήχου όταν πατάτε ένα εικονίδιο
στην κάτω αριστερή γωνία του αντικειμένου.
Ή
Επιλέξτε Αντικείμενο εάν θέλετε να αναπαράγετε το αρχείο ήχου όταν πατάτε οπουδήποτε στο
αντικείμενο.
6. Πατήστε Επισύναψη ήχου .
Για να προσθέσετε έναν ηχογραφημένο ήχο σε ένα αντικείμενο
1. Συνδέστε ένα μικρόφωνο στον υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε το.
2. Επιλέξτε το αντικείμενο.
3. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
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4. Κάντε κλικ στην Έναρξη εγγραφής .
5. Εγγράψτε τον ήχο χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο.
Σημαντικό
Το λογισμικό SMART Notebook σταματά την εγγραφή μετά από ένα λεπτό. Επομένως,
βεβαιωθείτε ότι ο ήχος δεν διαρκεί περισσότερο από ένα λεπτό.
6. Κάντε κλικ στο Διακοπή εγγραφής .
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον ήχο στο πλαίσιο Όνομα εγγραφής .
8. Προαιρετικά, κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση εγγραφής για να ακούσετε τον ήχο πριν τον
προσθέσετε στο αντικείμενο.
9. Επιλέξτε Corner Icon εάν θέλετε να αναπαράγετε το αρχείο ήχου όταν πατάτε ένα εικονίδιο
στην κάτω αριστερή γωνία του αντικειμένου.
Ή
Επιλέξτε Αντικείμενο εάν θέλετε να αναπαράγετε το αρχείο ήχου όταν πατάτε οπουδήποτε στο
αντικείμενο.
10. Πατήστε Επισύναψη εγγραφής .
Για να αφαιρέσετε έναν ήχο από ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
3. Πατήστε Κατάργηση ήχου .

Εμψύχωση αντικειμένων
Μπορείτε να κάνετε κίνηση σε ένα αντικείμενο για να πετάξει σε μια σελίδα από το πλάι, να
περιστρέψετε, να ξεθωριάσει, να συρρικνωθεί και πολλά άλλα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κίνηση να
ξεκινά όταν ανοίγετε μια σελίδα ή όταν πατάτε το αντικείμενο.
Για να προσθέσετε κινούμενα σχέδια
1. Πατήστε το αντικείμενο.
2. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

3. Πατήστε Κινούμενα σχέδια αντικειμένων .
4. Πατήστε επιλογές στις αναπτυσσόμενες λίστες Τύπος , Κατεύθυνση , Ταχύτητα , Εμφανίζεται και

Επαναλήψεις .
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Κλείδωμα αντικειμένων
Μπορείτε να κλειδώσετε ένα αντικείμενο για να αποτρέψετε την τροποποίηση, την κίνηση ή την
περιστροφή του. Εναλλακτικά, μπορείτε να κλειδώσετε ένα αντικείμενο αλλά να περιορίσετε την
κίνησή του είτε κάθετα είτε οριζόντια ή να επιτρέψετε περισσότερη κίνηση και περιστροφή.
Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτήν την κλειδαριά ανά πάσα στιγμή.
Για να κλειδώσετε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείδωμα > Κλείδωμα στη
θέση .
Δεν μπορείτε να μετακινήσετε, να περιστρέψετε ή να τροποποιήσετε το αντικείμενο μέχρι να το
ξεκλειδώσετε.
νότα
Εάν πατήσετε ένα κλειδωμένο αντικείμενο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος
ένα βέλος μενού.

αντί για

Να κλειδώνει ένα αντικείμενο αλλά να επιτρέπει την κίνησή του
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείδωμα > Να
επιτρέπεται η μετακίνηση .
Μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο αλλά δεν μπορείτε να το περιστρέψετε ή να το
τροποποιήσετε μέχρι να το ξεκλειδώσετε.
νότα
Εάν πατήσετε ένα κλειδωμένο αντικείμενο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος
ένα βέλος μενού.
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Για να κλειδώσετε ένα αντικείμενο αλλά να επιτρέψετε την κίνηση του κάθετα
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείδωμα > Να
επιτρέπεται η κατακόρυφη μετακίνηση.
Μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο κάθετα, αλλά δεν μπορείτε να το περιστρέψετε ή να το
τροποποιήσετε μέχρι να το ξεκλειδώσετε.
νότα
Εάν πατήσετε ένα κλειδωμένο αντικείμενο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος
ένα βέλος μενού.

αντί για

Για να κλειδώσετε ένα αντικείμενο αλλά να επιτρέψετε την κίνηση του οριζόντια
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείδωμα > Να
επιτρέπεται η οριζόντια μετακίνηση .
Μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο οριζόντια, αλλά δεν μπορείτε να το περιστρέψετε ή να
το τροποποιήσετε μέχρι να το ξεκλειδώσετε.
νότα
Εάν πατήσετε ένα κλειδωμένο αντικείμενο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος
ένα βέλος μενού.

αντί για

Να κλειδώνει ένα αντικείμενο αλλά να επιτρέπει την κίνηση και την περιστροφή του
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το βέλος μενού του αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείδωμα > Να
επιτρέπεται η μετακίνηση και η περιστροφή .
Μπορείτε να μετακινήσετε και να περιστρέψετε το αντικείμενο, αλλά δεν μπορείτε να
τροποποιήσετε μέχρι να το ξεκλειδώσετε.
νότα
Εάν πατήσετε ένα κλειδωμένο αντικείμενο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος
ένα βέλος μενού.

αντί για

Για να ξεκλειδώσετε ένα αντικείμενο
1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
2. Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος του αντικειμένου
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Κεφάλαιο 6 Δημιουργία και παροχή
δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων
που βασίζονται στο παιχνίδι
Ξεκινώντας με δραστηριότητες που βασίζονται σε παιχνίδια
Προσθήκη στοιχείων παιχνιδιού σε δραστηριότητες
Δημιουργία δραστηριότητας flashcard Flip Out
Δημιουργία δραστηριότητας Συμπλήρωσης κενών
Δημιουργία δραστηριότητας αποκάλυψης ετικέτας
Δημιουργία δραστηριότητας Game Show
Δημιουργία ενός Match 'Em Up! δραστηριότητα
Δημιουργία δραστηριότητας παραγγελίας κατάταξης
Δημιουργία δραστηριότητας Speedup
Δημιουργώντας ένα Shout It Out! δραστηριότητα
Δημιουργία δραστηριότητας Super Sort
Ξεκινώντας με διαμορφωτικές αξιολογήσεις
Διαχείριση περιεχομένου για δραστηριότητες και αξιολογήσεις
Σύνδεση συσκευών μαθητών με δραστηριότητες και αξιολογήσεις
Αφαίρεση μαθητών από μια δραστηριότητα ή αξιολόγηση

113
119
120
123
126
128
131
134
137
142
150
155
161
166
172

νότα
Οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο απαιτούν ενεργή συνδρομή στο SMART
Learning Suite.

Ξεκινώντας με δραστηριότητες που βασίζονται σε
παιχνίδια
Το SMART Notebook διαθέτει ένα περιβάλλον μάθησης που βασίζεται σε παιχνίδια, εργαλεία
συνεργασίας μαθητών σε πραγματικό χρόνο και μια σουίτα εργαλείων διαμορφωτικής αξιολόγησης.
Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να απομνημονεύσουν έννοιες και γεγονότα, να
αναγνωρίσουν αντικείμενα, να μάθουν ορισμούς λεξιλογίου και πολλά άλλα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό δραστηριοτήτων του SMART Notebook για να
δημιουργήσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες που βασίζονται σε παιχνίδια. Κάντε κλικ στους
συνδέσμους για να μάθετε πώς να δημιουργείτε, να παίζετε και να εξετάζετε κάθε δραστηριότητα.

smarttech.com/el/kb/171828

113

Κεφάλαιο 6 Δημιουργία και παροχή δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων που βασίζονται στο παιχνίδι

Σημειώσεις
l

Απαιτείται Είσοδος λογαριασμού για τη δημιουργία και την αναπαραγωγή δραστηριοτήτων
SMART Notebook και για την ενεργοποίηση των συνεισφορών συσκευών μαθητή.

l

Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη με δραστηριότητες που
βασίζονται σε παιχνίδια, ανατρέξτε στο Προτάσεις προγράμματος περιήγησης, λειτουργικού

συστήματος συσκευής και δικτύου στη σελίδα116.
Δραστηριότη
τα

Συμπληρώστε
τα κενά

Διανομή

Τύπος
ερώτησης:

Λεπτομέρειες

Ιδέες

Δεξιότητες

Στο
SMART Board
ή/και σε
μαθητικές
συσκευές

Συμπληρώστε το
κενό

Χρησιμοποιήστε
έως και 300
χαρακτήρες

Δημιουργήστε μια δραστηριότητα
συμπλήρωσης του κενού
χρησιμοποιώντας:

Αφαίρεση

Ομαδική ή
ατομική

Ελεγμένες
απαντήσεις:
l

Αμέσως

l

Όταν γίνει
ερώτηση

l

Αναστροφή

Στο
SMART Board
ή/και σε
μαθητικές
συσκευές

Αποκάλυψη
ετικέτας

Ταίριαξε τα!

Οι εικόνες δεν
υποστηρίζονται

Μην
ελέγχετε

Κάρτα flash
Ελεγμένες
απαντήσεις:
Αμέσως

Ομαδική ή
ατομική

Τηλεπαιχνίδι

Προσθέστε έως
και δέκα κενά

Χρησιμοποιήστε
έως και 150
χαρακτήρες
Υποστηρίζει
εικόνες
Επιλέξτε ποια
πλευρά θα
εμφανίζεται με
την όψη προς τα
επάνω

Στο
SMART Board

Πολλαπλή
επιλογή

Είτε δύο
παίκτες είτε
δύο ομάδες

Αληθές/Ψευδές
Ελεγμένες
απαντήσεις:
Αμέσως

Συλλέχθηκαν
δεδομένα
σχετικά με την
απόδοση της
ομάδας και πώς
απαντήθηκαν οι
ερωτήσεις

Στο
SMART Board
ή/και σε
μαθητικές
συσκευές

Εικόνα ή
διάγραμμα με
κρυφές ετικέτες

Δημιουργήστε
έως και δέκα
ετικέτες
Προσθήκη
προαιρετικών
σημειώσεων για
κάθε ετικέτα (έως
150 χαρακτήρες)

Ομαδική ή
ατομική
Στο
SMART Board
ή/και σε
μαθητικές
συσκευές
Ομαδική ή
ατομική
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150 χαρακτήρες

Συνδυάζοντας
δύο πράγματα,
μια σωστή
απάντηση

Προαιρετικό
όνομα
κατηγορίας
Υποστηρίζει
εικόνες

l

Αποσπάσματα για εισαγωγή
θέματος

l

Αποσπάσματα χαρακτήρων

l

Θεωρίες

l

Κανόνες

l

Του νόμου

Δημιουργήστε ένα σύνολο από
κάρτες flash χρησιμοποιώντας:
l

λεξιλόγιο μαθήματος

l

γεγονότα

l

Οι χώρες και οι
πρωτεύουσές τους

Δημιουργήστε ένα σύνολο
ερωτήσεων εξετάζοντας τα
θέματα/έννοιες που καλύπτονται
στο μάθημα.

Σύνθεση
Μνήμη

ένα-ένα
αλληλογραφί
α
Μνήμη
Λεξιλόγιο

Ανασκόπηση
περιεχομένου
Πρότερη
γνώση

Δημιουργήστε ένα σύνολο
ερωτήσεων για να ελέγξετε τις
προηγούμενες γνώσεις πριν από
την έναρξη του μαθήματος.
Δημιουργήστε ένα εργαλείο
μελέτης για τους μαθητές να
ελέγχουν την εργασία και να
ελέγχουν τα μαθήματα. Προσθήκη
ετικετών σε:
l

Διαγράμματα

l

Διαδικασίες

Χρησιμοποιήστε μια άσκηση που
ταιριάζει για:
l

Λεξιλόγιο και ορισμοί

l

Έννοιες και παραδείγματα

l

Αποσπάσματα και
χαρακτήρες

Μνήμη
Αφαίρεση
Μέρη
Συστημάτων

ένα-ένα
αλληλογραφί
α
Μνήμη
Λεξιλόγιο
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Δραστηριότη
τα

Κουίζ τεράτων

Διανομή

Τύπος
ερώτησης:

Λεπτομέρειες

Ιδέες

Δεξιότητες

Στο
SMART Board
και σε
συσκευές
μαθητών
(απαιτούνται
μαθητικές
συσκευές για
αυτήν τη
δραστηριότητ
α)

Πολλαπλή
επιλογή

Δεν υποστηρίζει
εικόνες

Δημιουργήστε ένα σύνολο
ερωτήσεων σε:

Ανασκόπηση
περιεχομένου

Αληθές/Ψευδές

Συλλέχθηκαν
ορισμένα
δεδομένα
σχετικά με την
Αμέσως
απόδοση της
Πολλαπλές ομάδας και τον
προσπάθε τρόπο με τον
ιες
οποίο
απαντήθηκαν οι
ερωτήσεις

Έλεγχος
απαντήσεων
l
l

l

Εισαγάγετε το λεξιλόγιο

l

Ελέγξτε μια ανάγνωση που
έχει ανατεθεί

Ενεργοποιήστ
ε την
προηγούμενη
γνώση

Τα
αποτελέσματα
της ομάδας
εμφανίζονται
στον
SMART Board.
Μεμονωμένα
αποτελέσματα
εμφανίζονται σε
μαθητικές
συσκευές.
Στο SMART
Board ή/και
σε μαθητικές
συσκευές
Σειρά
ταξινόμησης

Ομαδική ή
ατομική

Τάξη ή κατάταξη
Έλεγχος
απαντήσεων
l

Αμέσως

l

Όταν γίνει
ερώτηση

l

Φωνάξτε το!

Στο SMART
Board και σε
συσκευές
μαθητών
(απαιτούνται
μαθητικές
συσκευές για
αυτήν τη
δραστηριότητ
α)

Υποστηρίζει
εικόνες

l

l

Μην
ελέγχετε

Ανοιχτό
Σύντομη
Απάντηση
Οι απαντήσεις
εμφανίζονται επί
του σκάφους

Χώρος
απόκρισης:
l

l

l
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Δημιουργήστε μια σειρά
κατάταξης για:

Τυχαιοποίη
ση ή Έως 4
κατηγορίες
Έως 150
χαρακτήρε
ς ανά
απάντηση

Το μικρότερο μεγαλύτερο:
Κλάσματα, αριθμοί,
μετρήσεις και ούτω καθεξής.

Σύγκριση
Αφαίρεση
Αλληλουχία
Συμφωνία

Από το πρώτο έως το
τελευταίο:
Ημερομηνίες/χρονοδιαγρά
μματα, διαδικασία,
διαδικασίες

Χρησιμοποιήστε για να επιτρέψετε
στους μαθητές να:
l

Καταιγισμός ιδεών

l

Δώστε απαντήσεις σε μια
προτροπή

l

Παρέχετε προσωπικές
σχέσεις ή απόψεις

l

Δημιουργήστε ερωτήσεις

Καταιγισμός
ιδεών,
Προσωπικές
Συνδέσεις,
Ερωτήσεις,
Συμπεράσμα
τα και
Συνδέσεις

Υποστηρίζε
ι
απαντήσεις
εικόνας Ή
κειμένου
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Δραστηριότη
τα

Επιτάχυνση

Σούπερ
ταξινόμηση

Διανομή

Τύπος
ερώτησης:

Λεπτομέρειες

Ιδέες

Δεξιότητες

Στο
SMART Board

Πολλαπλή
επιλογή

Έως 4 παίκτες ή
ομάδες

Δημιουργήστε ένα σύνολο
ερωτήσεων που ελέγχει τις έννοιες
του μαθήματος.

Ενθαρρύνει
τη γρήγορη
σκέψη, τον
ανταγωνισμό,
την ανάκληση
μνήμης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη
δραστηριότητα για:

Ταξινόμηση

Είτε ως παίκτες Αληθές/Ψευδές
είτε ως ομάδες Ελέγχει τις
απαντήσεις:
Αμέσως

Συλλέχθηκαν
ορισμένα
δεδομένα
σχετικά με την
απόδοση της
ομάδας και τον
τρόπο με τον
οποίο
απαντήθηκαν οι
ερωτήσεις

Στο SMART
Board ή/και
σε μαθητικές
συσκευές

Ταξινόμηση σε
δύο κατηγορίες

Ονόματα δύο
κατηγοριών

Ελέγχει τις
απαντήσεις:
Αμέσως

Δέκα στοιχεία
ανά λίστα

Ομαδική ή
ατομική

Εικόνες που
υποστηρίζονται,
Προσαρμογή
γραφικών

l

l

Ταξινομήστε, ταξινομήστε ή
ομαδοποιήστε έννοιες,
εικόνες και πολλά άλλα στις
κατάλληλες κατηγορίες.
Δημιουργήστε κατηγορίες
Σωστό ή Λάθος και ζητήστε
από τους μαθητές να
ταξινομήσουν τις έννοιες σε
κάθε μία.

Ομαδοποίησ
η

Προτάσεις προγράμματος περιήγησης, λειτουργικού συστήματος
συσκευής και δικτύου
Χρησιμοποιήστε τα προτεινόμενα προγράμματα περιήγησης ιστού, τις απαιτήσεις συσκευών, τα
λειτουργικά συστήματα και τη χωρητικότητα δικτύου για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
εμπειρία με διαδραστικές δραστηριότητες και αξιολογήσεις στο hellosmart.com. Ορισμένοι
ιστότοποι πρέπει επίσης να είναι στη λευκή λίστα για να λειτουργήσουν σωστά οι δραστηριότητες στο
hellosmart.com.
Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, προτάσεις λειτουργικού συστήματος συσκευών και προτάσεις
δικτύου
νότα
Όταν χρησιμοποιείτε δραστηριότητες στο hellosmart.com, Οι μαθητές μπορούν να ελέγξουν την
πρόσβαση στον ιστότοπό τους στη διεύθυνση https://hellosmart.com/connection/check.html.
Προτάσεις προγράμματος περιήγησης ιστού
Η τελευταία έκδοση του
l

Google Chrome™

l

Safari

l

Firefox®
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l

Windows 10 Edge
νότα
Οι συσκευές Android™ πρέπει να χρησιμοποιούν Chrome ή Firefox.

Βεβαιωθείτε ότι η JavaScript είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Συστάσεις λειτουργικού συστήματος συσκευής
l

Οποιοσδήποτε υπολογιστής που εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10 ή
οποιονδήποτε Mac με OS X 10.13 ή νεότερη έκδοση

l

Οποιοδήποτε iPad ή iPhone έχει αναβαθμιστεί στο πιο πρόσφατο iOS

l

Οποιοδήποτε τηλέφωνο ή tablet Android™ με έκδοση Android 8 ή μεταγενέστερη

l

Οποιοδήποτε Google™ Chromebook έχει αναβαθμιστεί στο πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα
Chrome
Σημαντικό

Οι δραστηριότητες που ενεργοποιούνται από φορητές συσκευές δεν υποστηρίζονται επί του
παρόντος στο iPad πρώτης γενιάς ή στο Samsung Galaxy Tab 3.
Συστάσεις δικτύου
Οι δραστηριότητες SMART Notebook στο hellosmart.com έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τις
απαιτήσεις δικτύου όσο το δυνατόν χαμηλότερες, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την πλούσια
συνεργασία. Η σύσταση δικτύου για το Shout It Out! μόνο είναι 0,3 Mbps ανά συσκευή. Ένα
σχολείο που χρησιμοποιεί τακτικά άλλα εργαλεία Web 2.0 θα πρέπει να έχει αρκετή
χωρητικότητα δικτύου για να εκτελεί δραστηριότητες SMART Notebook στο hellosmart.com. Εάν
οι δραστηριότητες στο hellosmart.com χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλους
διαδικτυακούς πόρους, όπως τα μέσα ροής, μπορεί να απαιτηθεί μεγαλύτερη χωρητικότητα
δικτύου, ανάλογα με τους άλλους πόρους που χρησιμοποιούνται. The network recommendation
for Shout It Out! alone is 0.3 Mbps per device. A school that regularly uses other Web 2.0 tools
should have enough network capacity to run SMART Notebook activities on hellosmart.com.
Απαιτήσεις πρόσβασης στον ιστότοπο
Ορισμένα προϊόντα SMART χρησιμοποιούν τις ακόλουθες διευθύνσεις URL για ενημερώσεις
λογισμικού, συλλογή πληροφοριών και υπηρεσίες υποστήριξης. Προσθέστε αυτά τα URL στη λίστα
αδειών του δικτύου σας για να βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα SMART συμπεριφέρονται όπως
αναμένεται.
l

https://*.smarttech.com (για ενημέρωση λογισμικού διαδραστικής οθόνης SMART Board και
υλικολογισμικού)

l

http://*.smarttech.com (για ενημέρωση λογισμικού διαδραστικής οθόνης SMART Board και
υλικολογισμικού)
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l

https: //*.mixpanel.com

l

https://*.google-analytics.com

l

https://*.smarttech-prod.com

l

https://*.firebaseio.com

l

wss://*.firebaseio.com

l

https://www.firebase.com/test.html

l

https://*.firebasedatabase.app

l

https://api.raygun.io

l

https://www.fabric.io/

l

https://updates.airsquirrels.com

l

https://ws.kappboard.com (για ενημέρωση λογισμικού διαδραστικής οθόνης SMART Board και
υλικολογισμικού)

l

https://*.hockeyapp.net

l

https://*.userpilot.io

l

https: //*.mixpanel.com

l

https://*.sentry.io

Οι ακόλουθες διευθύνσεις URL χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και τη χρήση του λογαριασμού
SMART με προϊόντα SMART. Προσθέστε αυτά τα URL στη λίστα αδειών του δικτύου σας για να
βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα SMART συμπεριφέρονται όπως αναμένεται.
l

https: //*.smarttech.com

l

https: //*.smarttech.com

l

https://hellosmart.com

l

https://content.googleapis.com

l

https://*.smarttech-prod.com

l

https://www.gstatic.com

l

https://*.google.com

l

https://login.microsoftonline.com

l

https://login.live.com

l

https://accounts.google.com

l

https://smartcommunity.force.com/

l

https://graph.microsoft.com

l

https://www.googleapis.com
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Οι ακόλουθες διευθύνσεις URL χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση περιεχομένου από το
YouTube. Εάν θέλετε οι χρήστες προϊόντων SMART να μπορούν να εισάγουν και να αναπαράγουν
βίντεο YouTube όταν χρησιμοποιούν προϊόντα SMART, επιτρέψτε τα εξής:
l

https://*.youtube.com

l

https://*.ytimg.com

Προσθήκη στοιχείων παιχνιδιού σε
δραστηριότητες
Κάντε οποιαδήποτε δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους μαθητές προσθέτοντας
στοιχεία παιχνιδιού όπως χρονόμετρα, βομβητές και τυχαιοποιητές.
Τα ακόλουθα στοιχεία παιχνιδιού είναι διαθέσιμα:
Όνομα

Περιγραφή

Κουδούνι

Χρησιμοποιήστε το βομβητή για να κάνετε τους μαθητές να αγωνιστούν για να
ολοκληρώσουν πρώτα μια δραστηριότητα ή να αποφασίσετε ποιος θα πάει στη
συνέχεια. Μπορείτε να προσθέσετε έως και τέσσερις βομβητές σε μια
δραστηριότητα.

Τυχαία σειρά

Χρησιμοποιήστε το Randomizer για να επιλέξετε τυχαία τους μαθητές ή το
περιεχόμενο της δραστηριότητας. Μπορείτε να τυχαιοποιήσετε τα πίσω φύλλα,
τους αριθμούς ή τις λίστες μαθητών. Στο πλαίσιο διαλόγου Τυχαιοποιητής,
μπορείτε να κάνετε τυχαία σειρά πλαισίων ή αριθμών καρτών Flip από το 1 έως το
30. Μπορείτε επίσης να τυχαιοποιήσετε επιλεγμένα ονόματα μαθητών
προσθέτοντάς τα στο πλαίσιο Λίστα μαθητών ή προσθέτοντας ονόματα μαθητών
από μια λίστα μαθητών που έχετε ήδη αποθηκεύσει. Κάθε στοιχείο μπορεί να
επιλεγεί μόνο μία φορά.

Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να περιορίσετε τον χρόνο που έχουν οι
μαθητές για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα
επεξεργασίας Timer, μπορείτε να ορίσετε έναν προσαρμοσμένο χρόνο
αντίστροφης μέτρησης σε λεπτά και δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
να τερματίσετε τη δραστηριότητα όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν.

νότα
Όλες οι δραστηριότητες εκτός από το Game Show, το Monster Quiz και την Response μπορούν να
περιλαμβάνουν στοιχεία παιχνιδιού.
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Για να προσθέσετε ένα στοιχείο παιχνιδιού σε μια δραστηριότητα
1. Μεταβείτε στη σελίδα δραστηριότητας στο μάθημά σας.
2. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή στη
δραστηριότητα, πατήστε

.

Ανοίγει το μενού Επιλέξτε ένα στοιχείο παιχνιδιού.

3. Επιλέξτε ένα στοιχείο παιχνιδιού.
Το στοιχείο του παιχνιδιού εμφανίζεται στη δραστηριότητα.
Υπόδειξη
Χρησιμοποιήστε το

για να προσαρμόσετε το στοιχείο παιχνιδιού που έχετε προσθέσει.

