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Εισαγωγή 
 
To Klett Book App είναι μία εφαρμογή 
ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων online.

 
Δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες της, καθηγητές 
και μαθητές κάθε βαθμίδας και εκπαιδευτικού τομέα, να διασυνδέουν 
τα βιβλία τους και να αναθέτουν/εκτελούν εργασίες αντλώντας πλήρη 
στατιστικά δεδομένα. 

 
Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα της 
αυτόνομης πρόσβασης στα βιβλία που είναι ενεργοποιημένα στο 
λογαριασμό του. Μπορεί δηλαδή να διαβάζει, να εκτελεί ασκήσεις 
και να βλέπει τις καταγεγραμμένες επιδόσεις του χωρίς να απαιτείται 
η διασύνδεση του βιβλίου του με καθηγητή. Η διασύνδεση είναι 
προαιρετική.

 

Συμβατότητα 
 
Η εφαρμογή διατίθεται για εγκατάσταση και χρήση στα εξής περιβάλλοντα και συσκευές: 
WIN PC (Vista ή νεότερο), MAC (OSX 10.6 ή νεότερο), ANDROID tablets (4.2 ή νεότερο), 
IPAD 2 (iOS 7.1 ή νεότερο) και νεότερα, οθόνη άνω των 7 ιντσών και ελάχιστη οριζόντια 
ανάλυση 600px.

 

Εγκατάσταση της εφαρμογής 
 
Η εφαρμογή μπορεί να αναζητηθεί στις εκάστοτε πλατφόρμες πώλησης των 
υπολογιστικών συσκευών των εταιρειών Microsoft (Win=Winstore ), Apple 
(MAC=Macstore, IPAD= Appstore), και Google (Android Tablets=GooglePlay) με το όνομα 
KLETT BOOK APP.  

 
 
Σημείωση: μερικές εταιρείες όπως η Apple δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση εφαρμογών στα 
Ipad από τοποθεσίες τρίτων. Άλλες εταιρείες προϋποθέτουν ειδικές ρυθμίσεις στα settings των 
συσκευών του τελικού χρήστη προκειμένου να επιτρέψουν τέτοιου τύπου μεταφορτώσεις.
(τελευταία σχετική ενημέρωση Ιούνιος 2015).
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Είσοδος και εγγραφή χρηστών
 

Οι χρήστες του Book App διαχωρίζονται σε καθηγητές και μαθητές ή γενικότερα σε 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Η πρώτη οθόνη μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είναι 
η οθόνη εισόδου. 

 
Σε περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης εισάγετε το όνομα χρήστη (σε 
μορφή email) και τον κωδικό (με οκτώ λατινικούς χαρακτήρες, τουλάχιστον έναν αριθμό 
και τουλάχιστον ένα σύμβολο -επιτρεπτά σύμβολα: _-!@#&()=+;/{} -) που επιλέξατε κατά 
την εγγραφή σας.

 
Αν είστε νέος χρήστης επιλέγετε να πατήσετε κάτω δεξιά στην οθόνη για να κάνετε την 
εγγραφή σας, είτε ως μαθητής είτε ως καθηγητής.

Οθόνη εισόδου
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Οθόνη εγγραφής χρηστών

Ανάκτηση κωδικού 
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισόδου πατήστε Ξέχασα τον κωδικό μου στην 
πρώτη οθόνη εισόδου της εφαρμογής  στην κάτω αριστερή πλευρά. Θα σας ανοίξει ένα 
νέο παράθυρο διαλόγου το οποίο θα σας ζητά να εισάγετε το όνομα χρήστη (σε μορφή 
email) που χρησιμοποιείτε στην εφαρμογή.

 Οθόνη ανάκτησης κωδικού 
 
Για να μπορεί η εφαρμογή να σας αποστείλει νέο κωδικό εισόδου, θα πρέπει να 
είχετε εισάγει προηγουμένως, στο προφίλ του λογαριασμού σας, το αντίστοιχο email 
ανάκτησης κωδικού. Αν δεν είχατε εισάγει email ανάκτησης κωδικού, θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της εφαρμογής.
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Οθόνη προφίλ-λογαριασμού χρήστη 
 
Στην οθόνη του Λογαριασμού σας μπορείτε να επεξεργάζεστε όλα τα στοιχεία σας.  
 
Προσοχή: Δεν μπορείτε να αλλάξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη που 
χρησιμοποιείτε (όνομα χρήσης σε μορφή email). 