Δημιουργία δραστηριότητας flashcard Flip Out
Δημιουργήστε μια δραστηριότητα κάρτας flash όπου οι μαθητές μπορούν να αναποδογυρίσουν τις
κάρτες για να μάθουν για τις αντίστοιχες έννοιες.
Αυτή η δραστηριότητα διδάσκει αλληλογραφία ένας προς έναν, μνήμη και λεξιλόγιο.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας Flip Out που διδάσκει τα μέρη του λόγου.

smarttech.com/el/kb/171828

120

Κεφάλαιο 6 Δημιουργία και παροχή δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων που βασίζονται στο παιχνίδι

Αυτό το παράδειγμα δημιουργήθηκε εισάγοντας πέντε λέξεις που θα εμφανίζονται στις όψεις των
καρτών και στη συνέχεια υποδεικνύοντας το τμήμα της ομιλίας για κάθε λέξη στις πλευρές με την όψη
προς τα κάτω.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα flashcard Flip Out
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε Αναστροφή.
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
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3. Εισαγάγετε κείμενο ή πατήστε
προς τα επάνω και προς τα κάτω.

για να προσθέσετε μια εικόνα και στα πλαίσια Με την όψη

Δημιουργήστε όσες κάρτες χρειάζεστε. Εάν δημιουργήσετε περισσότερες από 12 κάρτες, οι
πρόσθετες κάρτες εμφανίζονται στη μέση της σελίδας, μαζί με ένα σωρό απόρριψης. Για να
χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα φύλλα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, απορρίψτε οποιοδήποτε
από τα χαρτιά που παίζονται και αντικαταστήστε τα με κάρτες από τη στοίβα στη μέση.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία καρτών, κάντε κλικ στο Επόμενο.
5. Επιλέξτε ένα θέμα για τη δραστηριότητά σας και κάντε κλικ στο Τέλος.
Υπόδειξη
Επιλέξτε Προσαρμοσμένο θέμα για να προσαρμόσετε τα πρόσωπα της κάρτας, να γυρίσετε
τις κάρτες και να προσθέσετε τη δική σας εικόνα φόντου.
Η δραστηριότητα φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
Υπόδειξη
Εάν παραδίδετε τη δραστηριότητα στην οθόνη της τάξης, μπορείτε να προσθέσετε ένα
στοιχείο παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή για να διευκολύνετε το ομαδικό
παιχνίδι. Πατήστε
για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων παιχνιδιού και επιλέξτε το
στοιχείο παιχνιδιού που θέλετε να προσθέσετε.
Για να παίξετε μια δραστηριότητα flashcard Flip Out
1. Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος που περιέχει τη δραστηριότητα.
Υπόδειξη
Για να επιτρέψετε στους μαθητές σας να παίξουν τη δραστηριότητα ή να κάνουν
συνεισφορές από τις δικές τους συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση μαθητών συσκευών.
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2. Ζητήστε από τους μαθητές να αναποδογυρίσουν τις κάρτες για να αποκαλύψουν τι υπάρχει στην
άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, η όψη της κάρτας μπορεί να φέρει την ένδειξη «άλμα», ενώ το
πίσω μέρος της κάρτας μπορεί να φέρει την ετικέτα «ρήμα».
Εάν έχετε περισσότερες από 12 κάρτες, αφού γυρίσετε μια κάρτα και συζητήσετε την απάντηση,
μπορείτε να τη σύρετε στο σωρό απόρριψης.
Υπόδειξη
Εάν η δραστηριότητα περιέχει μια εικόνα, μπορείτε να τη μεγεθύνετε για να την δείτε σε
πλήρη οθόνη. Πατήστε οπουδήποτε για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
o

o

o

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.

Δημιουργία δραστηριότητας Συμπλήρωσης κενών
Η συμπλήρωση των κενών είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα όπου οι μαθητές σέρνουν λέξεις ή
αριθμούς σε κενά.
Γράψτε μια πρόταση ή παράγραφο που περιλαμβάνει έως και δέκα κενά κενά και, στη συνέχεια,
αφήστε τους μαθητές να σύρουν τις λέξεις που λείπουν στα κενά.
Αυτή η δραστηριότητα διδάσκει την αφαίρεση, τη σύνθεση και τη μνήμη.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας Συμπλήρωσης κενών που βασίζεται στο ανόητο ποίημα
του Lewis Carroll, «Jabberwocky».
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Αυτό το παράδειγμα δημιουργήθηκε πληκτρολογώντας τις δύο πρώτες στροφές του ποιήματος και
στη συνέχεια επιλέγοντας λέξεις που θα εμφανίζονται ως κενές.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα Συμπλήρωση κενών
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε Συμπλήρωση των κενών .
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
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3. Στην περιοχή Επεξεργασία κειμένου , πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο που θα
χρησιμοποιήσετε στη δραστηριότητα.
Υπόδειξη
Μπορείτε να προσθέσετε έως και 300 χαρακτήρες. Ο μετρητής χαρακτήρων δείχνει πόσοι
χαρακτήρες έχουν απομείνει.
4. Στην ενότητα Έλεγχος απαντήσεων στα δεξιά του πλαισίου κειμένου, ορίστε μία από αυτές τις
επιλογές:
o

Όταν ζητηθεί – εμφανίζεται ένα κουμπί Έλεγχος αγώνων στη δραστηριότητα, ώστε οι
παίκτες να μπορούν να αποφασίσουν πότε θα ελέγξουν την εργασία τους.

o

Αμέσως – οι παίκτες βλέπουν αν οι απαντήσεις είναι σωστές αμέσως.

o

Μην ελέγχετε - οι παίκτες δεν μπορούν να δουν τις απαντήσεις.

5. Κάτω από το πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κενών και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ σε μια λέξη. Η λέξη γίνεται ένα κενό που θα συμπληρώσουν οι μαθητές.
ΥπόδειξηS
o

Χρησιμοποιήστε τις λαβές μεγέθους για να αλλάξετε την επιλογή σας. Όπως αυτό:

o

Να αφαιρέσετε ένα κενό, κάντε πάλι κλικ σε αυτό.

.

6. Συνεχίστε να επιλέγετε λέξεις που θα εμφανίζονται ως κενές.
7. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Επόμενο.
8. Επιλέξτε ένα θέμα για τη δραστηριότητά σας και κάντε κλικ στο Τέλος.
Υπόδειξη
Επιλέξτε Προσαρμοσμένο θέμα για να επιλέξετε το στυλ γραμματοσειράς, τη διάταξη και να
προσθέσετε τη δική σας εικόνα φόντου.
Η δραστηριότητα φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
Υπόδειξη
Εάν παραδίδετε τη δραστηριότητα στην οθόνη της τάξης, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο
παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή για να διευκολύνετε το ομαδικό παιχνίδι.
Πατήστε
για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων παιχνιδιού και επιλέξτε το στοιχείο παιχνιδιού
που θέλετε να προσθέσετε.
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Για να παίξετε μια δραστηριότητα Συμπλήρωση κενών
1. Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος που περιέχει τη δραστηριότητα.
Υπόδειξη
Για να επιτρέψετε στους μαθητές σας να παίξουν τη δραστηριότητα ή να κάνουν
συνεισφορές από τις δικές τους συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση μαθητών συσκευών.
2. Ζητήστε από τους μαθητές να εργαστούν μεμονωμένα, σε ομάδες χρησιμοποιώντας τις
συσκευές τους ή ως τάξη στον πίνακα, για να σύρουν τις λέξεις ή τους αριθμούς στα σωστά κενά.
Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
o

o

o

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.

Για να ελέγξετε μια δραστηριότητα Συμπληρώστε τα κενά
1. Πατήστε το κουμπί Έλεγχος απαντήσεων που εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα.
2. Εάν μια απάντηση είναι σωστή, δίπλα της εμφανίζεται ένα . Εάν μια απάντηση είναι
λανθασμένη, εμφανίζεται ένα

δίπλα της.

Δημιουργία δραστηριότητας αποκάλυψης
ετικέτας
Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν κλικ για να αποκαλύψουν τις ετικέτες σε συγκεκριμένα μέρη
μιας εικόνας. Αυτή η δραστηριότητα διδάσκει στους μαθητές να αναγνωρίζουν όλα τα μέρη του
συνόλου χρησιμοποιώντας τη μνήμη και την αφαίρεση και σας βοηθά να ελέγξετε τη γνώση και την
πρόοδο του σχεδίου μαθήματος.
Ζητήστε από μεμονωμένους μαθητές να συμμετέχουν με υποστήριξη από ομοτίμους καθώς προχωρά
η δραστηριότητα ή χρησιμοποιήστε μικρές ομάδες, ώστε τα μέλη της ομάδας να υποστηρίζουν το
ένα το άλλο για να βρουν απαντήσεις.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
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Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα αποκάλυψης ετικέτας
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.
2. Επιλέξτε Αποκάλυψη ετικέτας.
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
3. Σύρετε μια εικόνα στο τετράγωνο πλαίσιο στο πρόγραμμα επεξεργασίας δραστηριοτήτων.
Ή
Κάντε κλικ στο
για να περιηγηθείτε και να επιλέξετε μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη στον
υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ μέσα στην εικόνα για την προσθήκη ετικετών.
Ανοίγει η ετικέτα και το Εργαλείο επεξεργασίας ετικέτας

.

5. Μετακινήστε την ετικέτα στο τμήμα της εικόνας που θέλετε να προσθέσετε ετικέτα.
Υπόδειξη
Κάντε κλικ στο

κάτω από την εικόνα για να εμφανιστούν επιλογές για την αλλαγή του

σχήματος και του χρώματος των βελών της ετικέτας.
6. Εισαγάγετε μια σύντομη περιγραφή ως κείμενο της ετικέτας. Για να προσθέσετε μια εκτεταμένη
σημείωση έως και 150 χαρακτήρων, κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω από το κείμενο της ετικέτας.
Κάντε κλικ στο Done για να κλείσετε το παράθυρο Σημείωση.
7. Προσθέστε έως και 10 ετικέτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
Η δραστηριότητα φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
Υπόδειξη
Εάν παραδίδετε τη δραστηριότητα στην οθόνη της τάξης, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο
παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή για να διευκολύνετε το ομαδικό παιχνίδι.
Πατήστε
για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων παιχνιδιού και επιλέξτε το στοιχείο παιχνιδιού
που θέλετε να προσθέσετε.
Για να παίξετε μια δραστηριότητα αποκάλυψης ετικέτας
1. Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος που περιέχει τη δραστηριότητα.
Υπόδειξη
Για να επιτρέψετε στους μαθητές σας να παίξουν τη δραστηριότητα ή να κάνουν
συνεισφορές από τις δικές τους συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση μαθητών συσκευών.
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2. Ζητήστε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να αποκαλύψουν ετικέτες συστατικών καθώς
συζητούνται.
Κάθε ετικέτα εμφανίζεται ως εικονίδιο ερωτηματικού

μέχρι να πατηθεί. Πατώντας το

εικονίδιο αποκαλύπτεται η ετικέτα.
Υπόδειξη
Επιλέξτε Απόκρυψη ετικετών εάν προτιμάτε οι μαθητές να μαντεύουν ποια στοιχεία
επισημαίνονται κάνοντας κλικ σε μέρη της εικόνας.
Εάν αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία παιχνιδιού, όπως χρονόμετρα ή βομβητές,
ζητήστε από δύο ή τρεις μικρές ομάδες μαθητών να έρθουν στον πίνακα SMART και να
αναγνωρίσουν τα μέρη του διαγράμματος. Μετά την πραγματοποίηση κάθε αναγνώρισης, οι
μαθητές μπορούν να πατήσουν το βομβητή για να υποδείξουν ότι έχουν κάνει την επιλογή τους
και μπορούν να δουν πόσο χρόνο χρειάστηκε η ταυτοποίησή τους. Οι μαθητές θα απολαύσουν
προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα
γρήγορα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από μεμονωμένους μαθητές να έρχονται στον πίνακα
SMART για να αποκαλύψουν ετικέτες και μπορείτε να ζητήσετε από ολόκληρη την τάξη να σας
βοηθήσει καλώντας στοιχεία εάν ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια.
Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
o

o

o

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.

Δημιουργία δραστηριότητας Game Show
Ζητήστε από τους μαθητές να περιστρέφουν εναλλάξ τον τροχό του Game Show για να απαντήσουν
σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή σωστές ή ψευδείς. Τα μπόνους πόντων και τα power up
προσθέτουν ένα στοιχείο τυχαιοποίησης στον ανταγωνισμό.
Αυτή η δραστηριότητα ελέγχει τις γνώσεις των μαθητών σε ένα θέμα της επιλογής σας, τη διδασκαλία
της μνήμης και την ομαδική εργασία.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα κουίζ γεωγραφίας στη μορφή δραστηριότητας Game Show.
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Αυτό το παράδειγμα δημιουργήθηκε με την εισαγωγή μιας σειράς ερωτήσεων σχετικά με τη
γεωγραφία.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα Game Show
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε Εμφάνιση παιχνιδιού.
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
3. Επιλέξτε έναν τύπο ερώτησης: Πολλαπλή επιλογή ή Σωστό ή Λάθος.
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4. Πληκτρολογήστε μια ερώτηση και ορίστε τις απαντήσεις της.
Οι ερωτήσεις μπορούν να περιέχουν έως και 150 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών,
και μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μια εικόνα.
Οι απαντήσεις μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου ή εικόνας.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη ερώτησης στα δεξιά για να προσθέσετε μια άλλη
ερώτηση.
6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη ερωτήσεων, κάντε κλικ στο Επόμενο.
Υπόδειξη
Πριν ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, μπορείτε να ελέγξετε τις ερωτήσεις που έχετε
προσθέσει επιλέγοντάς τις από τη λίστα κάτω από το κουμπί Προσθήκη ερώτησης.
7. Κάντε κλικ στο Τέλος.
Η δραστηριότητα φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
Για να παίξετε μια δραστηριότητα Game Show
1. Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος που περιέχει τη δραστηριότητα.
2. Πατήστε τον περιστρεφόμενο τροχό για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Ο τροχός περιστρέφεται και ο δείκτης θα προσγειωθεί:
o

ένα αστέρι Power Up που επιτρέπει στο τρέχον πρόγραμμα αναπαραγωγής να αφαιρέσει
μια εσφαλμένη επιλογή

o

x2 (επί 2) που επιτρέπει στον τρέχοντα παίκτη να γυρίσει ξανά για περισσότερους πόντους

o

ένα ερωτηματικό, το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο ερωτήσεων

3. Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις. Όταν όλες οι ερωτήσεις απαντηθούν σωστά, η οθόνη
Αποτελέσματα εμφανίζει το σύνολο πόντων κάθε ομάδας.
Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
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l

l

l

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.

Για να ελέγξετε μια δραστηριότητα Game Show
Όταν τελειώσει το παιχνίδι, εμφανίζεται η οθόνη αποτελεσμάτων που εμφανίζει το σύνολο πόντων
κάθε ομάδας. Πατήστε το κουμπί Αναθεώρηση για να εμφανίσετε τις απαντήσεις μαζί με τους
βαθμούς για κάθε ερώτηση.

Δημιουργία ενός Match 'Em Up! δραστηριότητα
Δημιουργήστε μια δραστηριότητα αντιστοίχισης όπου οι μαθητές αντλούν από δύο διαφορετικές
κατηγορίες για να σχηματίσουν ζευγάρια.
Αυτή η δραστηριότητα διδάσκει αλληλογραφία και μνήμη ένας προς έναν.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας Match 'Em Up όπου οι μαθητές ταιριάζουν ζώα με τους
ήχους που κάνουν τα ζώα.

Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε εισάγοντας μια λίστα ζώων μαζί με ήχους ζώων και, στη
συνέχεια, επιλέγοντας ένα θέμα για να καθορίσετε την εμφάνιση και την αίσθηση της
δραστηριότητας.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
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Για να δημιουργήσετε ένα Match 'Em Up! δραστηριότητα
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε Match 'Em Up .
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
3. Πληκτρολογήστε ονόματα για τις δύο κατηγορίες που θα συγκρίνουν οι μαθητές στα πεδία

Προαιρετικό Όνομα κατηγορίας.
4. Εισαγάγετε κείμενο ή προσθέστε μια εικόνα
στην πρώτη σειρά και των δύο στηλών κάτω
από τις δύο κατηγορίες που έχετε ορίσει. Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι αντικειμένων που θα
ταιριάξουν οι μαθητές.
5. Συνεχίστε να κάνετε καταχωρήσεις. Μπορείτε να εισάγετε έως και 10 ζεύγη.
νότα
Όταν ξεκινήσετε τη δραστηριότητα, οι καταχωρήσεις θα μπερδευτούν και οι μαθητές θα
πρέπει να αναζητήσουν αντιστοιχίσεις μεταξύ των κατηγοριών.
6. Στην ενότητα Έλεγχος απαντήσεων στα δεξιά του πλαισίου κειμένου, ορίστε μία από τις
ακόλουθες επιλογές:
o

Αμέσως – δείτε αμέσως εάν οι απαντήσεις είναι σωστές.

o

Όταν σας ζητηθεί – εμφανίστε ένα κουμπί Έλεγχος αντιστοιχιών στη δραστηριότητα, ώστε
οι παίκτες να μπορούν να αποφασίσουν πότε θα ελέγξουν την εργασία τους.

7. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχετε ρυθμίσει τη δραστηριότητα, κάντε κλικ στο
Επόμενο.
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8. Επιλέξτε ένα θέμα για τη δραστηριότητά σας και κάντε κλικ στο Τέλος.
Η δραστηριότητα φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
Υπόδειξη
Εάν παραδίδετε τη δραστηριότητα στην οθόνη της τάξης, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο
παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή για να διευκολύνετε το ομαδικό παιχνίδι.
Πατήστε
για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων παιχνιδιού και επιλέξτε το στοιχείο παιχνιδιού
που θέλετε να προσθέσετε.
Για να παίξετε ένα Match 'Em Up! δραστηριότητα
1. Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος που περιέχει τη δραστηριότητα.
Υπόδειξη
Για να επιτρέψετε στους μαθητές σας να παίξουν τη δραστηριότητα ή να κάνουν
συνεισφορές από τις δικές τους συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση μαθητών συσκευών.
2. Οι μαθητές σέρνουν στοιχεία από κάθε κατηγορία στους στόχους στο κέντρο της οθόνης για να
δημιουργήσουν μια αντιστοίχιση. Μπορείτε να βάλετε τους μαθητές σας να εργαστούν
μεμονωμένα ή σε ομάδες χρησιμοποιώντας τις δικές τους συσκευές ή να το κάνετε μια
δραστηριότητα ολόκληρης τάξης βάζοντας τους μαθητές να έρχονται στον πίνακα με τη σειρά
για να βρουν έναν αγώνα.
Υπόδειξη
Εάν η δραστηριότητα περιέχει μια εικόνα, μπορείτε να τη μεγεθύνετε για να την δείτε σε
πλήρη οθόνη. Πατήστε οπουδήποτε για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
o

o

o

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.
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Δημιουργία δραστηριότητας παραγγελίας
κατάταξης
Δημιουργήστε μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές ταξινομούν στοιχεία σε μια λίστα σύμφωνα με τα
κριτήρια που έχετε ορίσει.
Αυτή η δραστηριότητα διδάσκει σύγκριση, αφαίρεση, αλληλουχία και διάταξη.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας κατάταξης, όπου οι μαθητές οργανώνουν μια λίστα
χημικών στοιχείων σύμφωνα με το ατομικό τους βάρος.

Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε εισάγοντας μια λίστα με χημικά στοιχεία για την κατάταξη των
μαθητών και, στη συνέχεια, ορίζοντας τη σειρά της λίστας από «ελαφρύτερο» έως «βαρύτερο».
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
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Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα σειράς κατάταξης
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε Σειρά κατάταξης.
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
3. Καταγράψτε έως και δέκα στοιχεία για να ταξινομηθούν οι μαθητές. Μπορείτε να εισαγάγετε
κείμενο ή να κάνετε κλικ στο

για να προσθέσετε εικόνες.

4. Στην ενότητα Έλεγχος απαντήσεων στα δεξιά του πλαισίου κειμένου, ορίστε μία από τις
ακόλουθες επιλογές:
o

Αμέσως – δείτε αμέσως εάν οι απαντήσεις είναι σωστές.

o

Όταν σας ζητηθεί – εμφανίστε ένα κουμπί Έλεγχος αντιστοιχιών στη δραστηριότητα, ώστε
οι παίκτες να μπορούν να αποφασίσουν πότε θα ελέγξουν την εργασία τους.

o

Μην ελέγχετε. Οι απαντήσεις δεν θα ελεγχθούν.

5. Στην ενότητα Ετικέτες κατάταξης, εισαγάγετε τους όρους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να
υποδείξετε τη σειρά, όπως Πρώτη και Τελευταία, Μικρή και Μεγάλη, Παλαιά και Νέα κ.λπ.
Υπόδειξη
Κάντε κλικ στο
στοιχείων.

πάνω από τη λίστα των στοιχείων για να αντιστρέψετε τη σειρά των

6. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
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7. Επιλέξτε ένα θέμα για τη δραστηριότητά σας και κάντε κλικ στο Τέλος.
Η δραστηριότητα φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
Υπόδειξη
Εάν παραδίδετε τη δραστηριότητα στην οθόνη της τάξης, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο
παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή για να διευκολύνετε το ομαδικό παιχνίδι.
Πατήστε
για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων παιχνιδιού και επιλέξτε το στοιχείο παιχνιδιού
που θέλετε να προσθέσετε.
Για να παίξετε μια δραστηριότητα σειράς κατάταξης
1. Μεταβείτε στη σελίδα μαθήματος με τη δραστηριότητα Κατάταξη σειράς και πατήστε ΈΝΑΡΞΗ.
Υπόδειξη
Για να επιτρέψετε στους μαθητές σας να παίξουν τη δραστηριότητα ή να κάνουν
συνεισφορές από τις δικές τους συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση μαθητών συσκευών.
2. Ζητήστε από τους μαθητές να σύρουν και να αποθέσουν τα στοιχεία με τη σωστή σειρά από
πάνω προς τα κάτω. Όταν τα στοιχεία ταξινομηθούν σωστά, όλες οι απαντήσεις αναπηδούν και
στη συνέχεια επιστρέφουν για να ξεκουραστούν στις θέσεις τους για να υποδείξουν την
ολοκλήρωση.
Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
o

o

o

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.

Για να ελέγξετε μια δραστηριότητα παραγγελίας κατάταξης
Ανάλογα με την επιλογή Έλεγχος απαντήσεων που επιλέξατε όταν δημιουργήσατε τη
δραστηριότητα, οι απαντήσεις μπορεί να εμφανιστούν αμέσως ή αφού οι μαθητές απαντήσουν
σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν επιλέξατε:
o

Ελέγξτε τις απαντήσεις αμέσως – οι απαντήσεις ελέγχονται όπως δίνονται. Οι σωστές
απαντήσεις γίνονται δεκτές και οι λανθασμένες απαντήσεις απορρίπτονται.

o

Ελέγξτε τις απαντήσεις αφού τελειώσουν οι μαθητές – εμφανίζεται ένα κουμπί Έλεγχος
κατάταξης αφού οι μαθητές απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, δίνοντάς σας την επιλογή
να συζητήσετε τις απαντήσεις που επέλεξαν οι μαθητές πριν πατήσουν το κουμπί.

Είτε το

είτε το

εμφανίζεται δίπλα σε κάθε απάντηση παραγγελίας για να υποδείξει σωστή ή

λανθασμένη. Η σειρά μπορεί να αλλάξει έως ότου όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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Δημιουργία δραστηριότητας Speedup
Δημιουργήστε ένα αγωνιστικό κουίζ όπου η σωστή απάντηση σε ερωτήσεις κάνει το αγωνιστικό
αυτοκίνητο ενός μαθητή να κινείται μπροστά στην πίστα.
Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τη γρήγορη σκέψη και τον φιλικό ανταγωνισμό και προορίζεται να
παιχτεί από άτομα ή ομάδες στην οθόνη της τάξης.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας Speedup όπου οι μαθητές αγωνίζονται για να
απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα μέρη του λόγου.

Αυτό το παράδειγμα δημιουργήθηκε με την εισαγωγή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σωστών ή
ψευδών ερωτήσεων.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
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Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα Επιτάχυνσης
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Κάντε κλικ στην Επιτάχυνση.
3. Επιλέξτε Πολλαπλή επιλογή ή Σωστό ή Λάθος ως μορφή για την πρώτη σας ερώτηση.
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4. Καταχωρήστε μια ερώτηση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 150 χαρακτήρες και να
προσθέσετε μια εικόνα αν θέλετε.
Οι απαντήσεις μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου ή εικόνας.
5. Για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εισαγάγετε τουλάχιστον δύο απαντήσεις στην ερώτηση και
επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Ή
Για σωστή ή λάθος ερώτηση, επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για να υποδείξετε τη σωστή απάντηση
στην ερώτηση.
Ένα

υποδηλώνει την απάντηση.

6. Κάντε κλικ στην Προσθήκη ερώτησης για να συνεχίσετε να προσθέτετε ερωτήσεις και
απαντήσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ερώτησης χρησιμοποιώντας το
αναπτυσσόμενο μενού πάνω από το πεδίο ερώτησης.

7. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη ερωτήσεων και απαντήσεων, κάντε κλικ στο Επόμενο για να
ελέγξετε τι προσθέσατε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας και
να ορίσετε ένα χρονικό όριο για κάθε ερώτηση.
8. Για να ορίσετε ένα χρονικό όριο στην ερώτηση, ενεργοποιήστε την επιλογή Χρονικό όριο και
ορίστε τον αριθμό των δευτερολέπτων για την απάντηση σε κάθε ερώτηση.
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9. Κάντε κλικ στο Τέλος.
νότα
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στοιχείων παιχνιδιού στη δραστηριότητα Speedup.
Για να παίξετε μια δραστηριότητα Speedup
1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες αγώνων, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού. Μπορείτε να έχετε έως και τέσσερις ομάδες.
2. Μεταβείτε στη σελίδα μαθήματος με τη δραστηριότητα Επιτάχυνση και πατήστε Έναρξη.

3. Επιλέξτε τον αριθμό των δρομέων από έναν έως τέσσερις.

Το πολύ τέσσερις ομάδες μπορούν να αγωνιστούν, με έναν δρομέα να εκπροσωπεί κάθε ομάδα.