 
Όλα τα παράθυρα της εφαρμογής κλείνουν πατώντας το Χ εντός του κύκλου στην επάνω 
δεξιά πλευρά της οθόνης. 
 
Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας πατήστε το εικονίδιο δεξιά (βέλος προς 
τα δεξιά) στο άνω μενού πλοήγησης.
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Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής 
Η βιβλιοθήκη του καθηγητή 

 
Αν έχετε εγγραφεί ως καθηγητής, η κεντρική οθόνη σας θα αποτελείται από τρεις δέσμες 
(ράφια). 
 
Τα βιβλία μου 
Οι μαθητές μου 
Βιβλιοπωλείο 
 
Στην πρώτη δέσμη Τα βιβλία μου εμφανίζονται τα βιβλία σας τα οποία μπορείτε να 
ανοίξετε πατώντας το δεξί εκ των τριών εικονιδίων (ανοικτό βιβλίο).  
 
Στη δεύτερη δέσμη Οι μαθητές μου εμφανίζονται οι μαθητές με τους οποίους είστε 
διασυνδεδεμένος. Πατώντας το δεξί εκ των τριών εικονιδίων (τρία βιβλία) εμφανίζονται 
τα βιβλία με τα οποία είστε διασυνδεδεμένος με τον συγκεκριμένο μαθητή ή μαθήτρια. 
 
Στην τρίτη δέσμη Βιβλιοπωλείο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα βιβλίο και να το 
ενεργοποιήσετε πατώντας το εικονίδιο της κλειδαριάς, εισάγοντας τον αλφαριθμητικό 
κωδικό αγοράς που έχετε προμηθευθεί από τον εκάστοτε εκδότη. Μετά την 
ενεργοποίηση, το βιβλίο εμφανίζεται στην πρώτη δέσμη για όσο χρονικό διάστημα το 
επιτρέπει ο κωδικός σας (συνήθως από 12 έως 18 μήνες).

Κεντρική οθόνη καθηγητή
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Οθόνη καθηγητή. Καρτέλα στοιχείων βιβλίου 
 
Στο εξώφυλλο κάθε βιβλίου υπάρχουν τρία εικονίδια. Πατώντας το αριστερό εικονίδιο 
της πληροφορίας ανοίγει καρτέλα με διάφορα στοιχεία που αφορούν στην έκδοση του 
βιβλίου. 
 
Συγκεκριμένα εμφανίζονται από πάνω προς τα κάτω: Πεδίο ενεργοποίησης κωδικού, 
πληροφορίες για τις μέρες χρήσης που σας απομένουν και ειδικός σύνδεσμος 
επικοινωνίας με τον εκδότη σχετικά με διορθώσεις ή προτάσεις σας για τις οποίες 
επιθυμείτε να τον ενημερώσετε. 
 
Προσοχή: για να μπορέσετε να επανεργοποιήσετε εκ νέου το βιβλίο το οποίο πιθανώς λήγει, 
θα πρέπει οι μέρες χρήσης που απομένουν να είναι λιγότερες από (30) τριάντα.



Εγχειρίδιο χρήσης
Klett book app8

Η βιβλιοθήκη του μαθητή 
 
Οι μαθητές μετά την ενεργοποίηση του βιβλίου έχουν τη δυνατότητα να προσκαλέσουν 
τον καθηγητή τους (εφόσον γνωρίζουν το email του στο σύστημα)  για να διασυνδέσουν 
τα βιβλία τους με τον λογαριασμό του καθηγητή τους.  
 
Προσοχή: Μόνο οι μαθητές έχουν το δικαίωμα πρόσκλησης διασύνδεσης βιβλίου.  
Αντίθετα, η διαγραφή της διασύνδεσης μπορεί να γίνει και από μαθητές και από καθηγητές.

  
Κεντρική οθόνη μαθητή 
 
Για να απευθύνει ένας μαθητής πρόσκληση διασύνδεσης σε καθηγητή θα πρέπει α) να 
έχει ήδη ενεργοποιημένο βιβλίο στη δέσμη Τα βιβλία μου, β) να πατήσει το εικονίδιο 
+ στη δέσμη Οι καθηγητές μου και να εισάγει στο νέο παράθυρο διαλόγου που θα 
εμφανιστεί το email του καθηγητή με τον οποίο επιθυμεί να διασυνδεθεί. 
 