4. Επιλέξτε ένα avatar δρομέα
και πατήστε το σημάδι επιλογής. Έχετε 15 δευτερόλεπτα για
να επιλέξετε ένα avatar δρομέα. Εάν δεν επιλεγούν avatar, επιλέγονται αυτόματα τα avatar και
ο αγώνας ξεκινά.
5. Όταν ξεκινήσει ο αγώνας, οι μαθητές μπορούν να πατήσουν γρήγορα το πράσινο βέλος ελέγχου
Racer

για μια ώθηση turbo για να αυξήσουν την ταχύτητα.
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6. Σε διάφορα σημεία γύρω από την πίστα, οι μαθητές τίθενται στις ερωτήσεις που δημιουργήσατε.

Οι μαθητές επιλέγουν το γράμμα που για τη σωστή απάντηση στα χειριστήρια του δρομέα της
ομάδας τους.

7. Όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας, το avatar δρομέα της νικήτριας ομάδας εμφανίζεται στο
παράθυρο αποτελεσμάτων και τα αποτελέσματα χρόνου εμφανίζονται σε δευτερόλεπτα για
κάθε avatar δρομέα.
Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
l

l

l

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.
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Για να ελέγξετε μια δραστηριότητα Επιτάχυνσης
1. Ελέγξτε τις απαντήσεις του κουίζ με την τάξη χρησιμοποιώντας τα avatar για κάθε ομάδα. Μετά
τον αγώνα, πατήστε Ανασκόπηση απαντήσεων.

Η πρώτη ερώτηση εμφανίζεται για έλεγχο.

2. Επιλέξτε Εμφάνιση απάντησης για να δείτε τη σωστή απάντηση ή/και Εμφάνιση παικτών για
να δείτε το avatar αγώνα κάθε ομάδας και πώς απάντησαν στις ερωτήσεις.
Υπόδειξη
Η συζήτηση για τις λανθασμένες απαντήσεις μπορεί να είναι εξίσου πολύτιμη με την
επαλήθευση των σωστών απαντήσεων.
3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να περιηγηθείτε σε όλες τις ερωτήσεις.

Δημιουργώντας ένα Shout It Out! δραστηριότητα
Δημιουργήστε μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών σε όλη την τάξη, όπου οι μαθητές συνεισφέρουν
κείμενο ή εικόνες σε μια σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη της τάξης.
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Αυτή η δραστηριότητα διευκολύνει τη συζήτηση στην τάξη και βοηθά την τάξη να δημιουργήσει και
να οργανώσει ιδέες.
Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός Shout it Out! δραστηριότητα όπου οι μαθητές μοιράζονται
ενδιαφέροντα γεγονότα για διαφορετικά ζώα ως παγοθραυστικό στην αρχή ενός μαθήματος
βιολογίας.

Αυτό το παράδειγμα σχεδιάστηκε ως ανοιχτή συνεδρία καταιγισμού ιδεών, αλλά μπορείτε επίσης να
ορίσετε κατηγορίες εάν έχετε στο μυαλό σας μια πιο δομημένη δραστηριότητα.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
Σημαντικό
Εάν χρησιμοποιείτε μια δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού SMART Notebook, ενδέχεται να λάβετε
μια ειδοποίηση reCaptcha. Επικυρώστε τη δοκιμαστική έκδοση για να χρησιμοποιήσετε το Shout It
Out!. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Shout It Out! επικύρωση χρήστη.
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Δημιουργία Shout It Out! δραστηριότητα
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε το Shout It Out! .
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
3. (Προαιρετικό) Προσθέστε μια ερώτηση για εμφάνιση στους μαθητές σας.
4. Επιλέξτε μια μορφή συνεισφοράς. Μπορείτε να επιλέξετε Τυχαία ή Κατηγορίες , με βάση τον
τύπο διαλόγου που θέλετε να ενθαρρύνετε με τους μαθητές σας.
Εάν επιλέξατε τοποθετήσεις Κατηγορίες , θα πρέπει να δώσετε ονόματα στις κατηγορίες που θα
περιέχουν συνεισφορές μαθητών.
5. Στην ενότητα Συνεισφορές , επιλέξτε είτε Κείμενο είτε Εικόνες ως τον τύπο της συνεισφοράς που
θα κάνουν οι μαθητές.
6. Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων συνεισφορών ανά συσκευή. Αυτή η δυνατότητα
διασφαλίζει ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να συνεισφέρουν και να αποτρέψουν περισσότερους
ομιλητικούς μαθητές να κυριαρχήσουν στη συζήτηση.
7. Στην ενότητα Ονόματα μαθητών , επιλέξτε εάν θα εμφανιστούν ή θα αποκρύψετε τα ονόματα
των μαθητών. Η διατήρηση των ονομάτων των συνεργατών απόρρητα μπορεί να ενθαρρύνει
μεγαλύτερη συμμετοχή.
8. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
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9. Επιλέξτε ένα θέμα για τη δραστηριότητά σας και κάντε κλικ στο Τέλος.
Υπόδειξη
Επιλέξτε Προσαρμοσμένο θέμα για να ανεβάσετε τη δική σας εικόνα φόντου.
Υπόδειξη
Εάν παραδίδετε τη δραστηριότητα στην οθόνη της τάξης, μπορείτε να προσθέσετε ένα
στοιχείο παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή για να διευκολύνετε το ομαδικό
παιχνίδι. Πατήστε
για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων παιχνιδιού και επιλέξτε το
στοιχείο παιχνιδιού που θέλετε να προσθέσετε.

Παίζοντας και συνεισφέροντας σε ένα Shout it Out! δραστηριότητα
1. Μεταβείτε στη σελίδα με το Shout it Out! δραστηριότητα και ζητήστε από τους μαθητές να
συνδεθούν με τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τις συσκευές τους. Δείτε Σύνδεση μαθητών
συσκευών.
2. Μόλις συνδεθούν όλοι οι μαθητές, πατήστε Έναρξη .

Το εικονίδιο δραστηριότητας γίνεται μπλε
για να υποδείξει ότι μια δραστηριότητα βρίσκεται
σε εξέλιξη. Οι συνεισφορές των μαθητών εμφανίζονται στη σελίδα της δραστηριότητας στο
SMART Notebook.
3. Πείτε στους μαθητές να αρχίσουν να συνεισφέρουν και, στη συνέχεια, καθοδηγήστε μια
συζήτηση καθώς οι απαντήσεις τους εμφανίζονται στην οθόνη.
o

Ανάλογα με τον τρόπο που έχετε ρυθμίσει τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα συνεισφέρουν
είτε κείμενο είτε εικόνες.

o

Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τις συνεισφορές των μαθητών με διάφορους τρόπους
καθώς καθοδηγείτε τη συζήτηση.

Υπόδειξη
Για να διακόψετε τη δραστηριότητα για πρόσθετη συζήτηση ή διαχείριση της τάξης, πατήστε
Παύση . Στη συσκευή κάθε μαθητή εμφανίζεται μια ειδοποίηση Παύσης Δραστηριότητας . Για
να συνεχίσετε, πατήστε Συνέχιση και οι μαθητές μπορούν να κάνουν ξανά συνεισφορές.
4. Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, πατήστε Τέλος . Οι συνεισφορές των μαθητών
αποθηκεύονται στο αρχείο του μαθήματος. Εάν δεν επαναφέρετε τη δραστηριότητα, μπορείτε
να κλείσετε το μάθημα και να επιστρέψετε σε αυτό αργότερα για να ελέγξετε τις συνεισφορές
των μαθητών σας.
Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
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l

l

l

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.

Πώς οι μαθητές προσθέτουν συνεισφορές κειμένου
1. Οι μαθητές εισάγουν τις συνεισφορές τους στο παράθυρο κειμένου που εμφανίζεται στις
συσκευές τους όταν ο δάσκαλος ξεκινά τη δραστηριότητα.

Οι συνεισφορές μπορούν να περιλαμβάνουν έως και 150 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων
των διαστημάτων. Μπορείτε να συνεισφέρετε όσες φορές έχει ορίσει ο δάσκαλος.
νότα
Εάν ο δάσκαλος δημιούργησε κατηγορίες για τις συνεισφορές σας, το παράθυρο κειμένου
περιλαμβάνει ένα μενού κατηγορίας.

Αφού συντάξετε μια συνεισφορά, επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να συνεισφέρετε
από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή κατηγορίας .
2. Πατήστε Αποστολή απάντησης για να στείλετε τη συνεισφορά σας στη σελίδα δραστηριότητας.
Η συνεισφορά σας εμφανίζεται στη σελίδα δραστηριότητας.
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Πώς οι μαθητές προσθέτουν συνεισφορές εικόνων
1. Όταν ο δάσκαλος ξεκινά τη δραστηριότητα, ανοίγει το παράθυρο απόκρισης δραστηριότητας
στις συσκευές των μαθητών.

2. Πατήστε Επιλογή εικόνας.
3. Περιηγηθείτε και επιλέξτε μια εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα.
νότα
Εάν ο δάσκαλος δημιούργησε κατηγορίες για τις συνεισφορές των μαθητών, το παράθυρο
κειμένου περιλαμβάνει ένα μενού κατηγορίας.

Αφού επιλέξετε μια εικόνα, επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να συνεισφέρετε από το
αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή κατηγορίας.
4. Πατήστε Αποστολή για να στείλετε τη συνεισφορά σας στη σελίδα δραστηριότητας.
Η συνεισφορά εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη στο μπροστινό μέρος της τάξης.

smarttech.com/el/kb/171828

147

Κεφάλαιο 6 Δημιουργία και παροχή δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων που βασίζονται στο παιχνίδι

Πώς να αλληλεπιδράσετε με τις συνεισφορές των μαθητών
l

Στην οθόνη της τάξης, επιλέξτε και σύρετε τις συνεισφορές των μαθητών για να τις μετακινήσετε
στη σελίδα.
Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε τη δραστηριότητα με δύο κατηγορίες στις οποίες μπορούν να
συνεισφέρουν οι μαθητές, μπορεί να θέλετε να μετακινήσετε μια συνεισφορά μαθητή από τη
μια κατηγορία στην άλλη.

l

Εάν θέλετε να εστιάσετε σε μεμονωμένες συνεισφορές, μεγεθύνετε μια συνεισφορά εικόνας ή
κειμένου πατώντας την.

Όταν το στοιχείο μεγεθύνεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
όλες τις συνεισφορές μαθητών σε αυτήν την αναπτυγμένη προβολή.

για να περιηγηθείτε σε

Για να επιστρέψετε ένα στοιχείο στο μέγεθος συνεισφοράς του και να βγείτε από την
αναπτυγμένη προβολή, πατήστε έξω από το στοιχείο ή πατήστε
του στοιχείου.
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l

Μπορείτε να διαγράψετε μια συνεισφορά σύροντάς την στον Κάδο Ανακύκλωσης
επάνω αριστερή γωνία της σελίδας δραστηριότητας.

στην

Αφού διαγραφεί μια συνεισφορά, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή της.

Επανεξέταση ενός Shout it Out! δραστηριότητα
Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα της τάξης ή τις υποβολές μικρών ομάδων ως εφαλτήριο για
βαθύτερη συζήτηση. Οι μαθητές βλέπουν γρήγορα ότι οι αποκλίνουσες απόψεις μπορεί να είναι
πολύτιμες και ότι οι συνομήλικοι μπορούν να έχουν γνώσεις που μπορεί να μην είχαν οι ίδιοι.
Φώναξέ το! Επικύρωση χρήστη
Εάν χρησιμοποιείτε μια δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού συλλογικής εκμάθησης SMART Notebook,
ενδέχεται να λάβετε μια ειδοποίηση reCaptcha όταν ανοίξετε το Shout It Out! για πρώτη φορά.

Εάν λάβετε αυτήν την ειδοποίηση, πρέπει πρώτα να επικυρώσετε τη δοκιμαστική έκδοση πριν το
Shout It Out! τα χαρακτηριστικά θα λειτουργήσουν. Αφού εγγραφείτε ως δοκιμαστικός χρήστης, δεν
θα λαμβάνετε πλέον ειδοποιήσεις reCaptcha.
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Για επικύρωση ως δοκιμαστικός χρήστης
1. Εάν λάβετε μια ειδοποίηση reCaptcha Στο πλαίσιο διαλόγου Δραστηριότητα συνεισφοράς

μαθητή , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δεν είμαι ρομπότ.
Εμφανίζεται ένα ερωτηματολόγιο με εικόνα.

2. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και πατήστε Επαλήθευση.
Εάν απαντήσετε σωστά στο ερωτηματολόγιο, θα εμφανιστεί ένα πράσινο σημάδι επιλογής στο
πλαίσιο ελέγχου Δεν είμαι ρομπότ.
3. Πατήστε Έναρξη δραστηριότητας για να αρχίσετε να προσθέτετε το Shout It Out!
δραστηριότητα.

Δημιουργία δραστηριότητας Super Sort
Δημιουργήστε μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές ταξινομούν τα αντικείμενα σε δύο κατηγορίες.
Η δραστηριότητα διδάσκει την κατηγοριοποίηση και την ομαδοποίηση.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας Super Sort όπου οι μαθητές ταξινομούν παραδείγματα
όπως «αυτοκίνητο» και «τρέξιμο» στις κατηγορίες «Ουσιαστικά» και «Ρήματα».
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Αυτό το παράδειγμα δημιουργήθηκε ονομάζοντας τις κατηγορίες, παραθέτοντας τα στοιχεία προς
ταξινόμηση και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το θέμα Ζούγκλα για το φόντο.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση αυτής της
δραστηριότητας.
Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη με διαδραστικές δραστηριότητες,
ανατρέξτε στο Προτάσεις προγράμματος περιήγησης, λειτουργικού συστήματος συσκευής και

δικτύου στη σελίδα116 για περισσότερες πληροφορίες.
Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα ταξινόμησης Super Sort
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

2. Επιλέξτε Super Sort.
Ανοίγει ο επεξεργαστής της δραστηριότητας.
3. Πληκτρολογήστε ονόματα για δύο κατηγορίες ταξινόμησης στα πεδία Απαιτούμενο όνομα
κατηγορίας.
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4. Εισαγάγετε κείμενο ή προσθέστε εικόνες
σε κάθε κατηγορία. Μπορείτε να εισαγάγετε έως
και 10 ζεύγη στοιχείων για ταξινόμηση των μαθητών.
νότα
Όταν ξεκινάτε τη δραστηριότητα, τα στοιχεία αναμειγνύονται και οι μαθητές τα ταξινομούν
στις σωστές κατηγορίες.
Υπόδειξη
Πατήστε Διαχείριση περιεχομένου
για να προσθέσετε περιεχόμενο κατηγορίας από μια
λίστα που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως.
5. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχετε ρυθμίσει τη δραστηριότητα, κάντε κλικ στο
Επόμενο.
6. Επιλέξτε ένα θέμα για τη δραστηριότητά σας και κάντε κλικ στο Τέλος.
Υπόδειξη
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο θέμα ανεβάζοντας τις δικές σας εικόνες για
το φόντο, τις κατηγορίες και τα στοιχεία προς ταξινόμηση.
Η δραστηριότητα φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
Υπόδειξη
Εάν παραδίδετε τη δραστηριότητα στην οθόνη της τάξης, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο
παιχνιδιού βομβητή, χρονοδιακόπτη ή τυχαιοποιητή για να διευκολύνετε το ομαδικό παιχνίδι.
Πατήστε
για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων παιχνιδιού και επιλέξτε το στοιχείο παιχνιδιού
που θέλετε να προσθέσετε.
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Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο θέμα Super Sort
1. Αφού ορίσετε τις κατηγορίες ταξινόμησης της δραστηριότητας και τα στοιχεία που ανήκουν σε
κάθε κατηγορία, εμφανίζεται η οθόνη Επιλογή θέματος. Επιλέξτε τον τύπο προσαρμοσμένου
προτύπου και κάντε κλικ στο Επόμενο.

Εμφανίζεται η οθόνη Επεξεργασία θέματος.

2. Προσαρμόστε το θέμα:
o

o

o

Χρησιμοποιήστε το
για να ανεβάσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα για το φόντο, τις
κατηγορίες και τα στοιχεία ταξινόμησης.
Χρησιμοποιήστε το
για εναλλαγή μεταξύ μαύρου και λευκού κειμένου (για να
διατηρήσετε το κείμενο ορατό έναντι μιας προσαρμοσμένης εικόνας).
Χρησιμοποιήστε το
στην επάνω δεξιά γωνία για να περιστρέψετε τη δραστηριότητα,
αλλάζοντας τον προσανατολισμό της κατηγορίας και των στοιχείων.

3. Αφού είστε ικανοποιημένοι με το πρότυπο που δημιουργήσατε, κάντε κλικ στο Τέλος.
Ο οδηγός κλείνει και εμφανίζεται η ολοκληρωμένη δραστηριότητα.
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4. Κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση.
Εμφανίζεται η προσαρμοσμένη δραστηριότητα.

Για να παίξετε μια δραστηριότητα ταξινόμησης Super Sort
1. Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος που περιέχει τη δραστηριότητα.
Υπόδειξη
Για να επιτρέψετε στους μαθητές σας να παίξουν τη δραστηριότητα ή να κάνουν
συνεισφορές από τις δικές τους συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση μαθητών συσκευών.
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2. Ζητήστε από τους μαθητές να σύρουν αντικείμενα στις δύο κατηγορίες για να τα ταξινομήσουν.
Μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να εργάζονται ανεξάρτητα στις δικές τους συσκευές ή
να χωρίσετε την τάξη σε ομάδες και να βάλετε τους μαθητές να εναλλάσσονται στην οθόνη της
τάξης.
Υπόδειξη
Εάν η δραστηριότητα περιέχει μια εικόνα, μπορείτε να τη μεγεθύνετε για να την δείτε σε
πλήρη οθόνη. Πατήστε οπουδήποτε για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
o

o

o

Χρησιμοποιήστε το
δραστηριότητας.

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το

για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.

3. Αφού ταξινομηθούν σωστά όλα τα στοιχεία, η δραστηριότητα έχει τελειώσει.

Ξεκινώντας με διαμορφωτικές αξιολογήσεις
Δημιουργήστε μια διαμορφωτική αξιολόγηση για να ελέγξετε την κατανόηση των μαθητών, ώστε να
μπορείτε να καθοδηγήσετε τη μάθηση αποτελεσματικά.
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αξιολόγησης απάντησης για να δημιουργήσετε σύνολα ερωτήσεων με
δυνατότητα δράσης. Εστιάζοντας στις διαμορφωτικές αξιολογήσεις, αυτό το χαρακτηριστικό
υποστηρίζει την ανάγκη των εκπαιδευτικών να αξιολογούν αποτελεσματικά τους μαθητές
προκειμένου να καθοδηγήσουν τη μάθηση. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στις αξιολογήσεις
μεταβαίνοντας στο hellosmart.com στις κινητές συσκευές τους.

Δημιουργήστε ένα εισιτήριο εξόδου
Ένα «εισιτήριο εξόδου» είναι ένας καλός τρόπος για τους μαθητές να αναθεωρήσουν και να
εφαρμόσουν όσα έμαθαν στο μάθημα. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απάντηση
SMART 2 για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα «εισιτήριο εξόδου».
Δείτε Ξεκινώντας με διαμορφωτικές αξιολογήσεις πάνω από.
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Το μάθημα με βάση τη δραστηριότητα
Σε αυτό το παράδειγμα, ο δάσκαλος θα ζητήσει από τους μαθητές να απαντήσουν σε ένα κουίζ
πολλαπλών επιλογών χρησιμοποιώντας την απάντηση. Ο δάσκαλος θα χρησιμοποιήσει το κουίζ ως
«εισιτήριο εξόδου» της τάξης που παρακολουθεί την κατανόηση των μαθητών πριν φύγουν από την
τάξη. Οι μαθητές θα απαντήσουν στις απαντήσεις στις δικές τους φορητές συσκευές ή σε αυτές που
παρέχονται από το σχολείο.
Ρύθμιση της δραστηριότητας
Ανοίξτε τον οδηγό αξιολόγησης απόκρισης από το λογισμικό SMART Notebook και εισαγάγετε
γρήγορα μερικές ερωτήσεις χωρίς να εισάγετε τις απαντήσεις πολλαπλών επιλογών. Απλώς λάβετε
γρήγορα τις ερωτήσεις. μπορούν να επεξεργαστούν αργότερα.
Αφού εισαγάγετε όλες τις ερωτήσεις, επιλέξτε Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε τις ερωτήσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε Επόμενο. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο και τις ερωτήσεις σας στο
πλαίσιο διαλόγου Αναθεώρηση περιεχομένου.
Πατήστε Τέλος. Ο οδηγός αξιολόγησης απόκρισης δημιουργεί τη δραστηριότητα σε λίγα
δευτερόλεπτα. Πείτε στους μαθητές να πάνε στο hellosmart.com από τις συσκευές τους, να
εισαγάγουν τον αριθμό δραστηριότητας εάν απαιτείται και να προετοιμαστούν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις. Η δραστηριότητα και ο αριθμός δραστηριότητας εμφανίζονται στον πίνακα SMART. Ο
δάσκαλος διαχειρίζεται την ώρα έναρξης. Ακολουθεί ένα παράδειγμα των ερωτήσεων του κουίζ:
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Συμμετοχή μαθητών
Όταν η δραστηριότητα είναι έτοιμη, πατήστε Έναρξη δραστηριότητας. Οι μαθητές μπορούν να
αρχίσουν να παίρνουν το κουίζ στις συσκευές τους. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση κινητής συσκευής
για πρόσβαση σε αξιολογήσεις. Μπορείτε να διακόψετε το κουίζ εάν απαιτείται. Η ζωντανή κινούμενη
εικόνα Αποτελέσματα υποδεικνύει το ποσοστό των ερωτήσεων που έχει απαντήσει η τάξη. Όταν όλοι
οι μαθητές έχουν υποβάλει τις απαντήσεις τους, σταματήστε ή τερματίστε τη δραστηριότητα. Εάν
τερματίσετε τη δραστηριότητα, όλοι οι μαθητές θα λάβουν ειδοποίηση στις συσκευές τους και τα
αποτελέσματα του κουίζ θα εμφανιστούν στον πίνακα SMART.

Αποτελέσματα
Αφού οι μαθητές υποβάλουν τις απαντήσεις τους και τα αποτελέσματα εμφανιστούν, ξεκινά η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Κάθε ερώτηση εμφανίζεται και μπορείτε να επιλέξετε ένα γράφημα
ράβδων ή πίτας για να υποδείξετε τον αριθμό των μαθητών που απάντησαν στην ερώτηση.
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Το πλαίσιο διαλόγου αποτελεσμάτων δίνει τόσο στον δάσκαλο όσο και στην τάξη την ευκαιρία να
επανεξετάσουν τις ερωτήσεις και να ελέγξουν την κατανόηση των μαθητών. Ο δάσκαλος μπορεί να
αξιολογήσει αμέσως την κατανόηση των μαθητών και να κάνει προσαρμογές στο μάθημα εάν είναι
απαραίτητο.

Δημιουργία αξιολογήσεων
Για να δημιουργήσετε μια αξιολόγηση
1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αξιολογήσεις

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας αξιολόγησης απόκρισης.
2. Επιλέξτε τον τύπο ερώτησης για την πρώτη ερώτηση. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλή επιλογή,
αληθές ή λάθος, πολλαπλή απάντηση, δημοσκόπηση/άποψη ή σύντομη απάντηση.
νότα
Ο τύπος ερώτησης καθορίζει τη μορφή απάντησης. Για παράδειγμα, ένα κουίζ πολλαπλών
επιλογών δίνει τέσσερις πιθανές απαντήσεις από το Α έως το Δ, ενώ ένα κουίζ αληθές ή λάθος
θα δώσει μόνο Σωστό και Λάθος απαντήσεις για να επιλέξουν οι μαθητές.
3. Εισαγάγετε μια ερώτηση και τις απαντήσεις της. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 150
χαρακτήρες.
νότα
Κάθε ερώτηση απαιτεί τουλάχιστον δύο απαντήσεις.
Υπόδειξη
Για να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε

.

4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για την ερώτηση που μόλις προσθέσατε.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη ερώτησης για να συνεχίσετε να προσθέτετε ερωτήσεις.
Πάνω από το πλαίσιο κειμένου Εισαγωγή ερώτησης , μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ερώτησης
για κάθε ερώτηση που προσθέτετε. Για να επιστρέψετε και να επεξεργαστείτε ερωτήσεις,
χρησιμοποιήστε το κουμπί Προηγούμενο .
6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη ερωτήσεων, κάντε κλικ στο Επόμενο για να ελέγξετε όλες τις
ερωτήσεις σας.
Υπόδειξη
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση
για να αποθηκεύσετε το σύνολο των ερωτήσεών σας, ώστε
να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά σε άλλα μαθήματα ή δραστηριότητες.
7. Κάντε κλικ στο Τέλος.
Η αξιολόγηση φορτώνεται και στη συνέχεια εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μαθήματος.
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Για να δημιουργήσετε ένα σύνολο ερωτήσεων από ένα προηγουμένως αποθηκευμένο αρχείο
1. Από το μενού Σημειωματάριο, πατήστε Προσθήκη σελίδας.
Ανοίγει μια νέα σελίδα Σημειωματάριου.
2. Πατήστε

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ή
Πατήστε

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook και μετά πατήστε απάντηση 2.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιεχομένου .
3. Πατήστε Φόρτωση

για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε αποθηκεύσει στο παρελθόν.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Φόρτωση περιεχομένου.
4. Επιλέξτε το αρχείο για φόρτωση και, στη συνέχεια, πατήστε Φόρτωση.
Το σύνολο ερωτήσεων φορτώνεται και εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου Αναθεώρηση

περιεχομένου. Ενώ βρίσκεστε στο πλαίσιο διαλόγου Αναθεώρηση περιεχομένου, μπορείτε επίσης
να διαγράψετε ερωτήσεις από το κουίζ σας.
Για να διαγράψετε μια ερώτηση, πατήστε

.

5. Πατήστε Τέλος.
Μετά από λίγα λεπτά η δραστηριότητα θα φορτωθεί και θα είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήση συσκευής μαθητή για την ολοκλήρωση μιας αξιολόγησης
Μόλις εκτελεστεί η αξιολόγηση, είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν από φορητή συσκευή, εάν η
συσκευή πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις προγράμματος περιήγησης και συνδεσιμότητας. Δείτε

Ξεκινώντας με διαμορφωτικές αξιολογήσεις στη σελίδα155.
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Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή μαθητή για να ολοκληρώσετε μια αξιολόγηση

1. Μεταβείτε στη σελίδα μαθήματος με την αξιολόγηση και πατήστε
πίνακα αξιολόγησης.

για να ανοίξετε τον

2. Κατευθύνετε τους μαθητές στο hellosmart.com και αποκτήστε τους συνδέσουν τις συσκευές τους
στην τάξη σας ώστε να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.
3. Αφού συνδεθούν οι μαθητές, πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσει η αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση εμφανίζεται στις κινητές συσκευές των μαθητών, εμφανίζοντας την πρώτη
ερώτηση και το εικονίδιο στη σελίδα αξιολόγησης γίνεται μπλε
αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

για να υποδείξει ότι η

4. Οι μαθητές επιλέγουν τις απαντήσεις τους και αγγίζουν το βέλος κάτω δεξιά στην οθόνη τους για
να προχωρήσουν στην επόμενη ερώτηση.
Καθώς οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις, εμφανίζεται στην οθόνη μια ζωντανή ροή της
προόδου της αξιολόγησης.
5. Όταν απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, οι μαθητές αγγίζουν Υποβολή όλων των απαντήσεων και
μετά την καρτέλα Υποβολή ξανά για να επιβεβαιώσουν την υποβολή τους και να ολοκληρώσουν
την αξιολόγηση.
Υπόδειξη
Τα στοιχεία ελέγχου αξιολόγησης εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας:
o

o

Χρησιμοποιήστε το

για να επανεκκινήσετε την τρέχουσα δραστηριότητα.

Χρησιμοποιήστε το

για να τροποποιήσετε τη δραστηριότητα.
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Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα στη συσκευή
Όταν τελειώσετε την αξιολόγηση, οι μαθητές λαμβάνουν άμεσα σχόλια για τις συσκευές τους για
κάθε ερώτηση.
Οι μαθητές μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα με:
l

Χρησιμοποιώντας τα βέλη στο επάνω μέρος της οθόνης τους για να μετακινηθείτε στις
ερωτήσεις για να δείτε πώς τα πήγαν σε καθεμία.

l

Αγγίξτε το μενού χάμπουργκερ στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα για
όλες τις ερωτήσεις μαζί με το ποσοστό των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά στο κάτω μέρος
της οθόνης.

Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα ως δάσκαλος
1. Για να τερματίσετε τη δραστηριότητα, πατήστε Τέλος .
Τα αποτελέσματα ερώτηση προς ερώτηση εμφανίζονται στην οθόνη της τάξης.
2. Χρησιμοποιήστε το βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να μεταβείτε στα
αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης.
3. Όταν ολοκληρώσετε τον έλεγχο των αποτελεσμάτων με την τάξη, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
o

o

Εξαγωγή αποτελεσμάτων – πατήστε Εξαγωγή αποτελεσμάτων στην κάτω δεξιά γωνία της
οθόνης για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα αξιολόγησης σε ένα αρχείο Microsoft Excel.
Επαναφέρετε τη δραστηριότητα – πατήστε
επαναφέρετε την αξιολόγηση.

στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να

Διαχείριση περιεχομένου για δραστηριότητες και
αξιολογήσεις
Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση περιεχομένου για να αποθηκεύσετε σύνολα ερωτήσεων, λίστες,
αντίστοιχες δραστηριότητες, λίστες τάξεων και πολλά άλλα, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε
ξανά σε άλλα μαθήματα.
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Δημιουργία, επεξεργασία, αποθήκευση και διαγραφή περιεχομένου για
δραστηριότητες
Για να ανοίξετε τη διαχείριση περιεχομένου
1. Κάντε κλικ στις Δραστηριότητες

στη γραμμή εργαλείων SMART Notebook.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή δραστηριότητας.

Υπόδειξη
Θα βρείτε το εικονίδιο Διαχείριση περιεχομένου
σε όλο τον οδηγό δραστηριότητας.
Επιλέξτε το για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιεχομένου .
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2. Επιλέξτε Διαχείριση περιεχομένου

.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιεχομένου .

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε νέο περιεχόμενο
1. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιεχομένου , ανοίξτε τη λίστα Δημιουργία νέου . Επιλέξτε
τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να δημιουργήσετε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε περιεχόμενο.
2. Επιλέξτε Αποθήκευση .
Όλο το περιεχόμενο που δημιουργείτε και αποθηκεύετε αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας,
καθιστώντας το διαθέσιμο από τη διαχείριση περιεχομένου σε άλλα αρχεία μαθημάτων SMART
Notebook που ανοίγουν σε αυτόν τον υπολογιστή.
Για να επεξεργαστείτε περιεχόμενο
1. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιεχομένου , εντοπίστε και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε
να επεξεργαστείτε.
2. Κάντε όποιες αλλαγές θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση για αποθήκευση και μετά
αλλαγές.
Για να αποθηκεύσετε περιεχόμενο από μια δραστηριότητα ή αξιολόγηση
1. Στο αρχείο μαθήματος, εντοπίστε τη δραστηριότητα που περιέχει το περιεχόμενο που θέλετε να
αποθηκεύσετε.
2. Επιλέξτε Επεξεργασία στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της δραστηριότητας.
3. Επιλέξτε Αποθήκευση

.

4. Εισαγάγετε ένα όνομα για το περιεχόμενο και επιλέξτε Αποθήκευση .
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Για να χρησιμοποιήσετε το αποθηκευμένο περιεχόμενο για μια νέα δραστηριότητα ή αξιολόγηση
1. Δημιουργήστε μια νέα δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τον οδηγό δραστηριότητας.
2. Επιλέξτε Φόρτωση

.

Εμφανίζεται μια λίστα με το διαθέσιμο περιεχόμενο.

3. Επιλέξτε το αποθηκευμένο περιεχόμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη νέα
δραστηριότητα ή αξιολόγηση.
4. Επιλέξτε Φόρτωση.
Για να διαγράψετε το αποθηκευμένο περιεχόμενο
Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιεχομένου , εντοπίστε το στοιχείο που θέλετε να
διαγράψετε και επιλέξτε το εικονίδιο

.

Μεταφορά περιεχομένου δραστηριότητας σε νέο υπολογιστή
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν χρησιμοποιείτε το SMART Notebook σε νέο υπολογιστή και θέλετε
να μεταφέρετε λίστες και άλλο περιεχόμενο που χρησιμοποιήσατε για τις δραστηριότητες του
Notebook στον νέο υπολογιστή:
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Για να μεταφέρετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα αρχείο SMART Notebook
1. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο Notebook.
2. Δημιουργήστε μια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε.
Δείτε Για να χρησιμοποιήσετε το αποθηκευμένο περιεχόμενο για μια νέα δραστηριότητα ή

αξιολόγηση στην προηγούμενη σελίδα.
3. Επαναλάβετε το δεύτερο βήμα για κάθε κομμάτι περιεχομένου που θέλετε να μεταφέρετε.
4. Αποθηκεύστε το αρχείο Notebook.
5. Αντιγράψτε το αρχείο Notebook στον νέο υπολογιστή και ανοίξτε το.
6. Αποθηκεύστε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τη διαχείριση περιεχομένου του οδηγού
δραστηριοτήτων. Δείτε Για να αποθηκεύσετε περιεχόμενο από μια δραστηριότητα ή αξιολόγηση
στη σελίδα163.
νότα
Αυτή η μέθοδος συνιστάται εάν έχετε μερικά στοιχεία για μεταφορά. Εάν έχετε πολλά αντικείμενα
για μεταφορά, χρησιμοποιήστε την παρακάτω μέθοδο.
Για να μεταφέρετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τον κατάλογο αρχείων του υπολογιστή
1. Για υπολογιστές Mac, περιηγηθείτε στον ακόλουθο κατάλογο στο Finder :
~/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/Notebook\
Software/Addon\ Data/com.smarttech.lab/_nb
Ή
Σε υπολογιστές με Windows, περιηγηθείτε στον ακόλουθο κατάλογο στην Εξερεύνηση αρχείων :
C:\Users\[this your user name]\AppData\Roaming\SMART Technologies\Notebook
Software\Addon Data\com.smarttech.lab\_nb
2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του φακέλου αρχείου _nb .
3. Αντιγράψτε τον νέο φάκελο αρχείου _nb που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα στον νέο
υπολογιστή.
Υπόδειξη
Χρησιμοποιήστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB, για να
μεταφέρετε το αρχείο μεταξύ υπολογιστών.
4. Στον νέο υπολογιστή, μεταβείτε στην ίδια τοποθεσία που αναφέρεται στο βήμα 1.
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5. Αντικαταστήστε το φάκελο αρχείο _nb στον νέο υπολογιστή με το αρχείο _nb που
αποθηκεύσατε από τον παλιό υπολογιστή.
Σημαντικό
Η αντιγραφή αυτού του αρχείου αντικαθιστά το υπάρχον περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει
στο αρχείο _nb του νέου υπολογιστή. Οι λίστες ή άλλο περιεχόμενο δραστηριότητας που
έχετε αποθηκεύσει στον νέο υπολογιστή θα αντικατασταθούν.

Σύνδεση συσκευών μαθητών με δραστηριότητες
και αξιολογήσεις
Οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν τις
δραστηριότητες του μαθήματος με διάφορους τρόπους.
Μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να έρθουν στη
διαδραστική οθόνη SMART Board και να ολοκληρώσουν
μια δραστηριότητα ως ολόκληρη την τάξη ή μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τις συνεισφορές συσκευών μαθητών.
Όταν ενεργοποιείτε τις συνεισφορές συσκευών μαθητή,
οι μαθητές συνδέουν τις συσκευές τους (όπως τηλέφωνα,
tablet, Chromebook, υπολογιστές κ.λπ.) για να
ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα μεμονωμένα ή
ομαδικά.
Για να ενεργοποιήσετε τις συνεισφορές συσκευών
μαθητή, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας SMART για να
δημιουργήσετε ένα αναγνωριστικό τάξης. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν αυτό το αναγνωριστικό
για να συνδεθούν με τη δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα
περιήγησης στις συσκευές τους για να πλοηγηθούν στο hellosmart.com και να συνδεθούν στη
δραστηριότητα. Αφού συνδεθούν οι μαθητές σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα.
Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη με δραστηριότητες που βασίζονται σε
παιχνίδια, ανατρέξτε στο Προτάσεις προγράμματος περιήγησης, λειτουργικού συστήματος συσκευής

και δικτύου στη σελίδα116.

Εντοπισμός της ταυτότητας της τάξης σας για τη σύνδεση μαθητών
Οι μαθητές χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό τάξης μιας δραστηριότητας για να συνδεθούν με
αυτήν.
Υπόδειξη
Εάν το μάθημά σας περιλαμβάνει περισσότερες από μία δραστηριότητες στο μάθημά σας, όλες
έχουν το ίδιο αναγνωριστικό τάξης.
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Για να εντοπίσετε το αναγνωριστικό της τάξης σας
1. Στη σελίδα μιας δραστηριότητας, πατήστε

.

Ανοίγει ο πίνακας δραστηριοτήτων, παρέχοντας τις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές
για να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα και να συνεισφέρουν από τις συσκευές τους.
Ή
Από το μενού Σημειωματάριο , πατήστε Λογαριασμός > Προφίλ .
Σημαντικό
Πρέπει να συνδεθείτε στον SMART λογαριασμό σας για να δημιουργήσετε ένα αναγνωριστικό
τάξης.
2. Κατευθύνετε τους μαθητές στο hellosmart.com χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης της
συσκευής τους και ζητήστε τους να συνδεθούν ως επισκέπτης για να συμμετάσχουν στη
δραστηριότητα.

Σύνδεση μαθητών
Οι μαθητές χρησιμοποιούν το hellosmart.com για να συμμετάσχουν στην εικονική τάξη σας και να
συνδεθούν με τις δραστηριότητες στο μάθημά σας στο SMART Notebook. Όταν οι μαθητές
επισκέπτονται το hellosmart.com, τους ζητείται να συνδεθούν ή να συμμετάσχουν ως επισκέπτης.
Αυτός ο πίνακας σάς βοηθά να αποφασίσετε ποια επιλογή θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση
μαθητών:
Επιλογή

Περιγραφή

Συνδεθείτε

Οι μαθητές που έχουν σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την
Google ή τη Microsoft μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το email για να
δημιουργήσουν έναν SMART λογαριασμό μαθητή, όπως ένας δάσκαλος δημιουργεί
έναν SMART λογαριασμό. Στη συνέχεια, οι μαθητές συνδέονται για να συνδεθούν
σε μια τάξη.
Όταν οι μαθητές εισέρχονται, το hellosmart.com αποθηκεύει τα ονόματά τους και
μια λίστα με τις τάξεις στις οποίες έχουν συνδεθεί προηγουμένως, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να συνδεθούν πιο γρήγορα στο μέλλον.
Υπόδειξη
Εάν χρησιμοποιείτε το Lumio by SMART για να παραδώσετε το μάθημά σας στο
SMART Notebook, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια σύνδεση για
να συμμετάσχουν στην τάξη σας.

Εγγραφείτε
ως
επισκέπτης

Οι μαθητές που δεν έχουν σχολικό λογαριασμό μπορούν να εγγραφούν ως
προσκεκλημένοι.
Εάν οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό και να συνδεθούν,
μπορείτε να τους ζητήσετε να εγγραφούν ως επισκέπτης:
l

l

Εάν ένας μαθητής συνδέεται σε μια τάξη για πρώτη φορά, ανατρέξτε στην
ενότητα Συμμετοχή ως επισκέπτης για πρώτη φορά.
Εάν ο μαθητής έχει συμμετάσχει στο μάθημα ως επισκέπτης στο παρελθόν,
ανατρέξτε στο θέμα Βοηθώντας τους μαθητές να συμμετάσχουν σε μια τάξη
στην οποία έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν.
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Βοηθώντας τους μαθητές να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον SMART λογαριασμό τους και να
συμμετάσχουν σε μια τάξη
Εάν οι μαθητές σας δεν έχουν ήδη έναν ΕΞΥΠΝΟ Λογαριασμό, μάθετε πώς μπορούν να
δημιουργήσουν έναν.
Για να βοηθήσετε τους μαθητές να συνδεθούν και να συμμετάσχουν σε μια τάξη
1. Ζητήστε από τους μαθητές να πάνε στο hellosmart.com σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
2. Οι μαθητές πατούν ΕΙΣΟΔΟΣ.

Το παράθυρο διαλόγου Είσοδος εμφανίζεται με την αποθηκευμένη διεύθυνση email ενός
μαθητή.
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3. Οι μαθητές επιλέγουν τη διεύθυνση email τους.
Ανοίγει η αρχική σελίδα του μαθητή εμφανίζοντας μια λίστα με τις τάξεις στις οποίες ο μαθητής
έχει συνδεθεί στο παρελθόν και το προφίλ του λογαριασμού του στην επάνω δεξιά γωνία.

4. Οι μαθητές αγγίζουν την τάξη στην οποία θέλουν να συνδεθούν ή αγγίζουν Συμμετοχή σε νέα
τάξη , εισαγάγουν το αναγνωριστικό της τάξης (το οποίο παρέχετε) και αγγίζουν Συμμετοχή για
να συνδεθούν σε μια τάξη για πρώτη φορά.
Εάν έχετε ξεκινήσει μια δραστηριότητα ή αξιολόγηση, εμφανίζεται στις συσκευές τους.
Ή
Εάν δεν έχετε ξεκινήσει μια δραστηριότητα ή αξιολόγηση Ωστόσο, εμφανίζεται το φοιτητικό
λόμπι.
Βοηθώντας τους μαθητές να συνδεθούν χρησιμοποιώντας το «Εγγραφείτε ως επισκέπτης»
Για να βοηθήσετε τους μαθητές να συμμετέχουν ως καλεσμένοι για πρώτη φορά
1. Μεταβείτε στο hellosmart.com σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του μαθητή. Εμφανίζει τις επιλογές σύνδεσης για πρώτη φορά.
2. Οι μαθητές πατούν ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Class ID.
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3. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της τάξης (το οποίο παρέχει ο δάσκαλος) στο πλαίσιο
κειμένου και πατήστε Επόμενο .

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Το όνομά σας.
4. Πληκτρολογήστε το όνομά σας χρησιμοποιώντας μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (οι
γραφικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται) στο πλαίσιο κειμένου.
5. Πατήστε Συμμετοχή ως επισκέπτης.
Εάν το μάθημα έχει ξεκινήσει, εμφανίζεται στις συσκευές σας.
Ή
Εάν το μάθημα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, εμφανίζεται το λόμπι των μαθητών.

Για να βοηθήσετε τους μαθητές να εγγραφούν ως επισκέπτης αφού έχουν εγγραφεί στο
παρελθόν
1. Οι μαθητές πηγαίνουν στο hellosmart.com στα προγράμματα περιήγησής τους.
Ανοίγει η αρχική σελίδα του μαθητή εμφανίζοντας μια λίστα με τις τάξεις στις οποίες ο μαθητής
έχει συνδεθεί στο παρελθόν και το προφίλ του λογαριασμού του στην επάνω δεξιά γωνία.
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2. Οι μαθητές επιλέγουν την τάξη σας από τη λίστα των μαθημάτων που είχαν συμμετάσχει στο
παρελθόν.
Ή
Εάν έχετε ένα νέο αναγνωριστικό τάξης που θέλετε να χρησιμοποιούν οι μαθητές, ζητήστε από
τους μαθητές να πατήσουν Συμμετοχή σε νέα τάξη και να εισαγάγετε το αναγνωριστικό τάξης
(το οποίο παρέχετε) στο πλαίσιο κειμένου και να πατήσετε Επόμενο .
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Το όνομά σας.
3. Πληκτρολογήστε το όνομά σας χρησιμοποιώντας μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (οι
γραφικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται) στο πλαίσιο κειμένου.
4. Πατήστε Συμμετοχή ως επισκέπτης.
Εάν έχετε ξεκινήσει ένα μάθημα, το μάθημα εμφανίζεται στις συσκευές τους.
Ή
Εάν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμη μάθημα, εμφανίζεται το λόμπι των μαθητών.

Έναρξη της δραστηριότητας
Αφού συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα.
Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα

1. Στη σελίδα μιας δραστηριότητας, πατήστε

.

2. Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα.

Το εικονίδιο
γίνεται μπλε
αυτήν τη στιγμή.
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Αφαίρεση μαθητών από μια δραστηριότητα ή
αξιολόγηση
Μόλις τελειώσετε με μια δραστηριότητα ή αξιολόγηση, διαγράψτε γρήγορα τη λίστα των
συνδεδεμένων μαθητών.
Για να αφαιρέσετε μαθητές από μια δραστηριότητα
1. Στο κάτω μέρος του πίνακα δραστηριοτήτων, πατήστε Κατάργηση όλων των μαθητών.

Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης κατάργησης μαθητών.

2. Πατήστε Κατάργηση μαθητών.
Η δραστηριότητα θα τελειώσει και όλοι οι μαθητές θα αφαιρεθούν από τη δραστηριότητα.
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Εισαγωγή αρχείων PDF
Χρησιμοποιήστε τον εισαγωγέα για να μετατρέψετε ένα αρχείο PDF σε αρχείο Notebook. Μετά τη
μετατροπή του αρχείου, μπορείτε να προσθέσετε νέες διαδραστικές δραστηριότητες, σελίδες και
αξιολογήσεις για να ολοκληρώσετε το μάθημά σας.

Εισαγωγή αρχείων PDF στο SMART Notebook για Windows
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εισαγωγή .
2. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο PDF που θέλετε να εισαγάγετε.
3. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
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4. Επιλέξτε πώς θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο:
Επιλογή

Περιγραφή

Σελίδες SMART Notebook με
εικόνες

Κάθε σελίδα μετατρέπεται σε
σελίδα Σημειωματάριου. Αν
και οι σελίδες που έχουν
μετατραπεί δεν είναι
επεξεργάσιμες, η εμφάνισή
τους ταιριάζει ακριβώς με το
αρχικό αρχείο.

o

Δεν χρειάζεται να κάνετε
αλλαγές στο αρχικό σας
αρχείο.

o

Θέλετε απλώς να
προσθέσετε νέες
δραστηριότητες ή
αξιολογήσεις, αλλά δεν
χρειάζεται να αλλάξετε
τα περιεχόμενα της
σελίδας από το αρχικό
αρχείο.

Κάθε σελίδα μετατρέπεται σε
σελίδα Σημειωματάριου.

o

Θέλετε να μπορείτε να
κάνετε αλλαγές στα
περιεχόμενα του
μαθήματος από το
αρχικό αρχείο.

o

Εάν το αρχείο σας έχει
ειδικές μορφές, στυλ,
αντικείμενα ή κινούμενα
σχέδια. Ορισμένα στυλ
και λειτουργίες ενδέχεται
να μην υποστηρίζονται
στο SMART Notebook.
Some styles and features
may not be supported in
SMART Notebook.

Σελίδες SMART Notebook με
επεξεργάσιμα αντικείμενα

Αντικείμενα όπως γραμμές,
εικόνες, κείμενο, σχήματα κ.λπ.
εισάγονται και μετατρέπονται
σε αντικείμενα
Σημειωματάριου. Μπορείτε να
μετακινήσετε και να
επεξεργαστείτε αυτά τα
αντικείμενα στο
Σημειωματάριο.
Ενδέχεται να απαιτούνται
ορισμένες προσαρμογές για
να κάνουν τις σελίδες που
έχουν μετατραπεί να
φαίνονται όπως θέλετε.

Συνιστάται εάν

Υπόδειξη
Εάν επιλέξατε την επιλογή Σελίδες SMART Notebook με επεξεργάσιμα αντικείμενα , δείτε
τον πίνακα στο τέλος αυτής της ενότητας για να μάθετε πώς χειρίζονται διαφορετικά
αντικείμενα όταν εισάγονται στο SMART Notebook.
5. Κάντε κλικ στο OK.
Το λογισμικό SMART Notebook προσθέτει τα περιεχόμενα του αρχείου PDF σε ένα νέο .notebook
αρχείο.
Πώς μετατρέπονται τα αντικείμενα PDF
νότα
Ο παρακάτω πίνακας ισχύει όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή SMART Notebook σελίδες με
επεξεργάσιμα αντικείμενα κατά τη μετατροπή ενός PDF.
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Τύπος αντικειμένου PDF

Εμφανίζεται στο SMART
Notebook ως

Σημειώσεις

Κείμενο

Κείμενο

Κείμενο που χρησιμοποιεί ειδικά
στυλ ή γραμματοσειρές, όπως
γέμισμα διαβάθμισης ή στυλ 3D,
μετατρέπεται σε απλό κείμενο.
Το μέγεθος και η θέση του
κειμένου είναι σχεδόν ίδια όπως
στο αρχικό αρχείο. Ίσως
χρειαστεί να κάνετε κάποιες
μικρές προσαρμογές.

Πίνακες

Εικόνες

Οι πίνακες μετατρέπονται σε
εικόνες των τραπεζιών και δεν
είναι επεξεργάσιμοι μία φορά
στο Σημειωματάριο.

Εικόνες

Εικόνες

Οι φωτογραφίες εισάγονται ως
έχουν.

Συνδέσεις

Κείμενο

Οι πλήρεις σύνδεσμοι
εμφανίζονται ως κείμενο. Για να
κάνετε κλικ σε αυτά από τη
σελίδα, αντιγράψτε τον
σύνδεσμο και επιλέξτε
Εισαγωγή > Σύνδεση από το
μενού Σημειωματάριο και
επικολλήστε τον σύνδεσμο στο
πλαίσιο Διεύθυνση.
Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι
(σύνδεσμοι που επισυνάπτονται
στο κείμενο) δεν μεταφέρονται.
Θα χρειαστεί να προσθέσετε
ξανά τον σύνδεσμο από το
αρχικό αρχείο στο κείμενο στη
σελίδα του Σημειωματάριου,
εάν θέλετε να το
συμπεριλάβετε.

Διαγράμματα / γραφήματα

Μια εικόνα του
γραφήματος/γραφήματος

Κανένα

Εξισώσεις

Μια εικόνα της εξίσωσης

Κανένα
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Εισαγωγή αρχείων PDF σε SMART Notebook για Mac
Κάθε σελίδα από το αρχικό αρχείο PDF εισάγεται ως μεμονωμένη σελίδα Σημειωματάριου. Το
περιεχόμενο από τις σελίδες PDF μετατρέπεται σε εικόνες, επομένως όλα εμφανίζονται στη σελίδα
του Σημειωματάριου ακριβώς όπως στο αρχικό αρχείο. Μετά τη μετατροπή του PDF, μπορείτε να
προσθέσετε νέες διαδραστικές δραστηριότητες, σελίδες και αξιολογήσεις για να ολοκληρώσετε το
μάθημά σας.
Για να εισαγάγετε ένα αρχείο PDF (Mac)
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εισαγωγή > Φορητά αρχεία εγγράφων (.PDF) .
2. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο PDF που θέλετε να εισαγάγετε.
3. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
Το λογισμικό SMART Notebook προσθέτει τα περιεχόμενα του αρχείου PDF σε ένα νέο .notebook
αρχείο.