Συνοπτικά, οι δύο κεντρικές οθόνες (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ) για μαθητές και καθηγητές έχουν 
σχεδόν ίδιες λειτουργίες με τη διαφορά πως η δεύτερη δέσμη των μαθητών ονομάζεται 
Οι καθηγητές μου. 
 
Τα βιβλία μου 
Οι καθηγητές μου 
Βιβλιοπωλείο 
 
Το μενού επιλογών στην κορυφή της εφαρμογής είναι πανομοιότυπο. Εκεί εμφανίζονται 
μόνιμα τα εξής 5 εικονίδια: 
 
Σπίτι = επιστρέφει στην κεντρική οθόνη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ από οποιαδήποτε σελίδα 
Εικονίδιο avatar (προτομή) = ανοίγει τα στοιχεία του λογαριασμού σας 
Φάκελος = οδηγεί σε πλήρη κατάλογο της αλληλογραφίας σας, όπου εμπεριέχονται 
μεταξύ άλλων και οι αναθέσεις εργασιών που σας αποστέλλει ο καθηγητής σας.
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Οθόνη καταλόγου αλληλογραφίας μαθητή. Τα εικονίδια των σημειώσεων στη δεξιά στήλη 
υποδηλώνουν ότι το μήνυμα αφορά εκτέλεση άσκησης. Όσο το αριστερό κομβίο παραμένει 
πράσινο, σημαίνει πως το μήνυμα δεν έχει αναγνωσθεί. 
 
Εικονίδιο πληροφορίας = Οδηγεί με τη σειρά του σε 5 καρτέλες πληροφοριών και 
λειτουργιών:

Πρώτη καρτέλα καθηγητή – Ρυθμίσεις 
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Στην καρτέλα Ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε α) τη γλώσσα εμφάνισης της εφαρμογής, 
β) να εμφανίζεται ή όχι το βιβλιοπωλείο και γ) να πραγματοποιείτε ανανέωση 
περιεχομένων σε περίπτωση που εμφανισθεί κάποια δυσλειτουργία. Οι μαθητές έχουν 
στη συγκεκριμένη καρτέλα επιπλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μη εμφάνιση της 
ώρας εκτέλεσης των ασκήσεων στον διασυνδεδεμένο καθηγητή τους.

Πρώτη καρτέλα μαθητή – Ρυθμίσεις  
Στην καρτέλα Επεξήγηση συμβόλων μπορείτε να βρείτε πλήρη κατάλογο επεξήγησης 
των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή και στα online βιβλία.

Δεύτερη καρτέλα – Επεξήγηση συμβόλων    
Στην καρτέλα Συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και συμβουλές για τη 
βέλτιστη δυνατή χρήση της εφαρμογής.
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Τρίτη καρτέλα – Συχνές ερωτήσεις 
 
Στην καρτέλα Άδειες καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν στα πνευματικά 
δικαιώματα της εφαρμογής και των βιβλίων.  
 
Στην καρτέλα Επικοινωνία καταγράφονται τα στοιχεία του εκδότη της εφαρμογής. 
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Διασύνδεση βιβλίου μαθητή και καθηγητή 
 
Ο μαθητής αφού έχει ενεργοποιήσει το βιβλίο του, πατά το εικονίδιο + για να του 
ανοίξει το παρακάτω παράθυρο διαλόγου

 
Οθόνη πρόσκλησης διασύνδεσης από μαθητή σε καθηγητή 
 
Ο μαθητής επιλέγει από το πρώτο αναπτυσσόμενο μενού το βιβλίο που επιθυμεί να 
διασυνδέσει. Στο δεύτερο πεδίο εισάγει το email που χρησιμοποιεί ο καθηγητής του στο 
σύστημα (username καθηγητή). 
 
Ο καθηγητής με τη σειρά του λαμβάνει ειδοποίηση πρόσκλησης διασύνδεσης την οποία 
μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει. Εφόσον η πρόσκληση γίνει δεκτή, ο καθηγητής 
αποκτά πλήρη πρόσβαση στο βιβλίο του μαθητή. Μπορεί πλέον, μεταξύ άλλων, να 
κρύψει μόνιμα την προβολή των λύσεων στο βιβλίο του μαθητή ή των μαθητών του.

 
Οθόνη καθηγητή: αποδοχή/απόρριψη πρόσκλησης διασύνδεσης από μαθητή
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Οδηγίες απόκρυψης λύσεων  
στα βιβλία των διασυνδεδεμένων μαθητών σας.