Εισαγωγή αρχείων Microsoft PowerPoint
Μόνο λειτουργικά συστήματα Windows
Χρησιμοποιήστε τον εισαγωγέα για να μετατρέψετε ένα αρχείο PowerPoint σε αρχείο Notebook.
Μετά τη μετατροπή του αρχείου, μπορείτε να προσθέσετε νέες διαδραστικές δραστηριότητες,
σελίδες και αξιολογήσεις για να ολοκληρώσετε το μάθημά σας.
Για να εισαγάγετε ένα αρχείο PowerPoint
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εισαγωγή .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα.
2. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο PowerPoint που θέλετε να εισαγάγετε.
3. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
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4. Επιλέξτε πώς θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο:
Επιλογή

Περιγραφή

Σελίδες SMART Notebook με
εικόνες

Κάθε σελίδα μετατρέπεται σε
σελίδα Σημειωματάριου. Αν
και οι σελίδες που έχουν
μετατραπεί δεν είναι
επεξεργάσιμες, η εμφάνισή
τους ταιριάζει ακριβώς με το
αρχικό αρχείο.

o

Δεν χρειάζεται να κάνετε
αλλαγές στο αρχικό σας
αρχείο.

o

Θέλετε απλώς να
προσθέσετε νέες
δραστηριότητες ή
αξιολογήσεις, αλλά δεν
χρειάζεται να αλλάξετε
τα περιεχόμενα της
σελίδας από το αρχικό
αρχείο.

Κάθε σελίδα μετατρέπεται σε
σελίδα Σημειωματάριου.

o

Θέλετε να μπορείτε να
κάνετε αλλαγές στα
περιεχόμενα του
μαθήματος από το
αρχικό αρχείο.

o

Εάν το αρχείο σας έχει
ειδικές μορφές, στυλ,
αντικείμενα ή κινούμενα
σχέδια. Ορισμένα στυλ
και λειτουργίες ενδέχεται
να μην υποστηρίζονται
στο SMART Notebook.
Some styles and features
may not be supported in
SMART Notebook.

Σελίδες SMART Notebook με
επεξεργάσιμα αντικείμενα

Αντικείμενα όπως γραμμές,
εικόνες, κείμενο, σχήματα κ.λπ.
εισάγονται και μετατρέπονται
σε αντικείμενα
Σημειωματάριου. Μπορείτε να
μετακινήσετε και να
επεξεργαστείτε αυτά τα
αντικείμενα στο
Σημειωματάριο.

Συνιστάται εάν

Ενδέχεται να απαιτούνται
ορισμένες προσαρμογές για
να κάνουν τις σελίδες που
έχουν μετατραπεί να
φαίνονται όπως θέλετε.
Υπόδειξη

Εάν επιλέξατε την επιλογή Σελίδες SMART Notebook με επεξεργάσιμα αντικείμενα , δείτε
τον πίνακα στο τέλος αυτής της ενότητας για να μάθετε πώς χειρίζονται διαφορετικά
αντικείμενα PowerPoint όταν εισάγονται στο SMART Notebook.
5. Κάντε κλικ στο OK.
Το λογισμικό SMART Notebook προσθέτει τα περιεχόμενα του αρχείου PowerPoint σε ένα νέο
.notebook αρχείο.

Πώς μετατρέπονται τα αντικείμενα του PowerPoint
νότα
Ο παρακάτω πίνακας ισχύει όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή SMART Notebook σελίδες με
επεξεργάσιμα αντικείμενα κατά τη μετατροπή ενός αρχείου.
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Τύπος αντικειμένου
PowerPoint

Εμφανίζεται στο SMART
Notebook ως

Σημειώσεις

Κείμενο

Κείμενο

Κείμενο που χρησιμοποιεί ειδικά
στυλ ή γραμματοσειρές, όπως
γέμισμα διαβάθμισης ή στυλ
3D, μετατρέπεται σε απλό
κείμενο.
Το μέγεθος και η θέση του
κειμένου είναι σχεδόν ίδια με το
αρχικό αρχείο. Ίσως χρειαστούν
κάποιες μικρές προσαρμογές.

Μεταβάσεις διαφανειών

Δεν υποστηρίζεται

Κανένα

Κινούμενα σχέδια αντικειμένων

Δεν υποστηρίζεται

Αφαιρέστε κινούμενα σχέδια
από το αρχείο PowerPoint ή
αναδιατάξτε τα αντικείμενα εάν
αποκρύπτουν περιεχόμενο.

Πίνακες

Πίνακες

Οι πίνακες μετατρέπονται σε
πίνακες Σημειωματάριου, με
κείμενο ή εικόνες μέσα στα
κελιά του πίνακα.
Τα διαγώνια περιγράμματα και
τα προσαρμοσμένα
περιγράμματα που
εφαρμόζονται σε μεμονωμένα
κελιά δεν υποστηρίζονται.

Εικόνες

Εικόνες

Οι φωτογραφίες εισάγονται ως
έχουν. Τα εφέ εικόνας και η
μορφοποίηση που
εφαρμόζονται στο αρχείο
PowerPoint (όπως πτυσσόμενες
σκιές, περικοπή και
μετατοπίσεις) διατηρούνται στο
αρχείο Σημειωματάριου.

Εξυπνη τέχνη

Εικόνα

Τα διαγράμματα έξυπνης
τέχνης μετατρέπονται σε
εικόνες και δεν είναι
επεξεργάσιμα στο SMART
Notebook. Εάν χρειάζεται να τα
επεξεργαστείτε, κάντε το πριν
την εισαγωγή του αρχείου ή
δημιουργήστε ξανά το
διάγραμμα χρησιμοποιώντας
τα εργαλεία κειμένου και
σχήματος του Σημειωματάριου.
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Τύπος αντικειμένου
PowerPoint

Εμφανίζεται στο SMART
Notebook ως

Σημειώσεις

Ενσωματωμένο διαδικτυακό
βίντεο (από το YouTube ή άλλη
διαδικτυακή πηγή)

Ενσωματωμένα βίντεο
YouTube

Τα ενσωματωμένα βίντεο
YouTube εισάγονται και
ενσωματώνονται
χρησιμοποιώντας το γραφικό
στοιχείο YouTube.

Ή
Σύνδεσμος προς διαδικτυακό
βίντεο (για πηγές που δεν
ανήκουν στο YouTube)

Τα βίντεο που είναι
ενσωματωμένα από άλλες
διαδικτυακές πηγές εισάγονται
ως σύνδεσμοι και ανοίγουν το
βίντεο σε ένα πρόγραμμα
περιήγησης ιστού όταν γίνεται
κλικ.

Ενσωματωμένο βίντεο (το
βίντεο είναι αποθηκευμένο
στον υπολογιστή σας και
ενσωματωμένο στη διαφάνεια
του PowerPoint)

Μια εικόνα που συνδέεται με το Τα ενσωματωμένα βίντεο
αρχείο βίντεο
επισυνάπτονται και συνδέονται
με την εικόνα του βίντεο και
ανοίγουν σε ένα εξωτερικό
πρόγραμμα αναπαραγωγής
όταν κάνετε κλικ στην εικόνα.

Συνδέσεις

Κείμενο

Οι πλήρεις σύνδεσμοι
εμφανίζονται ως κείμενο. Για να
κάνετε κλικ σε αυτά από τη
σελίδα του Σημειωματάριου,
αντιγράψτε τον σύνδεσμο,
επιλέξτε Εισαγωγή > Σύνδεση
από το μενού Σημειωματάριο
και επικολλήστε τον σύνδεσμο
στο πλαίσιο Διεύθυνση.
Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι
(σύνδεσμοι που επισυνάπτονται
στο κείμενο) δεν μεταφέρονται.
Θα χρειαστεί να προσθέσετε
ξανά τον σύνδεσμο από το
αρχικό αρχείο στο κείμενο στη
σελίδα του Σημειωματάριου,
εάν θέλετε να το
συμπεριλάβετε.

Διαγράμματα / γραφήματα

Μια εικόνα του
γραφήματος/γραφήματος

Κανένα

Εξισώσεις

Μια εικόνα της εξίσωσης

Κανένα

Μετατροπή και εισαγωγή άλλων τύπων αρχείων
Μόνο λειτουργικά συστήματα Windows
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Εάν έχετε περιεχόμενο για το μάθημά σας που δεν υποστηρίζεται από τον εισαγωγέα του SMART
Notebook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης για να μετατρέψετε
το αρχείο σε .notebook αρχείο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το στο SMART Notebook για να το
χρησιμοποιήσετε στο μάθημά σας.
Για να μετατρέψετε ένα έγγραφο σε αρχείο SMART Notebook
1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μετατρέψετε στην εφαρμογή του. Για παράδειγμα, εάν θέλετε
να μετατρέψετε ένα αρχείο Adobe PDF σε αρχείο Notebook, ανοίξτε το αρχείο στην εφαρμογή
Adobe PDF.
2. Από το κύριο μενού της εφαρμογής, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση .
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση της εφαρμογής.
3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Εκτυπωτής: επιλέξτε Αποστολή σε SMART Notebook .
4. Επιλέξτε Εκτύπωση .
Το έγγραφο ανοίγει στο SMART Notebook.
5. Προβολή, εκτύπωση ή σχολιασμός στο αρχείο SMART Notebook.
6. Από το κύριο μενού του SMART Notebook, επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε
το αρχείο Σημειωματάριου.

Εξαγωγή αρχείων
Μπορείτε να εξαγάγετε το .notebook σας αρχεία στις ακόλουθες μορφές:
l

Ιστοσελίδες

l

Μορφές εικόνας
o

BMP

o

GIF (λειτουργικά συστήματα Windows)

o

JPEG

o

PNG

o

TIFF (λειτουργικά συστήματα OS X)

l

PowerPoint® (λειτουργικά συστήματα Windows)

l

PDF

l

Διαδραστικός πίνακας κοινής μορφής αρχείου (CFF)
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Εξαγωγή αρχείου ως ιστοσελίδα
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή ως > Ιστοσελίδα .
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Περιηγηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να εξαγάγετε το αρχείο.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (Windows).
Ή
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Αποθήκευση ως (macOS).
4. Πατήστε Αποθήκευση .

Εξαγωγή αρχείου ως αρχείο εικόνας
Για να εξαγάγετε ένα αρχείο ως αρχείο εικόνας στα Windows
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή ως > Αρχεία εικόνας.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα αρχεία.
3. Επιλέξτε μια μορφή εικόνας στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος εικόνας .
4. Επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας στην αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος .
5. Πατήστε OK.
Για να εξαγάγετε ένα αρχείο ως αρχείο εικόνας σε Mac
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή ως > Αρχεία εικόνας.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα αρχεία.
3. Επιλέξτε μια μορφή εικόνας στην αναπτυσσόμενη λίστα Μορφή εικόνας .
4. Επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας στην αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος εικόνας .
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τα αρχεία στο πλαίσιο Αποθήκευση ως .
6. Πατήστε Αποθήκευση .

Εξαγωγή αρχείου ως αρχείο PDF
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή ως > PDF .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εξαγωγή PDF .
2. Πατήστε Μικρογραφίες , Φυλλάδια ή Πλήρης σελίδα .
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3. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε κείμενο κεφαλίδας στο πλαίσιο Κεφαλίδα , κείμενο υποσέλιδου
στο πλαίσιο Υποσέλιδο και την τρέχουσα ημερομηνία στο πλαίσιο Ημερομηνία.
4. Προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αριθμών σελίδων για να εμφανιστεί ένας
αριθμός σελίδας σε κάθε σελίδα.
5. Εάν πατήσατε Μικρογραφίες ή Φυλλάδια στο βήμα 2, επιλέξτε ένα μέγεθος μικρογραφίας στην
αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος μικρογραφιών και, προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
Περιγράμματα σελίδας για να εμφανίσετε ένα περίγραμμα γύρω από κάθε μικρογραφία και το
πλαίσιο ελέγχου Τίτλοι μικρογραφιών για να εμφανίσετε τίτλους κάτω από κάθε μικρογραφία
όνυξ του αντίχειρος.
6. Επιλέξτε Όλες για να συμπεριλάβετε όλες τις σελίδες.
Ή
Επιλέξτε Σελίδες για να συμπεριλάβετε επιλεγμένες σελίδες και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
τους αριθμούς σελίδων στο πλαίσιο. Διαχωρίστε μεμονωμένους αριθμούς σελίδων με κόμματα
και διαχωρίστε τις περιοχές σελίδων με παύλα (για παράδειγμα, 1,2,4-7).
7. Πατήστε Αποθήκευση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως αρχείου PDF .
8. Περιηγηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να εξαγάγετε το αρχείο.
9. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου .
10. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Εξαγωγή αρχείου ως αρχείο CFF
1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή ως > PDF .
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Περιηγηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να εξαγάγετε το αρχείο.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (Windows).
Ή
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Αποθήκευση ως (macOS).
4. Πατήστε Αποθήκευση .

Κοινή χρήση αρχείων μαθήματος
Απαιτείται συνδρομή SMART Learning Suite
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Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα κοινής χρήσης του SMART Notebook για να ανεβάσετε ένα
αντίγραφο του μαθήματος του SMART Notebook στο δικό σας SMART Λογαριασμός1. Μετά τη
μεταφόρτωση, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
Επιλογή

Περιγραφή

Κοινή χρήση
με τη χρήση
συνδέσμου

Η κοινή χρήση μέσω συνδέσμου σάς δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεστε εύκολα τα
αρχεία των μαθημάτων σας με άλλους δασκάλους. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα
να στείλετε αντίγραφα των μαθημάτων σας στο SMART Notebook, ώστε οι μαθητές
να μπορούν να επανεξετάσουν το μάθημα στο σπίτι. Η αποστολή συνδέσμου σε
ένα αρχείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κοινή χρήση μεγάλων αρχείων ή εάν
θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας στη βιβλιοθήκη μαθημάτων Lumio. It also
enables you to send out copies of your SMART Notebook lessons so that students
can review the lesson at home. Sending a link to a file is particularly useful for
sharing large files, or if you want to save your files to your Lumio lesson library.
Εάν κάποιος άλλος δάσκαλος μοιράζεται έναν σύνδεσμο μαζί σας, όταν κάνετε κλικ
στον σύνδεσμο, θα έχετε την επιλογή είτε να κάνετε λήψη του αρχείου είτε να το
αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη μαθημάτων Lumio.

Παραδώστε
το μάθημα
σε ένα
SMART
Board με iQ

Συνδεθείτε στο SMART Board με το iQ χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του
λογαριασμού SMART (τα ίδια που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο SMART
Notebook και στο Lumio). Μόλις συνδεθείτε, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
σε ένα αντίγραφο του μαθήματος στη Βιβλιοθήκη αρχείων του πίνακα και να
ξεκινήσετε την παράδοση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Player του πίνακα.

Παραδώστε
το μάθημα
σε μαθητικές
συσκευές με
το Lumio

Συνδεθείτε στο Lumio χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας
SMART. Αφού συνδεθείτε, θα δείτε το μάθημα στη βιβλιοθήκη μαθημάτων σας.
Από εκεί, μπορείτε να παραδώσετε το μάθημα και να βάλετε τους μαθητές να
συνδεθούν σε αυτό από τις δικές τους συσκευές. Μόλις συνδεθούν, μπορούν να
ακολουθήσουν μαζί με ένα αντίγραφο του μαθήματος, να ολοκληρώσουν
δραστηριότητες και να συμμετάσχουν σε παιχνίδια, χώρους εργασίας και
αξιολογήσεις.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Lumio, ανατρέξτε στο θέμα Πώς
λειτουργεί.

1Ο λογαριασμός σας SMART είναι αυτό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε σε εφαρμογές SMART Learning Suite, όπως το

SMART Notebook και το Lumio by SMART.
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Για να μοιραστείτε ένα αρχείο μαθήματος SMART Notebook στον SMART λογαριασμό σας
1. Από το μενού SMART Notebook, επιλέξτε Αρχείο > Κοινή χρήση .
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση .

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση σε SMART λογαριασμό.
Το μάθημα προστίθεται στον SMART λογαριασμό σας και μπορείτε να συνδεθείτε στον SMART
λογαριασμό σας σε ένα SMART Board με iQ ή Lumio για να παραδώσετε το μάθημα. Για να
λάβετε έναν σύνδεσμο για να μοιραστείτε το μάθημά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη
συνδέσμου κοινής χρήσης .

3. Κάντε κλικ στο Έγινε για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
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Για να μοιραστείτε ένα αρχείο που δεν είναι Notebook στον SMART λογαριασμό σας
1. Ανοίξτε το έγγραφο στην εφαρμογή του. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο που θέλετε είναι αρχείο
Adobe PDF, ανοίξτε το αρχείο στην εφαρμογή Adobe PDF.
2. Από το κύριο μενού της εφαρμογής, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση .
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση .
3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Εκτυπωτής: επιλέξτε Αποστολή στο SMART Cloud .
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Αποστολή στο SMART Cloud .
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5. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση σε SMART λογαριασμό.
Το μάθημα προστίθεται στον SMART λογαριασμό σας και μπορείτε να συνδεθείτε στον SMART
λογαριασμό σας σε ένα SMART Board με iQ ή Lumio για να παραδώσετε το μάθημα. Για να
λάβετε έναν σύνδεσμο για να μοιραστείτε το μάθημά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη
συνδέσμου κοινής χρήσης .

6. Κάντε κλικ στο Έγινε για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
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Αφού δημιουργήσετε δραστηριότητες μαθήματος στο λογισμικό SMART Notebook, μπορείτε να
παρουσιάσετε τις δραστηριότητες μαθήματος στους μαθητές χρησιμοποιώντας το διαδραστικό
προϊόν σας και τις δυνατότητες παρουσίασης του λογισμικού.
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Προετοιμασία για παρουσίαση μαθημάτων
Προετοιμαστείτε για παρουσίαση χρησιμοποιώντας το λογισμικό SMART Notebook κάνοντας τα
εξής:
l

Ρυθμίστε την εμφάνιση της σελίδας

l

Εμφάνιση τυχόν συνδέσμων στο αρχείο

l

Εάν έχετε πολλά διαδραστικά προϊόντα στην τάξη σας, μετακινήστε τα παράθυρα στις
κατάλληλες οθόνες

l

Εάν παρουσιάζετε αρχεία βίντεο ή ήχου, προσαρμόστε την ένταση

Ρύθμιση της εμφάνισης της σελίδας
Το λογισμικό SMART Notebook περιλαμβάνει τις ακόλουθες προβολές:
l

Η προβολή πλήρους οθόνης επεκτείνει την περιοχή της σελίδας για να γεμίσει τη διαδραστική
οθόνη αποκρύπτοντας τη γραμμή τίτλου, τη γραμμή εργαλείων, τη γραμμή εργασιών και την
πλαϊνή γραμμή.

l

Η προβολή Διαφανές φόντο σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε την επιφάνεια εργασίας και τα
παράθυρα πίσω από το παράθυρο λογισμικού SMART Notebook και να συνεχίσετε να
αλληλεπιδράτε με την ανοιχτή, διαφανή σελίδα.

l

Η προβολή διπλής σελίδας εμφανίζει δύο σελίδες δίπλα-δίπλα.

Πλοήγηση σε σελίδες
Για να εμφανίσετε την επόμενη σελίδα σε ένα αρχείο
Σύρετε το δάχτυλό σας στη σελίδα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.
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Για να εμφανίσετε την προηγούμενη σελίδα σε ένα αρχείο
Σύρετε το δάχτυλό σας στη σελίδα από αριστερά προς τα δεξιά.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας το κουμπί Προβολή οθονών ή
χειρονομίες πολλαπλής αφής (εάν το διαδραστικό προϊόν σας υποστηρίζει χειρονομίες πολλαπλής
αφής).
Για μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας το μενού προβολής
1. Πατήστε Προβολή οθονών

.

2. Επιλέξτε ένα επίπεδο μεγέθυνσης μεταξύ 50% και 300%.
Ή
Επιλέξτε Ολόκληρη τη σελίδα για να κάνετε ολόκληρη τη σελίδα να ταιριάζει στην οθόνη σας.
Ή
Επιλέξτε Πλάτος σελίδας για να ορίσετε το πλάτος της σελίδας στο ίδιο πλάτος με την οθόνη
σας.

smarttech.com/el/kb/171828

189

Κεφάλαιο 8 παρουσίαση μαθημάτων

Για μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας το μενού προβολής
Σύρετε τα δάχτυλά σας προς αντίθετες κατευθύνσεις για μεγέθυνση.

Ή
Σύρετε τα δάχτυλά σας το ένα προς το άλλο για σμίκρυνση.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει το τρέχον επίπεδο ζουμ.

Μετατόπιση σελίδας
Εάν το διαδραστικό προϊόν σας υποστηρίζει τη χειρονομία μετατόπισης, μπορείτε να μετακινήσετε
μια σελίδα όταν κάνετε μεγέθυνση.
Για μετατόπιση μιας σελίδας
1. Χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα στο ίδιο χέρι, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη.
2. Κρατώντας τα δάχτυλά σας στην οθόνη, μετακινηθείτε πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

3. Όταν φτάσετε στην περιοχή που θέλετε να δείτε, αφήστε τα δάχτυλά σας.
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Εμφάνιση συνδέσμων
Μπορείτε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο ενός αρχείου, μια συντόμευση σε ένα αρχείο, έναν
σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα ή ένα αρχείο ήχου σε οποιοδήποτε αντικείμενο σε μια σελίδα (δείτε

Χρήση προηγμένων χαρακτηριστικών αντικειμένων στη σελίδα107). Μπορείτε να εμφανίσετε μια
κινούμενη ένδειξη γύρω από κάθε αντικείμενο που έχει έναν σύνδεσμο.
Για εμφάνιση συνδέσμων όταν ανοίγει μια σελίδα
Επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση όλων των συνδέσμων όταν ανοίγει η σελίδα .
Κάθε φορά που ανοίγετε μια σελίδα, μια κινούμενη ένδειξη εμφανίζεται γύρω από κάθε
αντικείμενο που έχει έναν σύνδεσμο. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε τους
συνδέσμους, κάθε ένδειξη περιβάλλει είτε ολόκληρο το αντικείμενο είτε ένα εικονίδιο στην κάτω
αριστερή γωνία του αντικειμένου. Οι ενδείξεις εξαφανίζονται αυτόματα μετά από μερικά
δευτερόλεπτα.
νότα
Διαγράψτε την επιλογή Προβολή > Εμφάνιση όλων των συνδέσμων όταν ανοίγει η σελίδα
για να σταματήσει η εμφάνιση συνδέσμων όταν ανοίγετε μια σελίδα.
Για εμφάνιση συνδέσμων στην τρέχουσα σελίδα
Επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση όλων των συνδέσμων .
Μια κινούμενη ένδειξη εμφανίζεται γύρω από κάθε αντικείμενο που έχει έναν σύνδεσμο.
Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε τους συνδέσμους, κάθε ένδειξη περιβάλλει είτε
ολόκληρο το αντικείμενο είτε ένα εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία του αντικειμένου. Οι
ενδείξεις εξαφανίζονται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Μετακίνηση παραθύρων μεταξύ οθονών
Μπορείτε να χειρίζεστε πολλά διαδραστικά προϊόντα από τον ίδιο υπολογιστή. Μπορείτε να χωρίσετε
την οθόνη του υπολογιστή σε δύο ή περισσότερες οθόνες ή μπορείτε να εμφανίσετε ορισμένα
προγράμματα σε μια οθόνη και άλλα προγράμματα σε μια άλλη. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση πολλών διαδραστικών πινάκων σε έναν υπολογιστή (
smarttech.com/kb/000315 ).
Εάν συνδέσετε πολλά διαδραστικά προϊόντα σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να μετακινήσετε τα
παράθυρα από τη μια οθόνη στην άλλη.
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Για να μετακινήσετε ένα παράθυρο από τη μια οθόνη στην άλλη
1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εμφανίστε το παράθυρο.
νότα
Μπορείτε να μετακινήσετε ένα παράθυρο μόνο εάν δεν είναι ούτε μεγιστοποιημένο ούτε
ελαχιστοποιημένο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο στην πρώτη οθόνη με το δάχτυλό σας.
3. Πατήστε τη δεύτερη οθόνη με ένα δάχτυλο στο άλλο σας χέρι.
4. Σηκώστε το δάχτυλό σας από την πρώτη οθόνη.
Το παράθυρο εξαφανίζεται από την πρώτη οθόνη και εμφανίζεται στη δεύτερη οθόνη.

Χρήση του παρουσιαστή 4K για την παροχή
μαθημάτων σχετικά με οθόνες υψηλής ευκρίνειας
Μόνο λειτουργικά συστήματα Windows
Για να παρέχετε την καλύτερη εμπειρία κατά την παράδοση ενός αρχείου SMART Notebook σε οθόνη
υψηλής ευκρίνειας, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα παρουσίασης 4K. Ο παρουσιαστής 4K θα ανοίξει
ένα αντίγραφο μόνο για ανάγνωση του τρέχοντος μαθήματος σε νέο παράθυρο. Από εδώ μπορείτε
να πλοηγηθείτε στο μάθημα, να γράψετε και να σχεδιάσετε περιεχόμενο με ψηφιακό μελάνι και τα
εργαλεία στυλό του SMART Notebook και να παίξετε οποιεσδήποτε δραστηριότητες και αξιολογήσεις
– όλα με μια ανώτερη εμπειρία θέασης που έχει σχεδιαστεί για οθόνες υψηλής ευκρίνειας.
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Για να ανοίξετε τον παρουσιαστή 4K
1. Ανοίξτε το μάθημά σας στο SMART Notebook.
2. Από το μενού Σημειωματάριο, επιλέξτε Προβολή > Παρουσιαστής 4K .
Το μάθημα ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο μόνο για ανάγνωση. Αυτό το παράθυρο επισημαίνεται
με μπλε χρώμα για να σας βοηθήσει να διακρίνετε ποιο παράθυρο είναι ο παρουσιαστής 4K. Από
εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις ίδιες δυνατότητες παρουσίασης όπως θα
κάνατε συνήθως, όπως:
o

Πλοηγηθείτε σε σελίδες και προσθέστε νέες κενές σελίδες

o

Αναπαραγωγή βίντεο

o

Παίξτε δραστηριότητες ή εκτελέστε αξιολογήσεις

o

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στυλό του SMART Notebook
Προσθέστε εργαλεία μέτρησης και κείμενο

o

3. Για να κλείσετε τον παρουσιαστή 4K, κάντε κλικ στο X στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.
Εάν κάνατε αλλαγές, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο. Αυτό δεν επηρεάζει το
αρχικό σας αρχείο.

Χρήση της γραμμής εργαλείων του SMART Ink και
αλλαγή των προεπιλογών μελανιού και στυλό
Όταν χρησιμοποιείτε το SMART Notebook με διαδραστική οθόνη SMART
Board, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στυλό της οθόνης για να
σχεδιάσετε ή να γράψετε με ψηφιακή μελάνη στη σελίδα του μαθήματος.
Όταν σηκώνετε ένα στυλό, η δυναμική (αιωρούμενη) γραμμή εργαλείων
για το SMART Ink ανοίγει στην οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτήν τη γραμμή εργαλείων για να αλλάξετε προσωρινά τη ρύθμιση της
πένας ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα εργαλεία του SMART Ink,
όπως λήψη οθόνης, προβολείς, σκίαση οθόνης και ούτω καθεξής.

Αλλαγή πάχους στυλό, χρώματος και άλλων προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων
Τα στυλό της διαδραστικής οθόνης SMART Board διαθέτουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το
χρώμα, το πάχος και το στυλ μελανιού. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση
ενός στυλό στο SMART Notebook χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες. However, you can
change a pen's default appearance within SMART Notebook by using the Properties tab.
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νότα
Σε μια διαδραστική οθόνη SMART Board 6000 ή 7000 series, η επιστροφή ενός στυλό στο δίσκο
επαναφέρει τις ιδιότητες του στυλό ώστε να ταιριάζει με το φυσικό χρώμα του στυλό. Για να
αλλάξετε αυτές τις αρχικές ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου SMART Settings.
Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου SMART Settings για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
στυλό για όλες τις εφαρμογές.
Για να αλλάξετε τις προεπιλογές του εργαλείου στυλό για το SMART Notebook
1. Πατήστε Στυλό
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο στυλό για το οποίο θέλετε να
αλλάξετε τις προεπιλογές.
2. Ανοίξτε την καρτέλα Ιδιότητες και πατήστε Στυλ γραμμής.
3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του
εργαλείου.
4. Πατήστε Αποθήκευση ιδιοτήτων εργαλείου.
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Για να αλλάξετε τις προεπιλογές στυλό για όλες τις εφαρμογές (Windows)
1. Στα λειτουργικά συστήματα Windows, πατήστε
στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows
στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις SMART.

Ή
Στο λογισμικό λειτουργικού συστήματος OS X, πατήστε
συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις SMART.

στη γραμμή μενού Mac και, στη

νότα
Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή σε ένα διαδραστικό προϊόν
SMART, το εικονίδιο του πίνακα SMART περιλαμβάνει ένα Χ στην κάτω δεξιά γωνία του
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2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις υλικού SMART. Εάν περισσότερα από ένα προϊόντα υλικού SMART είναι
συνδεδεμένα στον υπολογιστή, επιλέξτε SMART Board.

Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για το SMART Board.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στυλό και κουμπιών από το αναπτυσσόμενο μενού για να εμφανίσετε τα
διαθέσιμα στυλό για το SMART Board σας.

4. Επιλέξτε το στυλό του οποίου τις προεπιλογές θέλετε να αλλάξετε πατώντας το τέλος γραφής
του στυλό. Τα χρώματα στυλό που εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο ταιριάζουν με το χρώμα
των φυσικών στυλό για να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε εύκολα ποιο στυλό τροποποιείτε.
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5. Στο παράθυρο Ιδιότητες που ανοίγει, πατήστε Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις νέες
προεπιλεγμένες ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

6. Πατήστε Αποθήκευση ιδιοτήτων εργαλείου. Οι νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται
στο στυλό.
Υπόδειξη
Για να επαναφέρετε το στυλό στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις, πατήστε
Προεπιλογές στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου και μετά πατήστε Εφαρμογή.

7. Πατήστε OK για να κλείσετε το παράθυρο Ρυθμίσεις SMART .
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Σβήσιμο ψηφιακού μελανιού
Μπορείτε να διαγράψετε το ψηφιακό μελάνι από τη διαδραστική οθόνη σας χρησιμοποιώντας τη
γόμα ή τη χειρονομία διαγραφής.
νότα
Το σβήσιμο λειτουργεί με ψηφιακή μελάνη. Για να αφαιρέσετε άλλους τύπους αντικειμένων, όπως
σχήματα, γραμμές, κείμενο και εικόνες, διαγράψτε τα αντί να τα διαγράψετε.
Για να διαγράψετε το ψηφιακό μελάνι
Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές για τη διαγραφή ψηφιακής μελάνης σε μια σελίδα
SMART Notebook:
o

Από το μενού Σημειωματάριο, πατήστε
διαγράψτε το ψηφιακό μελάνι.

o

Χρησιμοποιήστε τη γόμα των διαδραστικών στυλό οθόνης SMART Board.

o

Χρησιμοποιήστε χειρονομίες διαγραφής (σύρετε μια παλάμη ή μια γροθιά πάνω από το

, επιλέξτε έναν τύπο γόμας και, στη συνέχεια,

μελάνι).

Χρήση εργαλείων στυλό
Το ψηφιακό μελάνι είναι κείμενο ή αντικείμενα που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας το στυλό μιας
διαδραστικής οθόνης ή το εργαλείο Pens στο λογισμικό SMART Notebook. Το ψηφιακό μελάνι σάς
δίνει τη δυνατότητα να γράφετε ή να σχεδιάζετε γρήγορα μέσα στα αρχεία του λογισμικού SMART
Notebook, είτε κατά τη δημιουργία των αρχείων είτε όταν τα παρουσιάζετε στους μαθητές.
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντικείμενα με ελεύθερο χέρι χρησιμοποιώντας το εργαλείο
Pens. Το εργαλείο Pens σάς δίνει τη δυνατότητα να γράφετε ή να σχεδιάζετε με διάφορους τύπους
στυλό:
Τύπος στυλό

Βασικό

Καλλιγραφία

Σκοπός και παράδειγμα

Σημειώσεις

Γράψτε ή σχεδιάστε ψηφιακή μελάνη σε
διάφορα χρώματα και στυλ γραμμών.

Το Standard στυλό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τις
περισσότερες εφαρμογές
γραφής.

Λειτουργεί σαν τον τυπικό τύπο στυλό, αλλά Ο τύπος καλλιγραφικού στυλό
δημιουργεί γραμμές διαφορετικού πάχους. είναι χρήσιμος για τη διδασκαλία
γραφής στους μαθητές.
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Τύπος στυλό

Κηρομπογιά

Σκοπός και παράδειγμα

Σημειώσεις

Γράψτε ή σχεδιάστε ψηφιακό μελάνι σαν
κραγιόνι.

Ο τύπος στυλό Crayon λειτουργεί
καλύτερα με καλλιτεχνικές
εργασίες, όπως ζωγραφική και
χρωματισμός εικόνων, αντί για
γραφή.

Επισημάνετε κείμενο και άλλα αντικείμενα.

Χρησιμοποιήστε το στυλό
επισήμανσης για να δώσετε
έμφαση στο κείμενο.

Γράψτε σημειώσεις που μετατρέπονται
αυτόματα σε επεξεργάσιμο κείμενο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το
κείμενό σας καθώς εργάζεστε
χωρίς να αγγίζετε το
πληκτρολόγιο (δείτε
Χρησιμοποιώντας το στυλό
κειμένου για να γράψετε και να
επεξεργαστείτε κείμενο στη
σελίδα206).

Προσθέστε πολύχρωμα στοιχεία στις
παρουσιάσεις σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε
προσαρμοσμένα στυλ στυλό
δημιουργικού (δείτε Δημιουργία
προσαρμοσμένων δημιουργικών
στυλ στυλό στη σελίδα212).

Γράψτε ή σχεδιάστε ψηφιακό μελάνι που
μοιάζει με χρώμα.

Ο τύπος στυλό Paint Brush

Επισήμανση

Κείμενο

Δημιουργικό

Πινέλο
ζωγραφικής

λειτουργεί καλύτερα με
καλλιτεχνικές εργασίες, όπως
ζωγραφική και χρωματισμός
εικόνων, αντί για γραφή.
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Τύπος στυλό

Μαγεία

Αναγνώριση
Σχημάτων

Σκοπός και παράδειγμα

Σημειώσεις

Γράψτε ή σχεδιάστε ψηφιακή μελάνη που
ξεθωριάζει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε το μαγικό στυλό
για να σχεδιάσετε έναν
μεγεθυντικό φακό ή έναν
προβολέα για να εστιάσετε την
προσοχή σε συγκεκριμένο
περιεχόμενο (δείτε
Χρησιμοποιήστε το μαγικό στυλό
για να σχεδιάσετε έναν
μεγεθυντικό φακό ή έναν
προβολέα στη σελίδα209).

Σχεδιάστε μια ποικιλία σχημάτων με
ψηφιακή μελάνη.

Μπορείτε να σχεδιάσετε κύκλους,
οβάλ, τετράγωνα, ορθογώνια,
τρίγωνα και τόξα (δείτε
Προσθήκη σχημάτων με το
εργαλείο αναγνώρισης σχήματος
στυλό στη σελίδα47).

Πώς να γράψετε ή να σχεδιάσετε χρησιμοποιώντας το Pen Tools
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Πατήστε Τύποι στυλό και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο στυλό.
3. Επιλέξτε έναν τύπο γραμμής και, αν θέλετε, προσαρμόστε τον τύπο γραμμής χρησιμοποιώντας
τους επιλογείς ιδιοτήτων.
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις νέες ιδιότητες του στυλό ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αυτό
το εργαλείο, ανατρέξτε στο Αλλαγή πάχους στυλό, χρώματος και άλλων προεπιλεγμένων

ρυθμίσεων στην επόμενη σελίδα.
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4. Γράψτε ή ζωγραφίστε στη σελίδα.
Υποδείξεις
o

Μην ακουμπάτε τον αγκώνα ή την παλάμη του χεριού σας στην επιφάνεια του
διαδραστικού προϊόντος σας ενώ γράφετε ή σχεδιάζετε.

o

Εάν γράφετε ή σχεδιάζετε πολλές γραμμές, το λογισμικό SMART Notebook συνδυάζει
αυτόματα τις γραμμές σε ένα μόνο αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν γράφετε τα
γράμματα μιας λέξης, το λογισμικό συνδυάζει τα μεμονωμένα γράμματα, επιτρέποντάς
σας να αλληλεπιδράσετε με ολόκληρη τη λέξη. Εάν θέλετε να γράψετε λέξεις στην ίδια
γραμμή, αλλά δεν θέλετε να συνδυαστούν, αφήστε ένα μεγάλο κενό μεταξύ των λέξεων,
χρησιμοποιήστε διαφορετικά στυλό ή βάλτε για λίγο το στυλό στο δίσκο μαρκαδόρων
προτού γράψετε άλλη λέξη.

o

Αφού γράψετε ή σχεδιάσετε, το μελάνι γίνεται ένα αντικείμενο που μπορείτε να επιλέξετε,
στη συνέχεια να περιστρέψετε, να αλλάξετε το μέγεθος και άλλα.

Αλλαγή πάχους στυλό, χρώματος και άλλων προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων
Τα στυλό της διαδραστικής οθόνης SMART Board διαθέτουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το
χρώμα, το πάχος και το στυλ μελανιού. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση
ενός στυλό στο SMART Notebook χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ιδιότητες. However, you can
change a pen's default appearance within SMART Notebook by using the Properties tab.
νότα
Σε μια διαδραστική οθόνη SMART Board 6000 ή 7000 series, η επιστροφή ενός στυλό στο δίσκο
επαναφέρει τις ιδιότητες του στυλό ώστε να ταιριάζει με το φυσικό χρώμα του στυλό. Για να
αλλάξετε αυτές τις αρχικές ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου SMART Settings.
Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου SMART Settings για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
στυλό για όλες τις εφαρμογές.
Για να αλλάξετε τις προεπιλογές του εργαλείου στυλό για το SMART Notebook
1. Πατήστε Στυλό
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο στυλό για το οποίο θέλετε να
αλλάξετε τις προεπιλογές.
2. Ανοίξτε την καρτέλα Ιδιότητες και πατήστε Στυλ γραμμής.
3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του
εργαλείου.
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4. Πατήστε Αποθήκευση ιδιοτήτων εργαλείου.
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Για να αλλάξετε τις προεπιλογές στυλό για όλες τις εφαρμογές (Windows)
1. Στα λειτουργικά συστήματα Windows, πατήστε
στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows
στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις SMART.

Ή
Στο λογισμικό λειτουργικού συστήματος OS X, πατήστε
συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις SMART.

στη γραμμή μενού Mac και, στη

νότα
Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή σε ένα διαδραστικό προϊόν
SMART, το εικονίδιο του πίνακα SMART περιλαμβάνει ένα Χ στην κάτω δεξιά γωνία του
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2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις υλικού SMART. Εάν περισσότερα από ένα προϊόντα υλικού SMART είναι
συνδεδεμένα στον υπολογιστή, επιλέξτε SMART Board.

Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για το SMART Board.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στυλό και κουμπιών από το αναπτυσσόμενο μενού για να εμφανίσετε τα
διαθέσιμα στυλό για το SMART Board σας.

4. Επιλέξτε το στυλό του οποίου τις προεπιλογές θέλετε να αλλάξετε πατώντας το τέλος γραφής
του στυλό. Τα χρώματα στυλό που εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο ταιριάζουν με το χρώμα
των φυσικών στυλό για να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε εύκολα ποιο στυλό τροποποιείτε.
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5. Στο παράθυρο Ιδιότητες που ανοίγει, πατήστε Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις νέες
προεπιλεγμένες ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

6. Πατήστε Αποθήκευση ιδιοτήτων εργαλείου. Οι νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται
στο στυλό.
Υπόδειξη
Για να επαναφέρετε το στυλό στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις, πατήστε
Προεπιλογές στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου και μετά πατήστε Εφαρμογή.

7. Πατήστε OK για να κλείσετε το παράθυρο Ρυθμίσεις SMART .
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Χρησιμοποιώντας το στυλό κειμένου για να γράψετε και να
επεξεργαστείτε κείμενο
Μπορείτε να εφαρμόσετε επισημάνσεις και να κάνετε αναθεωρήσεις σε επεξεργάσιμο κείμενο
χρησιμοποιώντας το Text Pen. Μπορείτε να διαγράψετε το ανεπιθύμητο κείμενο σχεδιάζοντας μια
γραμμή διαγραφής στο κείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικού χρώματος μελάνι για
να επισημάνετε διαφορετικά μέρη του κειμένου σας. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε άλλες
σημάνσεις για να εισαγάγετε κενά, να εισαγάγετε κείμενο και να αντικαταστήσετε κείμενο με νέο
κείμενο.
Για να γράψετε επεξεργάσιμο κείμενο
1. Πατήστε Στυλό

.

2. Πατήστε Τύποι στυλό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πένα κειμένου .
3. Επιλέξτε έναν τύπο γραμμής.
4. Γράψτε σημειώσεις ψηφιακής μελάνης στη σελίδα.
Το χειρόγραφό σας μετατρέπεται σε δακτυλογραφημένο κείμενο. Τα εικονίδια Αποδοχή και

Απόρριψη εμφανίζονται δίπλα στο πληκτρολογημένο κείμενο.
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5. Πατήστε Αποδοχή

για αποδοχή του πληκτρολογημένου κειμένου

Ή
Πατήστε Απόρριψη

για να επαναφέρετε τις χειρόγραφες σημειώσεις σας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο χρησιμοποιώντας τα σημάδια που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Επεξεργασία

Οδηγίες

Διαγραφή
κειμένου

Σχεδιάστε μια γραμμή διαγράμμισης στο κείμενο.

Εισαγωγή
διαστήματος

Σχεδιάστε μια κάθετη γραμμή στο κείμενο.

Εισαγωγή
κειμένου

a. Σχεδιάστε ένα σύμβολο caret ^ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε
κείμενο.

b. Γράψτε το νέο κείμενο στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται.
Υπόδειξη
Πατήστε έναν τύπο γραμμής ή πατήστε Χρώμα
ένα νέο χρώμα για το εισαγόμενο κείμενο.

για να επιλέξετε

Οι λέξεις που μοιάζουν περισσότερο με αυτό που έχετε γράψει
εμφανίζονται κάτω από το χειρόγραφό σας.
c. Επιλέξτε μια λέξη για να την εισαγάγετε ως δακτυλογραφημένο
κείμενο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε Αποδοχή
για να επιλέξετε
αυτόματα τη λέξη που εμφανίζεται ως έντονη γραφή.

Ή
Πατήστε Απόρριψη
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Επεξεργασία
Αντικατάσταση
κειμένου

Οδηγίες
a. Σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το κείμενο που θέλετε να
αντικαταστήσετε.
b. Γράψτε το κείμενο αντικατάστασης στο πλαίσιο που εμφανίζεται.

Οι λέξεις που μοιάζουν περισσότερο με αυτό που έχετε γράψει
εμφανίζονται κάτω από το χειρόγραφό σας.
c. Επιλέξτε μια λέξη για να αντικαταστήσετε το πληκτρολογημένο κείμενο
ή πατήστε Αποδοχή
για να επιλέξετε αυτόματα τη λέξη που
εμφανίζεται ως έντονη γραφή.
Ή
Πατήστε Απόρριψη
Αλλαγή
χρώματος
κειμένου

για ακύρωση κειμένου αντικατάστασης.

a. Πατήστε έναν από τους τύπους γραμμής ή πατήστε Χρώμα
για να
επιλέξετε ένα νέο χρώμα για το πληκτρολογημένο κείμενο.
b. Σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το δακτυλογραφημένο κείμενο που
θέλετε να αλλάξετε.

c. Πατήστε Αποδοχή
χρώματος.

για αυτόματη αποδοχή της νέας επιλογής

Ή
Πατήστε Απόρριψη
Αλλάξτε το
χρώμα κειμένου
μιας λέξης με μια
χειρονομία

για να ακυρώσετε τη νέα επιλογή χρώματος.

a. Πατήστε έναν από τους τύπους γραμμής ή πατήστε Χρώμα
για να
επιλέξετε ένα νέο χρώμα για την πληκτρολογημένη λέξη.
b. Σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή μέσα από τη λέξη και επιστρέψτε
στην αρχή της γραμμής σας με μια κίνηση μπρος-πίσω.

Η λέξη αλλάζει αυτόματα στη νέα επιλογή χρώματος.
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Χρησιμοποιήστε το μαγικό στυλό για να σχεδιάσετε έναν μεγεθυντικό
φακό ή έναν προβολέα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαγικό στυλό για να σχεδιάσετε ένα μεγεθυντικό φακό και να
μεγεθύνετε το περιεχόμενο στο μάθημά σας.
Υπόδειξη
Εάν το SMART Ink είναι ενεργοποιημένο, πατήστε για να επεκτείνετε την πλωτή γραμμή εργαλείων
του για να το ανοίξετε σε πλήρη λειτουργία, πατήστε
εργαλείο Μεγεθυντικός φακός.

και μετά

για να ενεργοποιήσετε το

Για να σχεδιάσετε ένα μεγεθυντικό φακό
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Πατήστε το κουμπί Τύποι στυλό και επιλέξτε το Μαγικό στυλό.
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3. Χρησιμοποιήστε το μαγικό στυλό για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο γύρω από το
τμήμα της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε.

Εμφανίζεται ο μεγεθυντικός φακός.

Μόλις εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
o

Πατήστε μέσα στον μεγεθυντικό φακό και, στη συνέχεια, σύρετε για να τον μετακινήσετε.

o

Πατήστε την άκρη του μεγεθυντικού φακού και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα έξω ή προς τα
μέσα για να κάνετε τον μεγεθυντικό φακό μεγαλύτερο ή μικρότερο.

o

Σύρετε το ρυθμιστικό κάτω από τον μεγεθυντικό φακό για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Όταν τελειώσετε με τον μεγεθυντικό φακό, πατήστε Κλείσιμο
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Για να τραβήξετε τα φώτα της δημοσιότητας
1. Επιλέξτε το εργαλείο Magic Pen.
2. Σχεδιάστε έναν κύκλο ή οβάλ γύρω από το τμήμα της οθόνης που θέλετε να εμφανίσετε
χρησιμοποιώντας το μαγικό στυλό.

Εμφανίζεται ένας προβολέας.

Υπόδειξη
Πατήστε και, στη συνέχεια, σύρετε την άκρη του προβολέα προς τα έξω ή προς τα μέσα για να
κάνετε την περιοχή του προβολέα μεγαλύτερη ή μικρότερη.
3. Όταν τελειώσετε με τα φώτα της δημοσιότητας, πατήστε
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Δημιουργία προσαρμοσμένων δημιουργικών στυλ στυλό
Το λογισμικό SMART Notebook περιλαμβάνει οκτώ δημιουργικά στυλ στυλό. Μπορείτε επίσης να
δημιουργήσετε τα δικά σας στυλ χρησιμοποιώντας εικόνες ή αντικείμενα στην τρέχουσα σελίδα.

Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλό δημιουργικού χρησιμοποιώντας μια εικόνα
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Πατήστε Τύποι στυλό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργικό στυλό.
3. Επιλέξτε έναν τύπο γραμμής.
4. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

5. Πατήστε Στυλ γραμμής .
6. Επιλέξτε Χρήση προσαρμοσμένης εικόνας σφραγίδας .
7. Πατήστε Αναζήτηση.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου εικόνας .
8. Περιηγηθείτε και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το στυλ Creative στυλό.
9. Πατήστε Άνοιγμα.
10. Γράψτε ή σχεδιάστε ψηφιακή μελάνη στη σελίδα.
Υπόδειξη
o

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο τύπο γραμμής, επιλέξτε Χρήση
του προεπιλεγμένου μοτίβου .

o

Για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο στυλ δημιουργικού στυλό σας για μελλοντική
χρήση, πατήστε Αποθήκευση ιδιοτήτων εργαλείου . Μπορείτε αργότερα να
επαναφέρετε το στυλ Δημιουργικής στυλό.
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Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλό δημιουργικού χρησιμοποιώντας ένα
αντικείμενο
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Πατήστε Τύποι στυλό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργικό στυλό.
3. Εάν η καρτέλα Ιδιότητες δεν είναι ορατή, πατήστε Ιδιότητες

.

4. Πατήστε Στυλ γραμμής .
5. Επιλέξτε Χρήση προσαρμοσμένης εικόνας σφραγίδας .
6. Πατήστε Επιλογή αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αντικείμενο στη σελίδα.
7. Γράψτε ή σχεδιάστε ψηφιακή μελάνη στη σελίδα.
Υπόδειξη
o

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο τύπο γραμμής, επιλέξτε Χρήση
του προεπιλεγμένου μοτίβου .

o

Για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο στυλ δημιουργικού στυλό σας για μελλοντική
χρήση, πατήστε Αποθήκευση ιδιοτήτων εργαλείου . Μπορείτε αργότερα να
επαναφέρετε το στυλ Δημιουργικής στυλό.

Προσθήκη σχημάτων με το εργαλείο αναγνώρισης σχήματος στυλό
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο «Πένα αναγνώρισης σχήματος» για να σχεδιάσετε
κύκλους, οβάλ, τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα και τόξα.
Να σχεδιάσετε ένα σχήμα
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Επιλέξτε Τύποι στυλό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στυλό αναγνώρισης σχήματος.

smarttech.com/el/kb/171828

213

Κεφάλαιο 8 παρουσίαση μαθημάτων

3. Σχεδιάστε ένα σχήμα στη σελίδα.
Εάν το λογισμικό SMART Notebook αναγνωρίζει το σχέδιό σας ως κύκλο, οβάλ, τετράγωνο,
ορθογώνιο, τρίγωνο ή τόξο, προσθέτει αυτό το σχήμα στη σελίδα.

Χρήση εργαλείων μέτρησης
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μέτρησης του λογισμικού SMART Notebook, μπορείτε να εισαγάγετε
έναν χάρακα, μοιρογνωμόνιο, μοιρογνωμόνιο Geodreieck ή πυξίδα σε μια σελίδα.
Από προεπιλογή, ο χάρακας, το μοιρογνωμόνιο και το μοιρογνωμόνιο Geodreieck στο λογισμικό
SMART Notebook είναι μπλε και εμφανίζονται καλύτερα με ανοιχτόχρωμα φόντο.

smarttech.com/el/kb/171828

214

Κεφάλαιο 8 παρουσίαση μαθημάτων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα αυτών των εργαλείων μέτρησης σε κίτρινο, αν θέλετε να τα
χρησιμοποιήσετε με φόντο σκούρου χρώματος.

νότα
Η ολοκλήρωση της παρακάτω διαδικασίας επηρεάζει την εμφάνιση των εργαλείων μέτρησης στο
.notebook αρχεία όταν προβάλλονται μόνο στο αντίγραφο του λογισμικού SMART Notebook. Αν
ανοίξεις το ίδιο .τετράδιο αρχεία σε ένα άλλο αντίγραφο του λογισμικού SMART Notebook, τα
εργαλεία μέτρησης θα μπορούσαν να εμφανιστούν με διαφορετικό χρώμα.
Για να αλλάξετε το χρώμα των εργαλείων μέτρησης (Windows)
1. Επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις .
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις SMART Notebook.
Για να αλλάξετε το χρώμα των εργαλείων μέτρησης (Mac)
1. Επιλέξτε Σημειωματάριο > Προτιμήσεις .
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
2. Πατήστε Προεπιλογές .
3. Επιλέξτε Μπλε απόχρωση (συνιστάται για ανοιχτόχρωμα φόντο) στην αναπτυσσόμενη λίστα
Χρώμα του εργαλείου μέτρησης για να ορίσετε το χρώμα των εργαλείων μέτρησης σε μπλε.
Ή
Επιλέξτε Κίτρινη απόχρωση (συνιστάται για σκούρο φόντο) στην αναπτυσσόμενη λίστα
Χρώμα του εργαλείου μέτρησης για να ορίσετε το χρώμα των εργαλείων μέτρησης σε κίτρινο.
4. Πατήστε OK.