Πατήστε το εικονίδιο των μαθητών (μεσαίο) πάνω στο επιλεγμένο βιβλίο στην πρώτη 
δέσμη. Εμφανίζονται όλοι οι μαθητές που είναι διασυνδεδεμένοι με τον λογαριασμό 
σας. Αν θέλετε να αποκρύψετε σε όλους τις λύσεις, πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ και κατόπιν 
το εικονίδιο ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΥΣΕΩΝ (μάτι) πάνω από τις καρτέλες των μαθητών. Αν ως 
καθηγητής επιθυμείτε την απόκρυψη σε μεμονωμένους μαθητές τότε πατήστε τα 
αντίστοιχα εικονίδια εντός των καρτελών των μαθητών.

Οθόνη καθηγητή. Κατάλογος των διασυνδεδεμένων μαθητών  μου με συγκεκριμένο 
βιβλίο.
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Οδηγίες ανάθεσης εργασιών 
 
Πατήστε το εικονίδιο των μαθητών (το μεσαίο εκ των τριών εικονιδίων) που βρίσκεται 
πάνω στο βιβλίο το οποίο εμπεριέχει τις ασκήσεις που θέλετε να εκτελέσουν οι μαθητές 
σας. 

Οθόνη καθηγητή. Βιβλιοθήκη 
 
Στη συνέχεια θα σας ανοίξει ένα νέο παράθυρο διαλόγου με τους διασυνδεδεμένους σε 
αυτό το βιβλίο μαθητές σας

Οθόνη καθηγητή. Κατάλογος των διασυνδεδεμένων μαθητών μου με συγκεκριμένο 
βιβλίο. 



Εγχειρίδιο χρήσης
Klett book app15

 
Αν επιθυμείτε να αναθέσετε σε όλους τους μαθητές σας εργασία πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ 
και κατόπιν το εικονίδιο ΦΑΚΕΛΟΣ πάνω από τις καρτέλες των μαθητών. Θα σας ανοίξει 
ένα νέο παράθυρο διαλόγου που μοιάζει με επιφάνεια συγγραφής και αποστολής email.

Οθόνη ανάθεσης εργασίας 
 
Πατήστε την καρτέλα Μήνυμα για εκτέλεση ασκήσεων εργασίας. Κατόπιν πατήστε 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε ασκήσεις και πατήστε 
Οκ. 
 
Οι μαθητές σας θα ενημερωθούν για την ανάθεση εργασίας σε μερικά δευτερόλεπτα. 
Το εικονίδιο Φάκελος στο πάνω μέρος της οθόνης τους θα τους δώσει την ένδειξη ενός 
νέου μηνύματος. Σε περίπτωση που το παραβλέψουν μπορούν κάθε φορά που ανοίγουν 
το βιβλίο τους να ελέγχουν τη σχετική στήλη ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ στο αριστερό κάθετο μενού 
του βιβλίου τους. Όλες οι ανατεθειμένες εργασίες παραμένουν στο βιβλίο έως ότου 
εκτελεσθούν.
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Όλες οι μη εκτελεσμένες αναθέσεις παραμένουν με κόκκινο χρώμα στο δεξιό μενού του 
ανοιγμένου βιβλίου. Όταν αυτές εκτελεσθούν, οι τίτλοι των ασκήσεων χρωματίζονται 
πράσινοι. Για να απομακρυνθεί ο τίτλος ανάθεσης ήδη εκτελεσμένων ασκήσεων εντελώς 
από το μενού των αναθέσεων, θα πρέπει να ενημερώσετε –προαιρετικά- τον καθηγητή 
σας πως έχετε εκτελέσει τις εργασίες.

 
 
Η ενημέρωση γίνετε στο ίδιο μήνυμα που λάβατε κατά την ανάθεση στην αλληλογραφία 
σας. Πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
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Στατιστικά και ιστορικό στον Λογαριασμό μαθητή. 
 
Για να δείτε τις επιδόσεις σας ως μαθητής  πατήστε το εικονίδιο στατιστικών (το μεσαίο 
εκ των τριών εικονιδίων) που βρίσκεται πάνω στο βιβλίο το οποίο εμπεριέχει τις 
ασκήσεις που εκτελέσατε.