Λήψη λήψης οθόνης
Η γραμμή εργαλείων Screen Capture σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε μια καταγραφή οθόνης
μιας ορθογώνιας περιοχής, μιας περιοχής με ελεύθερο χέρι, ενός παραθύρου ή ολόκληρης της
οθόνης.
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Για λήψη οθόνης
1. Πατήστε
στην περιοχή ειδοποιήσεων (λειτουργικά συστήματα Windows) ή στη γραμμή μενού
Mac (λογισμικό λειτουργικού συστήματος macOS) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή
εργαλείων καταγραφής οθόνης .
νότα
Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή σε ένα διαδραστικό προϊόν
SMART, το εικονίδιο του πίνακα SMART περιλαμβάνει ένα Χ στην κάτω δεξιά γωνία του

.

2. Πατήστε ένα από τα παρακάτω κουμπιά:
Αποτυπώστε μια ορθογώνια περιοχή.
Καταγράψτε ένα παράθυρο.
Καταγράψτε μια ολόκληρη οθόνη.
Αποτυπώστε μια περιοχή με ελεύθερο χέρι.
3. Επιλέξτε την περιοχή, το παράθυρο ή την οθόνη που θέλετε να τραβήξετε.
Ανοίγει το παράθυρο Λήψη . Αυτό το παράθυρο εμφανίζει μια μικρογραφία της λήψης οθόνης
και ένα κουμπί για την τελευταία ενέργεια που επιλέξατε.
4. Πατήστε το κουμπί της τελευταίας ενέργειας.
Ή
Πατήστε Κάνετε κάτι άλλο και επιλέξτε μια διαφορετική ενέργεια.
Για να κλείσετε τη γραμμή εργαλείων Screen Capture
Πατήστε
(λειτουργικά συστήματα Windows) ή
macOS) στη γραμμή εργαλείων Screen Capture.

(λογισμικό λειτουργικού συστήματος

Χρήση του SMART Recorder για την εγγραφή
μαθημάτων
Χρησιμοποιώντας το SMART Recorder, μπορείτε να καταγράψετε τις ενέργειές σας στη διαδραστική
οθόνη σας και ολόκληρο το μάθημά σας. Εάν συνδέσετε ένα μικρόφωνο στον υπολογιστή σας,
μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε τη φωνή σας.
Αφού δημιουργήσετε μια εγγραφή, μπορείτε να αναπαράγετε την εγγραφή σε οποιονδήποτε
υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Windows Media® Player (λειτουργικά συστήματα Windows) ή το
λογισμικό QuickTime (λογισμικό λειτουργικού συστήματος macOS).
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Μαθήματα ηχογράφησης (Windows)
1. Πατήστε
στην περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγγραφή για να ανοίξετε το
SMART Recorder.

νότα
Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή σε ένα διαδραστικό προϊόν
SMART, το εικονίδιο του SMART Board
Μπορείτε ακόμα να αποκτήσετε πρόσβαση στο
SMART Recorder εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε ένα διαδραστικό προϊόν.
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2. Εάν θέλετε να αλλάξετε επιλογές όπως η ποιότητα, η μορφή, η αποθήκευση τοποθεσίας και
άλλα, επιλέξτε Μενού > Επιλογές .

Θα έχετε τις εξής επιλογές:
Tab

Επιλογές

Ποιότητα
εγγραφής

Ποιότητα ήχου: Η υψηλότερη ποιότητα ήχου παράγει καλύτερη
αναπαραγωγή ήχου, αλλά θα αυξήσει το μέγεθος του αρχείου.
Ποιότητα βίντεο: Ο υψηλότερος ρυθμός καρέ παράγει εγγραφές
υψηλότερης ποιότητας αλλά και αυξάνει το μέγεθος του αρχείου.
Υπόδειξη
Εάν επιλέξετε Αυτόματη επιλογή (Συνιστάται) , το SMART Recorder
αξιολογεί αυτόματα τον υπολογιστή σας και επιλέγει τον βέλτιστο
ρυθμό καρέ.

Μορφή βίντεο

Windows Media Video (*.wmv): Οποιαδήποτε έκδοση του Windows
Media Player μπορεί να αναπαράγει ένα αρχείο βίντεο Windows Media.
Βίντεο SMART Recorder (*.avi): Το Windows Media Player μπορεί να
αναπαράγει ένα αρχείο βίντεο SMART Recorder, εάν το λογισμικό SMART
Notebook είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που αναπαράγει το
αρχείο.
νότα
Μπορείτε να μετατρέψετε ένα αρχείο βίντεο SMART Recorder σε αρχείο
βίντεο Windows Media κοινοποιώντας την εγγραφή (δείτε Κοινή χρήση
ηχογράφησης στη σελίδα220).

Αρχεία
προορισμού

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές εδώ για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη
τοποθεσία για την αποθήκευση των εγγραφών σας. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε να εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα εάν ο διαθέσιμος
χώρος για την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης εξαντλείται.
Υπόδειξη
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o

Για βέλτιστη απόδοση, αποθηκεύστε τα αρχεία στον σκληρό δίσκο
του υπολογιστή σας και όχι σε μονάδα δικτύου.

o

Κατά την εγγραφή βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας, συνιστώνται
μεγαλύτερα όρια για χώρο στο δίσκο για να διασφαλιστεί ότι έχετε
αρκετό χώρο στο δίσκο.
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Tab

Επιλογές

Υδατογράφημα

Υπάρχουν τρεις επιλογές υδατογραφήματος:
o

Χωρίς υδατογράφημα

o

Υδατογράφημα εικόνας

o

Υδατογράφημα κειμένου

Εάν επιλέξετε μια εικόνα ή ένα υδατογράφημα κειμένου, μπορείτε να
ορίσετε ιδιότητες όπως διαφάνεια, χρώμα και άλλα.
3. Πατήστε το βέλος δίπλα στο

για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να καταγράψετε:

o

Εγγραφή επιφάνειας εργασίας : Εγγραφή ολόκληρης της οθόνης. Εάν έχετε πολλές
οθόνες, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε αυτή που θέλετε να εγγράψετε.

o

Περιοχή εγγραφής : Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο γύρω από την περιοχή που θέλετε να
εγγράψετε.

o

Παράθυρο εγγραφής : Επιλέξτε το παράθυρο που θέλετε να εγγράψετε.

Η εγγραφή ξεκινά μόλις επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να εγγράψετε.
Υπόδειξη
Δεν θέλετε να εμφανίζεται το SMART Recorder στην εγγραφή; Απόκρυψη επιλέγοντας
Μενού > Απόκρυψη στο δίσκο συστήματος . Για να εμφανίσετε ξανά το SMART Recorder,
πατήστε το εικονίδιο SMART Recorder
επιλέξτε Εμφάνιση .

στην περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια,

4. Εκτελέστε τις ενέργειες που θέλετε να καταγράψετε. Εάν συνδέσατε ένα μικρόφωνο στον
υπολογιστή σας, μιλήστε στο μικρόφωνό σας για να καταγράψετε τον ήχο. Εάν θέλετε να
διακόψετε την εγγραφή σας, πατήστε

. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε

.

Σημειώσεις
o

Για να θέσετε σε παύση την εγγραφή ενώ το παράθυρο του SMART Recorder είναι
κρυφό, πατήστε

o

στην περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παύση .

Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο SMART Recorder στην περιοχή
ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγγραφή .

5. Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειες που θέλετε να καταγράψετε, πατήστε
Recorder.

στο SMART

νότα
Για να διακόψετε την εγγραφή ενώ το SMART Recorder είναι κρυφό, πατήστε
ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διακοπή .
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6. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως . Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και
πατήστε Αποθήκευση .
Αφού το SMART Recorder δημιουργήσει το αρχείο βίντεο, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου

Ολοκληρώθηκε η εγγραφή . Οι πληροφορίες σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου περιλαμβάνουν τη
θέση του αρχείου της εγγραφής, το μέγεθος του αρχείου και τη διάρκεια της εγγραφής.
Εάν θέλετε να δείτε την εγγραφή αφού κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε
Αναπαραγωγή εγγραφής .
Εάν θέλετε να μοιραστείτε την ηχογράφηση με άλλους, επιλέξτε Κοινή χρήση εγγραφής .
Κοινή χρήση ηχογράφησης
Εάν θέλετε να μοιραστείτε μια εγγραφή με άλλους, δημιουργήστε ένα αρχείο βίντεο Windows Media
που μπορούν να αναπαράγουν χρησιμοποιώντας το Windows Media Player ή δημιουργήστε ένα
αρχείο αυτοεξαγωγής που μπορούν να αναπαράγουν σε οποιονδήποτε υπολογιστή.
Για να μετατρέψετε ένα αρχείο βίντεο SMART Recorder
1. Επιλέξτε Μενού > Κοινή χρήση εγγραφής στο SMART Recorder.
νότα
Εάν το SMART Recorder είναι κρυφό στα λειτουργικά συστήματα Windows, πατήστε το
εικονίδιο SMART Recorder
Διαμόρφωση επιλογών .

στην περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση εγγραφής .
2. Επιλέξτε WMV για να δημιουργήσετε ένα αρχείο βίντεο Windows Media.
Ή
Επιλέξτε Αυτοεξαγωγή για να δημιουργήσετε ένα αρχείο αυτοεξαγωγής και, στη συνέχεια,
πατήστε Επόμενο .
3. Πατήστε Αναζήτηση.
4. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο βίντεο SMART Recorder που θέλετε να μετατρέψετε και, στη
συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα .
5. Πατήστε Επόμενο .
6. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση ή το όνομα του αρχείου που έχει μετατραπεί, πατήστε
Αναζήτηση , μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, πληκτρολογήστε ένα
όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση .
7. Πατήστε Επόμενο .
8. Πατήστε Τέλος.
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Βελτίωση της απόδοσης του συστήματος για εγγραφή
Εάν η απόδοση του συστήματός σας είναι αργή όταν χρησιμοποιείτε το SMART Recorder ή η
ποιότητα εγγραφής δεν είναι το πρότυπο που θέλετε, τα ακόλουθα μπορεί να βελτιώσουν την
απόδοση:
l

Επιλέξτε μια ρύθμιση χαμηλότερης ποιότητας βίντεο. Πρέπει να εξισορροπήσετε τις προσδοκίες
σας για την ποιότητα βίντεο με τους περιορισμούς του υπολογιστή σας. Η υψηλότερη ποιότητα
βίντεο παράγει μεγαλύτερα αρχεία και δημιουργεί υψηλότερες απαιτήσεις στον υπολογιστή σας.

l

Μειώστε την ανάλυση οθόνης του υπολογιστή σας και τις ρυθμίσεις χρώματος εμφάνισης.
Μικρότερες οθόνες και λιγότερα χρώματα έχουν ως αποτέλεσμα ταχύτερη απόδοση.

l

Αποθηκεύστε τα αρχεία σας σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο. Οι μονάδες δίσκου δικτύου είναι πιο
αργές και μειώνουν την απόδοση.

l

Απενεργοποιήστε την επιτάχυνση υλικού.

l

Δοκιμάστε μια διαφορετική κάρτα βίντεο. Ορισμένες κάρτες γραφικών αποδίδουν καλύτερα από
άλλες. Οι κάρτες PCI Express παρέχουν γενικά ταχύτερη απόδοση από τις κάρτες Accelerated
Graphics Port (AGP) ή Peripheral Component Interconnect (PCI).

Για να μειώσετε την ανάλυση της οθόνης και τα χρώματα της οθόνης
1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows.
2. Πατήστε Οθόνη και μετά πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης .
3. Επιλέξτε μια χαμηλότερη ρύθμιση στην αναπτυσσόμενη λίστα Ανάλυση .
4. Επιλέξτε μια χαμηλότερη ρύθμιση στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρώματα .
5. Πατήστε OK .
Για να απενεργοποιήσετε την επιτάχυνση υλικού
Σημαντικό
Η απενεργοποίηση της επιτάχυνσης υλικού μπορεί να μειώσει την απόδοση του λογισμικού SMART
Notebook. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού
συστήματος Windows και τις προτιμήσεις του συστήματός σας.
1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows.
2. Πατήστε Οθόνη , πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις για
προχωρημένους .
3. Πατήστε την καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων .
4. Σύρετε το ρυθμιστικό Hardware Acceleration στο None .
5. Πατήστε OK .
6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
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Μαθήματα ηχογράφησης (Mac)
1. Πατήστε το εικονίδιο SMART Board
στη γραμμή μενού Mac και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Recorder για να ανοίξετε το SMART Recorder.

νότα
Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή σε ένα διαδραστικό προϊόν
SMART, το εικονίδιο του SMART Board περιλαμβάνει ένα Χ στην κάτω δεξιά γωνία του
.
Μπορείτε ακόμα να αποκτήσετε πρόσβαση στο SMART Recorder εάν δεν είστε συνδεδεμένοι
σε ένα διαδραστικό προϊόν.
2. Πατήστε το βέλος δίπλα στο
για να επιλέξετε το μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
για την εγγραφή ήχου (ή επιλέξτε Κανένα για να μην εγγράψετε ήχο) και επιλέξτε εάν θέλετε ή
όχι να καταγράφονται τα κλικ του ποντικιού στην εγγραφή.
3. Πατήστε
. Το SMART Recorder κρύβεται αυτόματα στη γραμμή μενού του Mac και πρέπει να
κάνετε ένα από τα παρακάτω για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να καταγράψετε:
o

Εγγραφή πλήρους οθόνης : Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

o

Εγγραφή μέρους της οθόνης : Κάντε κλικ και σύρετε για να δημιουργήσετε ένα ορθογώνιο
στην περιοχή που θέλετε να εγγράψετε.

Η εγγραφή ξεκινά μόλις επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να εγγράψετε.
4. Εκτελέστε τις ενέργειες που θέλετε να καταγράψετε. Εάν συνδέσατε ένα μικρόφωνο στον
υπολογιστή σας, μιλήστε στο μικρόφωνό σας για να καταγράψετε τον ήχο.
5. Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειες που θέλετε να καταγράψετε, πατήστε Διακοπή στη γραμμή
μενού του Mac.
6. Το QuickTime Player ανοίγει με την εγγραφή σας. Μπορείτε να το παίξετε για να δείτε την
ηχογράφηση. Όταν είστε έτοιμοι να αποθηκεύσετε το βίντεο, από το μενού QuickTime Player,
επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση .
Υποδείξεις
o

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του QuickTime File > Export για να επιλέξετε
μια ποιότητα βίντεο.

o

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Αρχείο > Κοινή χρήση του QuickTime για να
μοιραστείτε την εγγραφή σας.

smarttech.com/el/kb/171828

222

Κεφάλαιο 8 παρουσίαση μαθημάτων

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Μεγεθυντικός
φακός
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαγικό στυλό για να σχεδιάσετε ένα μεγεθυντικό φακό και να
μεγεθύνετε το περιεχόμενο στο μάθημά σας.
Υπόδειξη
Εάν το SMART Ink είναι ενεργοποιημένο, πατήστε για να επεκτείνετε την πλωτή γραμμή εργαλείων
του για να το ανοίξετε σε πλήρη λειτουργία, πατήστε
εργαλείο Μεγεθυντικός φακός.

και μετά

για να ενεργοποιήσετε το

Για να σχεδιάσετε ένα μεγεθυντικό φακό
1. Επιλέξτε Στυλό

.

2. Πατήστε το κουμπί Τύποι στυλό και επιλέξτε το Μαγικό στυλό.
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3. Χρησιμοποιήστε το μαγικό στυλό για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο γύρω από το
τμήμα της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε.

Εμφανίζεται ο μεγεθυντικός φακός.

Μόλις εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
o

Πατήστε μέσα στον μεγεθυντικό φακό και, στη συνέχεια, σύρετε για να τον μετακινήσετε.

o

Πατήστε την άκρη του μεγεθυντικού φακού και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα έξω ή προς τα
μέσα για να κάνετε τον μεγεθυντικό φακό μεγαλύτερο ή μικρότερο.

o

Σύρετε το ρυθμιστικό κάτω από τον μεγεθυντικό φακό για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Όταν τελειώσετε με τον μεγεθυντικό φακό, πατήστε Κλείσιμο

.

Χρήση εργαλείων σκίασης οθόνης και σκίασης
κελιών
Εάν θέλετε να καλύψετε πληροφορίες και να τις αποκαλύψετε αργά κατά τη διάρκεια μιας
παρουσίασης, μπορείτε να προσθέσετε μια σκίαση οθόνης σε μια σελίδα. Επιπλέον, στο SMART
Notebook μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόχρωση κελιού για να καλύψετε συγκεκριμένα κελιά σε
έναν πίνακα και να αποκαλύψετε αργά το περιεχόμενό τους. Additionally, in SMART Notebook you
can use a cell shade to cover specific cells within a table and reveal their contents slowly.
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Υποδείξεις
l

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα της απόχρωσης της οθόνης σας για να βελτιώσετε
την παρουσίασή σας.

l

Εάν προσθέσετε ένα Screen Shade σε μια σελίδα και αποθηκεύσετε το αρχείο, το Screen
Shade εμφανίζεται πάνω από τη σελίδα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το αρχείο.

Για να προσθέσετε μια σκίαση οθόνης σε μια σελίδα
1. Στο SMART Notebook, πατήστε Show/Hide Screen Shade

.

Ή
Πατήστε
στην περιοχή ειδοποιήσεων (λειτουργικά συστήματα Windows) ή στη γραμμή μενού
Mac (λογισμικό λειτουργικού συστήματος macOS) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σκίαση οθόνης.
νότα
Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή σε ένα διαδραστικό προϊόν
SMART, το εικονίδιο του πίνακα SMART περιλαμβάνει ένα Χ στην κάτω δεξιά γωνία του

.

Ή
Εάν το SMART Ink είναι ενεργοποιημένο, πατήστε για να επεκτείνετε την πλωτή γραμμή
εργαλείων του για να το ανοίξετε σε πλήρη λειτουργία, πατήστε

και μετά

.

2. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε περισσότερες από μία οθόνες, επιλέξτε την οθόνη
στην οποία θέλετε να εμφανίζεται η σκίαση οθόνης.
3. Πατήστε τη σκιά της οθόνης για να την αλλάξετε αυτόματα σε διαφορετικό χρώμα.
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Για να αποκαλύψει μέρος της σελίδας
Σύρετε ένα από τα χερούλια του Screen Shade (τους μικρούς κύκλους στις άκρες του Screen
Shade) για να καλύψετε και να αποκαλύψετε τη σελίδα.
Για να αφαιρέσετε το Screen Shade από μια σελίδα
Πατήστε Εμφάνιση/Απόκρυψη σκίασης οθόνης

.

Ή
Πατήστε

στην επάνω δεξιά γωνία της σκίασης οθόνης.

Χρήση αποχρώσεων κυψελών
Μπορείτε να προσθέσετε μια απόχρωση κελιού σε ένα κελί πίνακα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να
αποκαλύψετε τις πληροφορίες στα κελιά κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.
Σημειώσεις
l

Πρέπει να αφαιρέσετε τη σκιά του κελιού εάν θέλετε να αλλάξετε τις ιδιότητες του κελιού.
εισαγωγή στηλών ή γραμμών. αφαιρέστε στήλες, σειρές ή κελιά. ή διαίρεση ή συγχώνευση
κελιών.

l

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σκίαση οθόνης για να καλύψετε μια ολόκληρη σελίδα
(δείτε Για να προσθέσετε μια σκίαση οθόνης σε μια σελίδα στην προηγούμενη σελίδα).

Για να προσθέσετε μια σκιά κυψέλης
1. Επιλέξτε το κελί.
2. Πατήστε το βέλος μενού του κελιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη απόχρωσης κελιού .
Για εμφάνιση και απόκρυψη των περιεχομένων ενός κελιού
1. Πατήστε τη σκιά κελιού.
Η απόχρωση του κελιού εξαφανίζεται, εμφανίζοντας τα περιεχόμενα του κελιού.
2. Πατήστε

στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού.

Εμφανίζεται η απόχρωση κελιού, κρύβοντας τα περιεχόμενα του κελιού.
Για να αφαιρέσετε μια σκιά κυψέλης
1. Επιλέξτε το κελί.
2. Πατήστε το βέλος μενού του κελιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση σκιάς κελιού .
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Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Spotlight

Για να ξεκινήσετε το εργαλείο Spotlight
1. Πατήστε
στην περιοχή ειδοποιήσεων (λειτουργικά συστήματα Windows) ή στη γραμμή μενού
Mac (λογισμικό λειτουργικού συστήματος macOS) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σκίαση οθόνης.
νότα
Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή σε ένα διαδραστικό προϊόν
SMART, το εικονίδιο του πίνακα SMART περιλαμβάνει ένα Χ στην κάτω δεξιά γωνία του

.

2. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε περισσότερες από μία οθόνες, επιλέξτε την οθόνη
στην οποία θέλετε να εμφανίζονται τα φώτα της δημοσιότητας.
3. Προαιρετικά, πατήστε την άκρη του προβολέα και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα έξω ή προς τα
μέσα για να κάνετε τον προβολέα μεγαλύτερο ή μικρότερο.
νότα
Όταν το εργαλείο Spotlight είναι ανοιχτό, μπορείτε να γράφετε και να αλληλεπιδράτε με στοιχεία
οθόνης μόνο στην περιοχή του προβολέα.
Για να κλείσετε το εργαλείο Spotlight
Πατήστε

στην επάνω δεξιά γωνία του προβολέα.
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Εκκαθάριση και επαναφορά σελίδων
Αφού παρουσιάσετε μια δραστηριότητα μαθήματος στους μαθητές, μπορείτε να διαγράψετε ή να
επαναφέρετε τις σελίδες στο .σημειωματάριό σας αρχεία για να χρησιμοποιήσετε ξανά τα αρχεία για
μελλοντικές δραστηριότητες μαθήματος.

Εκκαθάριση σελίδων
Μπορείτε να διαγράψετε το ψηφιακό μελάνι και να διαγράψετε μεμονωμένα αντικείμενα από μια
σελίδα. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα αντικείμενα ή όλα τα αντικείμενα ψηφιακής μελάνης
από μια σελίδα ταυτόχρονα.
νότα
Δεν μπορείτε να καθαρίσετε αντικείμενα που είναι κλειδωμένα στη θέση τους ή άπειρα
κλωνοποιημένα αντικείμενα (δείτε Κλωνοποίηση αντικειμένων στη σελίδα76). Για να διαγράψετε
όλα τα αντικείμενα από μια σελίδα, πρέπει να ξεκλειδώσετε όλα τα κλειδωμένα αντικείμενα και να
διαγράψετε την επιλογή του Infinite Cloner σε οποιαδήποτε άπειρα κλωνοποιημένα αντικείμενα.
Για να καθαρίσετε όλα τα αντικείμενα από τη σελίδα
1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εμφανίστε τη σελίδα που θέλετε να διαγράψετε.
2. Επιλέξτε Επεξεργασία > Εκκαθάριση σελίδας .
Σημειώσεις
o

Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη εάν δεν υπάρχουν αντικείμενα στη σελίδα ή εάν
τα αντικείμενα είναι κλειδωμένα ή άπειρα κλωνοποιημένα.

o

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν την επιλογή κάνοντας ένα από τα παρακάτω:
o

Κάντε δεξί κλικ (λειτουργικό σύστημα Windows) ή Control-κλικ (λειτουργικό σύστημα
OS X).

o

Πατώντας το βέλος του μενού της σελίδας στην Ταξινόμηση σελίδων

o

Πατώντας το βέλος μενού της σελίδας κατά την επεξεργασία ομάδων σελίδων (δείτε

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, μετακινήστε σελίδες μεταξύ ομάδων, μετακινήστε
μια ομάδα ή διαγράψτε μια ομάδα στη σελίδα34)
o

Πατώντας Εκκαθάριση σελίδας
εάν περιλαμβάνεται στη γραμμή εργαλείων
(δείτε Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων στη σελίδα22)
o

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αντικείμενα από πολλές σελίδες ταυτόχρονα. Επιλέξτε
τις μικρογραφίες των σελίδων στον Ταξινόμηση σελίδων, πατήστε το βέλος του μενού και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Εκκαθάριση σελίδας .
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Για να καθαρίσετε όλα τα αντικείμενα ψηφιακής μελάνης από τη σελίδα
1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εμφανίστε τη σελίδα που θέλετε να διαγράψετε.
2. Επιλέξτε Επεξεργασία > Εκκαθάριση μελανιού από τη σελίδα .
Σημειώσεις
o

Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη εάν δεν υπάρχει ψηφιακό μελάνι στη σελίδα ή
εάν το ψηφιακό μελάνι είναι κλειδωμένο ή άπειρα κλωνοποιημένο.

o

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν την επιλογή κάνοντας ένα από τα παρακάτω:
o

Κάντε δεξί κλικ (λειτουργικό σύστημα Windows) ή Control-κλικ (λειτουργικό σύστημα
OS X).

o

Πατώντας το βέλος του μενού της σελίδας στην Ταξινόμηση σελίδων

o

Πατώντας το βέλος μενού της σελίδας κατά την επεξεργασία ομάδων σελίδων (δείτε

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, μετακινήστε σελίδες μεταξύ ομάδων, μετακινήστε
μια ομάδα ή διαγράψτε μια ομάδα στη σελίδα34)
o

o

Πατώντας Clear Ink
εάν περιλαμβάνεται στη γραμμή εργαλείων (δείτε
Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων στη σελίδα22)

Μπορείτε να καθαρίσετε όλα τα αντικείμενα ψηφιακής μελάνης από πολλές σελίδες
ταυτόχρονα. Επιλέξτε τις μικρογραφίες των σελίδων στον Ταξινόμηση σελίδων, πατήστε
το βέλος του μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή μελανιού από τη Σελίδα .

Επαναφορά σελίδων
Εάν κάνετε αλλαγές σε μια σελίδα (χωρίς να αποθηκεύσετε αυτές τις αλλαγές), μπορείτε να
επαναφέρετε τη σελίδα στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν κάνετε τις αλλαγές.
νότα
Η επαναφορά μιας σελίδας δεν επαναφέρει κανένα αρχείο συμβατό με το Adobe Flash Player που
εκτελείται στη σελίδα.
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Για να επαναφέρετε μια σελίδα
1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εμφανίστε τη σελίδα που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Επιλέξτε Επεξεργασία > Επαναφορά σελίδας .
Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
Σημειώσεις
o

Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη εάν δεν έχετε κάνει αλλαγές στη σελίδα από την
τελευταία αποθήκευση του αρχείου.

o

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν την επιλογή κάνοντας ένα από τα παρακάτω:
o

Κάντε δεξί κλικ (λειτουργικό σύστημα Windows) ή Control-κλικ (λειτουργικό σύστημα
OS X).

o

Πατώντας το βέλος του μενού της σελίδας στην Ταξινόμηση σελίδων

o

Πατώντας το βέλος μενού της σελίδας κατά την επεξεργασία ομάδων σελίδων (δείτε

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, μετακινήστε σελίδες μεταξύ ομάδων, μετακινήστε
μια ομάδα ή διαγράψτε μια ομάδα στη σελίδα34)
o

o

Πατώντας Εκκαθάριση σελίδας
εάν περιλαμβάνεται στη γραμμή εργαλείων
(δείτε Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων στη σελίδα22)

Μπορείτε να επαναφέρετε πολλές σελίδες ταυτόχρονα. Επιλέξτε τις μικρογραφίες των
σελίδων στον Ταξινόμηση σελίδων, πατήστε το βέλος του μενού και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Εκκαθάριση σελίδας .

3. Πατήστε Επαναφορά σελίδας .
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Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τον τρόπο αντιμετώπισης των πιο συνηθισμένων προβλημάτων
που αντιμετωπίζονται στο SMART Notebook. Εάν το πρόβλημά σας δεν αναφέρεται, ή καμία από τις
λύσεις δεν βοηθά στην επίλυση του ζητήματος που αντιμετωπίζετε, ελέγξτε τον ακόλουθο πόρο:
Γνωσιακή βάση

Η γνωσιακή βάση περιέχει άρθρα που βοηθούν στην προηγμένη αντιμετώπιση
προβλημάτων. Αναζητήστε το ζήτημά σας για να δείτε εάν κάποιος από τους
δημοσιευμένους πόρους προσφέρει λύση στο ζήτημά σας.

Προβλήματα με το Adobe Flash Player
Θέμα

Λύσεις

Τα βίντεο ή τα κινούμενα
αντικείμενα δεν θα
αναπαράγονται στο
μάθημά σας στο SMART
Notebook επειδή δεν θα
φορτωθεί το Adobe Flash
Player.

Τι συμβαίνει
Η Adobe διέκοψε το Flash Player και αφαίρεσε κάθε υποστήριξη για
αυτό το 2020. Το HTML5 έχει αντικαταστήσει το Adobe Flash Player
ως την προτιμώμενη διαδικτυακή πλατφόρμα για περιεχόμενο
πολυμέσων, επομένως όλοι όσοι δημιουργούν διαδικτυακό
περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της SMART Technologies, έχουν
αλλάξει σε HTML5 για τη δημιουργία και την αναπαραγωγή αρχείων
πολυμέσων, όπως βίντεο και κινούμενα σχέδια.
Τι έχει κάνει η SMART
Καταργήσαμε την υποστήριξη για τη συσκευή αναπαραγωγής στο
SMART Notebook 17. Δείτε μια λίστα με τα αντικείμενα του Adobe
Flash Player που δεν υποστηρίζει πλέον το λογισμικό SMART
Notebook.
Έχουμε ήδη αντικαταστήσει τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες του
Adobe Flash Player στο SMART Notebook Gallery με
δραστηριότητες HTML5. Δείτε μια λίστα με τις δραστηριότητες του
Adobe Flash Player που μετατρέπει το λογισμικό SMART Notebook.
Τι μπορείς να κάνεις
Διαγράψτε μη υποστηριζόμενα αντικείμενα και δραστηριότητες που
βασίζονται σε Flash από τα μαθήματα SMART Notebook και
δημιουργήστε νέα χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία στο
SMART Notebook. Κατεβάστε έναν οδηγό στη διεύθυνση
smarttech.com/flashupdate. .
Μπορείτε να δημιουργήσετε διασκεδαστικές και συναρπαστικές
δραστηριότητες με τον οδηγό δραστηριοτήτων . Μάθετε
περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δραστηριοτήτων.
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Θέματα μαθηματικών εργαλείων
Θέμα

Λύσεις

Πρέπει να εγκαταστήσετε το
λογισμικό Math Tools for
SMART Notebook

Δεν υπάρχει ξεχωριστή λήψη για τα Math Tools στο SMART
Notebook, ωστόσο απαιτεί ενεργοποίηση με χρήση ενός
υπάρχοντος κλειδιού προϊόντος Math Tools.
Εάν διαθέτετε έναν υπάρχοντα αριθμό-κλειδί προϊόντος για τα
Math Tools, μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε από το SMART
Notebook επιλέγοντας Βοήθεια > Ενεργοποίηση λογισμικού >
Προσθήκη και εισάγοντας τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.
νότα
Το Math Tools δεν είναι πλέον διαθέσιμο για αγορά. Ελέγξτε
τη συνδρομή σας στην Πύλη Διαχειριστή SMART ή
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του σχολείου σας για
βοήθεια σχετικά με την απόκτηση του κλειδιού.

Ζητήματα ρυθμίσεων αιωρούμενης γραμμής
εργαλείων και στυλό/μελάνης (προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις πάχους, χρώματος και στυλ)
Θέμα

Λύσεις

Όταν αλλάζετε

Στο SMART Notebook, εάν θέλετε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
στυλό και μελανιού, πρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές χρησιμοποιώντας το
κουμπί Save Tool Properties που βρίσκεται στην καρτέλα Properties. Δείτε
Αλλαγή πάχους στυλό, χρώματος και άλλων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στη
σελίδα201.

τις ρυθμίσεις του
στυλό, όπως το
χρώμα ή το
πάχος γραμμής,
δεν
αποθηκεύονται.

Για τις διαδραστικές οθόνες της σειράς SMART Board 6000 ή 7000 , όταν τα
στυλό επιστρέφουν στο δίσκο της οθόνης, οι ιδιότητες των στυλό (χρώμα, πάχος
κ.λπ.) επαναφέρονται στις αρχικές τους ρυθμίσεις, ώστε να ταιριάζουν με το
φυσικό χρώμα των στυλό. Για να αλλάξετε αυτές τις αρχικές ρυθμίσεις,
χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου SMART Settings. Δείτε Αλλαγή πάχους
στυλό, χρώματος και άλλων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στη σελίδα193.
νότα
Αυτό θα αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του SMART Ink, πράγμα που
σημαίνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που θα επιλέξετε θα εμφανίζονται όταν
χρησιμοποιείτε το στυλό για να γράψετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα,
συμπεριλαμβανομένου του SMART Notebook στην οθόνη.

smarttech.com/el/kb/171828
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Ζητήματα χειρονομιών
Θέμα
Οι χειρονομίες πολλαπλής
αφής δεν λειτουργούν στο
λογισμικό SMART Notebook.

Λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το διαδραστικό προϊόν σας υποστηρίζει
χειρονομίες πολλαπλής αφής και ότι είναι ενεργοποιημένες οι
χειρονομίες πολλαπλής αφής.

Ζητήματα εγγραφής και κάμερας (Mac)
Θέμα
Ορισμένες λειτουργίες,
όπως η εγγραφή, η εγγραφή
κλιπ ήχου ή η κάμερα
SMART Document, και ούτω
καθεξής, δεν
συμπεριφέρονται όπως
αναμένεται.

Λύσεις
Στο macOS High Sierra (10.13) και μεταγενέστερα, η Apple
εισήγαγε ρυθμίσεις ασφάλειας και απορρήτου που επηρεάζουν
το SMART Notebook και το σχετικό λογισμικό. Αυτό μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες, όπως το άγγιγμα, το
SMART Ink και το Recorder, να μην λειτουργούν όπως
αναμένεται. Εάν το macOS σας είναι High Sierra (10.13) ή
μεταγενέστερο, ανατρέξτε στη σελίδα ρυθμίσεων απορρήτου
του macOS για να μάθετε ποια δικαιώματα πρέπει να
εκχωρήσετε.

Προβλήματα αφής (Mac)
Θέμα
Όταν ο υπολογιστής είναι
συνδεδεμένος σε μια
διαδραστική οθόνη SMART
Board, το άγγιγμα και
ορισμένες άλλες
δυνατότητες του SMART
Notebook δεν λειτουργούν
όπως αναμένεται.
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Λύσεις
Στο macOS High Sierra (10.13) και μεταγενέστερα, η Apple
εισήγαγε ρυθμίσεις ασφάλειας και απορρήτου που επηρεάζουν
το SMART Notebook και το σχετικό λογισμικό. Εάν δεν έχετε
ορίσει σωστά αυτά τα δικαιώματα, ενδέχεται να προκληθεί
απροσδόκητη συμπεριφορά κατά τη χρήση του λογισμικού
SMART.
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Ζητήματα σύνδεσης
Θέμα

Λύσεις

Έχετε πρόβλημα σύνδεσης
δικτύου.

Πολλά στοιχεία του λογισμικού SMART Notebook (ενεργοποίηση,
δραστηριότητες και αξιολογήσεις) απαιτούν ενεργή σύνδεση στο
Διαδίκτυο και πρόσβαση σε διευθύνσεις URL που ενδέχεται να
αποκλειστούν από ένα τείχος προστασίας δικτύου ή άλλα φίλτρα.
Δείτε τις Απαιτήσεις συσκευής και δικτύου για μια λίστα διευθύνσεων
URL που πρέπει να προστεθούν στη λίστα επιτρεπόμενων.

Ζητήματα ψηφιακής μελάνης
Θέμα

Λύσεις

Σε υπολογιστές με Windows,
το λογισμικό SMART
Notebook δεν αναγνωρίζει
το χειρόγραφο στη γλώσσα
σας.

Εγκαταστήστε το κατάλληλο πακέτο γλώσσας.

Θέλετε το χειρόγραφό σας
να φαίνεται πιο ομαλό και
φυσικό στο λογισμικό
SMART Notebook.

Χρησιμοποιήστε τον τύπο στυλό καλλιγραφικής αντί για τον
τυπικό τύπο στυλό.

Θέματα αρχείων
Θέμα
Το αρχείο σας περιέχει
μεγάλες εικόνες και
εκτελείται αργά όταν το
ανοίγετε στο λογισμικό
SMART Notebook.
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Λύσεις
Εξαγωγή μιας βελτιστοποιημένης έκδοσης του αρχείου (δείτε
Χειροκίνητη μείωση του μεγέθους των μεγάλων εικόνων στη
σελίδα41).
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Θέμα
Λαμβάνετε ένα αρχείο ή ένα
συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό σφάλμα.

Λύσεις
l

l

l

Το αρχείο SMART Notebook
είναι κατεστραμμένο και δεν
μπορεί να ανοίξει με το
λογισμικό SMART Notebook.

Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και προσπαθήστε να
προβάλετε ξανά το αρχείο SMART Notebook.
Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο με το
προβληματικό περιεχόμενο (για παράδειγμα, προσθέστε μια
νέα παρουσία μιας φωτογραφίας που μπορεί να μην έχει
εμφανιστεί) για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα είναι ευρέως
διαδεδομένο.
Δοκιμάστε έναν διαφορετικό λογαριασμό χρήστη ή έναν
διαφορετικό υπολογιστή και αποκτήστε πρόσβαση στο αρχείο
SMART Notebook για να δείτε εάν το πρόβλημα αφορά
συγκεκριμένα το αρχείο ή το λογαριασμό χρήστη.
Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο με το λογισμικό
SMART Notebook, περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
σε αυτήν τη σελίδα υποστήριξης.

Ζητήματα χειρονομιών
Θέμα
Οι χειρονομίες πολλαπλής
αφής δεν λειτουργούν στο
λογισμικό SMART Notebook.

smarttech.com/el/kb/171828

Λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το διαδραστικό προϊόν σας υποστηρίζει
χειρονομίες πολλαπλής αφής και ότι είναι ενεργοποιημένες οι
χειρονομίες πολλαπλής αφής.
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Θέματα εγκατάστασης
Θέμα

Λύσεις

Λάβατε ένα σφάλμα
εγκατάστασης.

Οι διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων για σφάλματα
εγκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, το
συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος και το περιβάλλον και τις
προδιαγραφές του υπολογιστή. Ακολουθούν ορισμένες γενικές
συμβουλές και κόλπα που μπορείτε να δοκιμάσετε εάν εμφανιστεί
μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση. Δείτε αυτό το άρθρο KB
για πρόσθετες πληροφορίες.
l

Windows:
a. Εκτελέστε ενημερώσεις των Windows και εφαρμόστε τυχόν
ενημερώσεις.
b. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
c. Εκτελέστε το Scan για να επιδιορθώσετε τυχόν
προβληματικά αρχεία συστήματος. Δείτε αυτό το έγγραφο
υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες.
d. Εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση.

l

Υπολογιστές Mac:
a. Εκτελέστε ενημερώσεις macOS ή OS X και εφαρμόστε
τυχόν ενημερώσεις.
b. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
c. Επιδιόρθωση αδειών δίσκου (εάν υπάρχουν). Δείτε αυτό το
έγγραφο του ιστότοπου υποστήριξης της Apple για
περισσότερες πληροφορίες.
d. Εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση.

Λείπει το περιεχόμενο του μαθήματος
Θέμα

Λύσεις

Δημιουργείτε ένα μάθημα
SMART Notebook στο σπίτι,
αλλά λείπουν κουίζ ή
ερωτήσεις όταν εσείς ή ένας
συνάδελφος το
παρουσιάζετε από
διαφορετικό υπολογιστή.

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή διαφορετικό από αυτόν στον οποίο
δημιουργήσατε το μάθημα, μπορείτε να ανοίξετε το μάθημά σας,
αλλά πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο SMART
Notebook για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες για
δραστηριότητες και αξιολογήσεις.
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l

Επιλέξτε Λογαριασμός από το μενού SMART Notebook για να
συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που
λείπει.
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Θέματα αντικειμένων
Θέμα

Λύσεις

Όταν δημιουργείτε ένα
.notebook αρχείο σε έναν
υπολογιστή και μετά ανοίξτε
το σε άλλον υπολογιστή, τα
αντικείμενα στο αρχείο
εμφανίζονται διαφορετικά.

Θέλετε να μετακινήσετε, να
αλλάξετε το μέγεθος ή με
άλλον τρόπο να αλλάξετε
ένα αντικείμενο, αλλά όταν
το κάνετε, μετακινείτε,
αλλάζετε μέγεθος ή με άλλο
τρόπο αλλάζετε άλλα
αντικείμενα.

Θέλετε να μετακινήσετε, να
αλλάξετε το μέγεθος ή με
άλλο τρόπο να αλλάξετε ένα
αντικείμενο αλλά δεν
μπορείτε. Ένα εικονίδιο

Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες. Τα παρακάτω είναι τα πιο
συνηθισμένα:

l

l

l

o

Χρησιμοποιήσατε μια γραμματοσειρά που είναι
εγκατεστημένη στον έναν υπολογιστή αλλά όχι στον άλλο.

o

Οι δύο υπολογιστές έχουν διαφορετικά λειτουργικά
συστήματα.

o

Οι δύο υπολογιστές έχουν διαφορετικές εκδόσεις του
λογισμικού SMART Notebook.

Τα αντικείμενα ομαδοποιούνται. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε
σε ένα αντικείμενο επηρεάζουν τα άλλα αντικείμενα.
Επιλέξτε τα αντικείμενα και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Μορφοποίηση > Ομάδα > Κατάργηση ομαδοποίησης για να
τα καταργήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε, να
αλλάξετε το μέγεθος ή με άλλο τρόπο να αλλάξετε τα
μεμονωμένα αντικείμενα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τοποθέτηση
αντικειμένων στη σελίδα71.
Το αντικείμενο είναι κλειδωμένο, γεγονός που σας εμποδίζει να
κάνετε αλλαγές σε αυτό. Για να ξεκλειδώσετε το αντικείμενο,
επιλέξτε το, πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος
συνέχεια, επιλέξτε Ξεκλείδωμα.

και, στη

κλειδώματος
εμφανίζεται αντί για ένα
βέλος μενού όταν επιλέγετε
το αντικείμενο.

smarttech.com/el/kb/171828
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Θέμα
Ένα αντικείμενο σε μια
σελίδα καλύπτει ένα άλλο:

Λύσεις
l

l

Καθώς δημιουργείτε αντικείμενα, τα νεότερα αντικείμενα
καλύπτουν αυτόματα παλαιότερα αντικείμενα εάν τα
αντικείμενα βρίσκονται στην ίδια θέση στη σελίδα.
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των αντικειμένων. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Αναδιάταξη
στοιβαγμένων αντικειμένων στη σελίδα76.

Θέλετε να το αλλάξετε έτσι
ώστε το δεύτερο αντικείμενο
να καλύπτει το πρώτο:

Όταν γεμίζετε ένα
αντικείμενο με μια εικόνα
που είναι μεγαλύτερη από
το αντικείμενο, η εικόνα
κόβεται:

l

l

Όταν γεμίζετε ένα αντικείμενο με μια εικόνα, επιλέξτε Κλίμακα
εικόνας για προσαρμογή για να αλλάξετε το μέγεθος της
εικόνας ώστε να ταιριάζει στο αντικείμενο:

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Περικοπή και
ρύθμιση διαφάνειας εικόνας στη σελίδα42.

Αντίθετα, όταν γεμίζετε ένα
αντικείμενο με μια εικόνα
που είναι μικρότερη από το
αντικείμενο, η εικόνα
τοποθετείται σε πλακάκια:

smarttech.com/el/kb/171828
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Ζητήματα συνδρομής και κλειδιού προϊόντος
Θέμα

Λύσεις

Θέλω να ανανεώσω τη
συνδρομή μου αλλά δεν
μπορώ να καταλάβω πώς.

Η συνδρομή σας είναι μέρος μιας ομαδικής συνδρομής και
διαχειρίζεται το σχολείο σας.
l

l

Έχω μια συνδρομή αλλά
εξακολουθώ να είμαι στη
βασική έκδοση του SMART
Notebook / Δεν μπορώ να
έχω πρόσβαση στην πλήρη
έκδοση.

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή πληροφορικής του σχολείου
σας (ή τον υπεύθυνο για τη διαχείριση των συνδρομών) και
ζητήστε του να ανανεώσει τη συνδρομή σας. Ή, εάν έχουν
πολλές συνδρομές, ζητήστε τους να σας παρέχουν μια άλλη
συνδρομή στην Πύλη Διαχειριστή SMART που είναι ενεργή.
Εάν αγοράσατε τη δική σας συνδρομή, οι ανανεώσεις είναι
αυτόματες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας από το
μενού χρήστη στο Lumio by SMART. Δείτε Διαχείριση, ανανέωση
και ακύρωση συνδρομών. You can manage your subscription
from the user menu in Lumio by SMART.

Το email του λογαριασμού σας SMART δεν παρέχεται στην Πύλη
Διαχειριστή SMART.
l

Εάν η διαχείριση της συνδρομής σας γίνεται από το σχολείο σας,
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή IT του σχολείου σας (ή τον
υπεύθυνο για τη διαχείριση των συνδρομών) και ζητήστε του να
παράσχει το email που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον
λογαριασμό σας SMART.

Ο λογαριασμός σας SMART που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο Notebook παρέχεται στην περιοχή Παγκόσμιας
υπηρεσίας του SMART, αλλά έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας
SMART χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή περιοχή υπηρεσιών (ή το
αντίστροφο).
l

Δεν μπορώ να βρω τον
αριθμό-κλειδί προϊόντος
μου.

Το κλειδί προϊόντος καταγράφεται στην Πύλη Διαχειριστή SMART.
l

l
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Εάν η διαχείριση της συνδρομής σας γίνεται από το σχολείο σας,
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή IT του σχολείου σας (ή τον
υπεύθυνο για τη διαχείριση των συνδρομών) και ρωτήστε τον
ποια περιοχή υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας SMART.

Οι πληροφορίες εισόδου στην Πύλη Διαχειριστή SMART και το
κλειδί προϊόντος δίνονται στις επαφές που παρέχονται κατά την
αγορά του λογισμικού SMART Notebook. Επικοινωνήστε με τον
τεχνικό διαχειριστή σας για να λάβετε το κλειδί προϊόντος
SMART Notebook.
Εάν είστε ο τεχνικός διαχειριστής, θα πρέπει να έχετε λάβει ένα
email με τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας. Συνδεθείτε στην Πύλη
Διαχειριστή SMART για να δείτε όλα τα κλειδιά προϊόντων
λογισμικού SMART που είναι διαθέσιμα στον οργανισμό σας.
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Ζητήματα γραμμής εργαλείων και παραθύρων
Θέμα

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε το
λογισμικό SMART Notebook
σε ένα διαδραστικό προϊόν,
εσείς ή οι μαθητές σας δεν
μπορείτε να φτάσετε στη
γραμμή εργαλείων.

Πατήστε Μετακίνηση γραμμής εργαλείων στο επάνω/κάτω
μέρος του παραθύρου
για να μετακινήσετε τη γραμμή
εργαλείων από το επάνω μέρος του παραθύρου στο κάτω
μέρος.
Υπόδειξη
Εάν διαθέτετε επιτοίχια βάση ρυθμιζόμενου ύψους, μπορείτε
επίσης να προσαρμόσετε το ύψος του διαδραστικού πίνακα ή
της οθόνης ώστε να μπορούν να το φτάσουν οι μαθητές.

Τα κουμπιά της γραμμής
εργαλείων που
περιγράφονται σε αυτήν την
τεκμηρίωση δεν
εμφανίζονται στη γραμμή
εργαλείων.

l

l

l

Θέλετε να αλλάξετε τις
προεπιλογές στη γραμμή
εργαλείων
SMART Notebook, όπως το
πάχος του στυλό ή την
προεπιλεγμένη
γραμματοσειρά κειμένου.
Δεν υπάρχει αρκετός χώρος
στο διαδραστικό προϊόν σας
για την εμφάνιση των
περιεχομένων μιας σελίδας.

Οι καρτέλες Ταξινόμηση
σελίδων, Συλλογή,
Συνημμένα, Ιδιότητες και
άλλες καρτέλες
εξαφανίζονται κάθε φορά
που πατάτε έξω από τις
καρτέλες.
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Εάν εμφανιστεί ένα κάτω βέλος στη δεξιά πλευρά της γραμμής
εργαλείων, πατήστε το για να εμφανιστούν πρόσθετα κουμπιά
της γραμμής εργαλείων.
Εάν το επιθυμητό κουμπί που αναζητάτε δεν εμφανίζεται όταν
κάνετε κλικ στο κάτω βέλος, εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης
μπορεί να έχετε αφαιρέσει το κουμπί (δείτε Προσαρμογή της
γραμμής εργαλείων στη σελίδα22).
Μην απλώνετε περισσότερα από μερικά κουμπιά στις σειρές για
να αποτρέψετε τη πλατύτερη γραμμή εργαλείων από το
παράθυρο του λογισμικού SMART Notebook.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της προεπιλεγμένης
γραμματοσειράς στο λογισμικό SMART Notebook

l

Πατήστε Προβολή οθονών
και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Πλήρης οθόνη για να εμφανιστεί η σελίδα σε λειτουργία
πλήρους οθόνης.

l

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη απόκρυψη για να
αποκρύψετε τις καρτέλες όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Πατήστε ένα από τα εικονίδια της καρτέλας για να το
εμφανίσετε και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του
πλαισίου ελέγχου Αυτόματη απόκρυψη.
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Κεφάλαιο 9 Επίλυση προβλημάτων

Θέμα
Δύο χρήστες δημιουργούν ή
χειρίζονται αντικείμενα στο
λογισμικό SMART Notebook
σε έναν διαδραστικό πίνακα
SMART Board 800 series.
Ένας χρήστης χρησιμοποιεί
το δάχτυλό του. Ο άλλος
χρήστης χρησιμοποιεί στυλό
από τη θήκη μαρκαδόρων.

Λύσεις
Ο χρήστης που χρησιμοποιεί το στυλό πρέπει να πατάει κουμπιά
στη γραμμή εργαλείων με το στυλό και όχι με το δάχτυλο.

Όταν ο χρήστης που
χρησιμοποιεί το στυλό
πατήσει ένα κουμπί στη
γραμμή εργαλείων, το
επιλεγμένο εργαλείο ή η
επιλογή αλλάζει για τον
χρήστη χρησιμοποιώντας το
δάχτυλό του.

Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή/υποστήριξη
SMART για περαιτέρω βοήθεια
Θέμα
Πρέπει να επικοινωνήσετε με
τον
μεταπωλητή/υποστήριξη
SMART για περαιτέρω
βοήθεια.

Λύσεις
1. Συγκεντρώστε στιγμιότυπα οθόνης, βίντεο, δείγματα αρχείων
και βήματα που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του
προβλήματος.
2. Προσδιορίστε το εύρος του ζητήματος. Επηρεάζονται μόνο
ορισμένα προφίλ χρηστών; Πόσοι υπολογιστές επηρεάζονται;
Πόσο διαδεδομένο είναι το θέμα;
3. Συγκεντρώστε αρχεία καταγραφής SMART Notebook και
συστήματος.
o

o

smarttech.com/el/kb/171828

Windows: Ανοίξτε το λογισμικό SMART Notebook και
επιλέξτε Βοήθεια > Δημιουργία διαγνωστικών δεδομένων.
macOS: Ανοίξτε το λογισμικό SMART Notebook και επιλέξτε
Σημειωματάριο > Δημιουργία διαγνωστικών δεδομένων.
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