 
 
Κάθε φορά που ως μαθητής εκτελείτε μια άσκηση και πατάτε ΕΛΕΓΧΟΣ, η εφαρμογή 
αποθηκεύει όλα τα σχετικά δεδομένα που αφορούν τον χρόνο έναρξης, εκτέλεσης, 
τη διάρκεια της άσκησης, αν πατήθηκε η λειτουργία ΔΕΙΞΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ (εφόσον αυτή 
είναι ρυθμισμένη ως ενεργή από τον καθηγητή σας), το σύνολο των σωστών και λάθος 
απαντήσεων. Αυτά τα δεδομένα καταγράφονται στη στήλη ΓΕΝΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ).
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Οθόνη μαθητή. Στατιστικά γενικών ασκήσεων 
 
Αφού επιλέξετε κεφάλαιο ή μεμονωμένες συγκεκριμένες ασκήσεις εντός ενός ή 
περισσοτέρων κεφαλαίων ενός βιβλίου πατήστε ΟΚ. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης 
θα εμφανισθεί πλήρης στατιστική της πιο πρόσφατης προσπάθειας εκτέλεσης 
των ασκήσεων. Όπου αυτές έχουν εκτελεσθεί παλαιότερα, εμφανίζεται καρτέλα 
συμπληρωματικού ιστορικού.

Οθόνη μαθητή. Αποτελέσματα γενικών ασκήσεων  
Σε περίπτωση που ο μαθητής εκτελέσει μια άσκηση η οποία θα έχει δοθεί από 
τον καθηγητή ως ανάθεση εργασίας, τότε τα αποτελέσματα αυτών των ασκήσεων 
εμφανίζονται στη στήλη ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οθόνη μαθητή. Αποτελέσματα ασκήσεων εργασίας 
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Πατήστε τη στήλη ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Κατόπιν πατήστε τον τίτλο μίας εργασίας. Δεξιά 
εμφανίζεται το αποτέλεσμα της επίδοσής σας αναλυτικά όπως επίσης και η επί τοις 
εκατό απόδοσή σας σε σχέση με αυτή του συνόλου των συμμαθητών σας (σκούρο γκρι 
πλαίσιο). 
 
Αν επιθυμείτε να δείτε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα περισσότερων αναθέσεων, 
επιλέξτε με κλικ τις αναθέσεις που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ.

Οθόνη καθηγητή. Στατιστικά γενικών ασκήσεων 

Οθόνη καθηγητή. Αποτελέσματα γενικών ασκήσεων 
 
Κάθε φορά που ένας μαθητής εκτελεί μια άσκηση και πατά ΕΛΕΓΧΟΣ, η εφαρμογή 
αποθηκεύει όλα τα σχετικά δεδομένα που αφορούν τον χρόνο έναρξης, εκτέλεσης, τη 
διάρκεια της άσκησης, αν πατήθηκε η λειτουργία ΔΕΙΞΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ (εφόσον αυτή έχει 
επιτραπεί από τον καθηγητή), το σύνολο των σωστών και λάθος απαντήσεων. Αυτά τα 
δεδομένα καταγράφονται στη στήλη ΓΕΝΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ). 
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα του μαθητή σας στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ επιλέξτε κεφάλαιο 
ή μεμονωμένες συγκεκριμένες ασκήσεις εντός ενός ή περισσοτέρων κεφαλαίων ενός 
βιβλίου και πατήστε ΟΚ. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης θα εμφανισθεί πλήρης στατιστική 
της πιο πρόσφατης προσπάθειας εκτέλεσης των ασκήσεων του μαθητή σας. Αν οι ίδιες 
ασκήσεις έχουν λυθεί από τον μαθητή περισσότερες από μία φορές τότε εμφανίζεται 
καρτέλα συμπληρωματικού ιστορικού.



Εγχειρίδιο χρήσης
Klett book app20

Οθόνη καθηγητή. Στατιστικά ασκήσεων εργασίας

Οθόνη καθηγητή. Στατιστικά ασκήσεων εργασίας ενός μαθητή 
 
Σε περίπτωση που ο μαθητής εκτελέσει μια άσκηση η οποία θα έχει δοθεί από 
τον καθηγητή ως ανάθεση εργασίας, τότε τα αποτελέσματα αυτών των ασκήσεων 
εμφανίζονται στη στήλη ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πατήστε είτε στον τίτλο ανάθεσης είτε στο 
εικονίδιο του μαθητή εντός του κελιού ανάθεσης για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα 
του μαθητή σας. 

Οθόνη καθηγητή. Στατιστικά ασκήσεων εργασίας όλων των μαθητών που στους οποίους 
έχει ανατεθεί μια εργασία. 
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε τα αποτελέσματα όλων των μαθητών σας στους 
οποίους είχατε αναθέσει την ίδια εργασία, πατήστε το διπλό εικονίδιο των μαθητών σε 
μία από τις εμφανιζόμενες αναθέσεις της λίστας. Δεξιά εμφανίζεται λίστα επιδόσεων 
όλων των μαθητών σας.  
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εισάγετε πρόσθετη βαθμολόγηση (ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ) πέρα από την αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση (ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΗ) 
πατήστε εκ νέου το εικονίδιο του μαθητή σε μία επιλεγμένη ανάθεση και εισάγετε 
βαθμολογία στο πεδίο βαθμολόγησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας για κάθε άσκηση 
ξεχωριστά. 
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Λειτουργίες εντός βιβλίου 
 
Τα βιβλία ανοίγουν πατώντας το δεξί εικονίδιο (ανοικτό βιβλίο) πάνω στο εξώφυλλό 
τους στη δέσμη ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ. 
 
Το βιβλίο ανοίγει σε περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του σχετικού εικονιδίου. 
Όταν το βιβλίο ανοίξει, μπορείτε είτε να πατήσετε πάνω στο εξώφυλλο για να αρχίσετε 
το ξεφύλλισμα είτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα τρία μενού (αριστερό, δεξί, κάτω 
μενού) που εμφανίζονται ήδη στην πρώτη οθόνη διεπαφής.

Πρώτη οθόνη βιβλίου με ανοικτά όλα τα υπομενού. 
 
Το κάθετο αριστερό μενού αποτελείτε από 4 διαφορετικές στήλες. Όλα τα περιεχόμενα 
των στηλών είναι διαδραστικά. Στην πρώτη στήλη εμφανίζονται τα κεφάλαια και 
υποκεφάλαια του βιβλίου. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις σελίδες του βιβλίου πατώντας 
πάνω σε επιλεγμένο κεφάλαιο ή χρησιμοποιώντας το πεδίο εισαγωγής αριθμού σελίδας 
ακριβώς πάνω από τα κεφάλαιο. Η δεύτερη στήλη εμπεριέχει όλες τις διαδραστικές 
ασκήσεις του βιβλίου με αύξουσα αρίθμηση σελίδων. Στην Τρίτη στήλη έχουν 
ομαδοποιηθεί όλα τα πολυμεσικά αρχεία που ενσωματώθηκαν στο βιβλίο με αντίστοιχη 
αρίθμηση. Στην τέταρτη στήλη εμφανίζονται τυχόν αναθέσεις εργασιών που σας έχουν 
αποσταλεί από τον καθηγητή σας. 
 
Στο δεξιό μενού του βιβλίου μπορείτε να αποθηκεύετε σημειώσεις σε μορφή απλού 
αρχείου και να κάνετε αναζήτηση σε όλο το περιεχόμενο του βιβλίου σας, εφόσον αυτό 
έχει δημιουργηθεί με το απαραίτητο html φορμά. 
 
Το κάτω μενού εμπεριέχει, εκτός από τη δυνατότητα να πλοηγείσθε με τη βοήθεια των 
μικροεικονιδίων των σελίδων, διάφορες λειτουργίες και εργαλεία διαδραστικού πίνακα 
για την περίπτωση που κάνετε χρήση της εφαρμογής εντός τάξης με απλό προβολικό.
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Δίπλα από το εικονίδιο του εργαλείων εμφανίζεται το εικονίδιο των βασικών ρυθμίσεων 
του βιβλίου.
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Προσοχή: Η ρύθμιση ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΥΣΕΩΝ δεν θα ισχύσει στις περιπτώσεις όπου το βιβλίο σας 
είναι διασυνδεδεμένο με καθηγητή. Υπερισχύει δηλαδή η ρύθμιση που έχει κάνει ο καθηγητής 
σας στο βιβλίο σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε οθόνη η οποία δυσχεραίνει τη χρήση 
των πλαϊνών μενού, μπορείτε να αποεμφανίσετε τις πλαϊνές μπάρες και να τις τοποθετήσετε 
στο κάτω μενού: επιλέξτε ΟΧΙ στην εμφάνιση sidebars. Πατήστε αποθήκευση μετά από 
οποιαδήποτε αλλαγή.

 
Το εικονίδιο ερωτηματικό εμφανίζει μία σύντομη επεξήγηση των συμβόλων που 
χρησιμοποιούνται στο βιβλίο σας όπως επίσης και τα στοιχεία του εκάστοτε εκδότη.

 
 
Το τελευταίο εικονίδιο του κάτω μενού οδηγεί (αριστερό βέλος σε πόρτα) στο κλείσιμο 
του βιβλίου.
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Τύποι ασκήσεων
• Σωστό-λάθος
• Σωστό-λάθος (µε αιτιολόγηση)
• Πολλαπλή επιλογή (με μία σωστή επιλογή)
• Πολλαπλή επιλογή (με περισσότερες από μία σωστές επιλογές)
• Μεταφορά και απόθεση (Drag and drop)
• Συμπλήρωση κενών (με εισαγωγή κειμένου)
• Συμπλήρωση κενών (με επιλογή από κυλιόμενο πίνακα)
• Αντιστοίχιση (λέξεις με λέξεις, εικόνες με λέξεις)
• Ομαδοποίηση-Κατανομή
• Ανακατανομή (λέξεων, φράσεων/διαλόγων, φωτογραφιών)
• Κρυπτόλεξο
• Σταυρόλεξο
• Δημιουργία και προβολή περιεχομένου
• Παραγωγή κειμένου
• Ερώτημα με υποερωτήματα διαφόρων τύπων
• Έρευνα/επισκόπηση με υποερωτήματα διαφόρων τύπων και υιοθέτηση κλίμακας 

 
Ακολουθούν στιγμιότυπα από βασικούς τύπους ασκήσεων.

 
Σημείωση: στις συσκευές όπου δεν δίνεται η δυνατότητα pinch and zoom, εμφανίζεται στη δεξιά 
πλευρά της οθόνης λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης. Πατώντας επάνω στο σύμβολο 100% 
επαναφέρεται αυτόματα η σελίδα προβολής στο κανονικό της μέγεθος.

Άσκηση Συμπλήρωση κενών
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Άσκηση Πολλαπλής επιλογής (με μία σωστή επιλογή)

 
Άσκηση Αντιστοίχισης 
 
Όταν οι ασκήσεις έχουν πρόσθετο υλικό, αρχείο βίντεο ή αρχείο ήχου τότε αυτό εμφανίζεται 
στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 
Πατώντας την ειδική μπάρα με την ονομασία Περισσότερα εμφανίζονται τυχόν αρχεία 
φωτογραφίας που είναι απαραίτητα για την επίλυση των ασκήσεων. Πατώντας (και 
κρατώντας) μπορείτε να σύρετε τη φωτογραφία δεξιά (όπου μικραίνει για να χωρέσει) ή προς 
τα κάτω ώστε να  έχετε τον απαραίτητο χώρο για να εκτελέσετε την άσκησή σας. 
Όταν πατήσετε ΕΛΕΓΧΟΣ η εφαρμογή θα σας ενημερώσει για την ορθότητα των απαντήσεών 
σας.
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Οι λάθος απαντήσεις αποτυπώνονται σε κόκκινο χρώμα, ενώ οι σωστές απαντήσεις σε 
πράσινο χρώμα.

 
 
Μπορείτε να επαναλάβατε την άσκηση όσες φορές το επιθυμείτε. 
Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στα στατιστικά σας στη στήλη ΓΕΝΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ). 
Όταν όμως για τη συγκεκριμένη άσκηση σάς έχει δοθεί ανάθεση εργασίας, τότε η   φορά που 
θα την εκτελέσετε μετά την ανάθεση καταγράφεται στη στήλη ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η αμέσως 
επόμενη φορά (δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη κοκ.) που θα την εκτελέσετε θα καταγραφεί εκ νέου 
στα στατιστικά της στήλης ΓΕΝΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ).
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Συχνές Ερωτήσεις

1. Που βρίσκω πληροφορίες και ρυθμίσεις για την εφαρμογή bookapp; 
Στην επάνω δεξιά πλευρά της εφαρμογής πατήστε το εικονίδιο  (=πληροφορίες). Εκεί 
μπορείτε μεταξύ άλλων να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης, να κρύψετε η να εμφανίσετε 
την τελευταία -εκ των τριών- δέσμη του ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ή να ανανεώσετε (REFRESH) το 
περιεχόμενο της οθόνης σας.

2. Μπορώ να μπω στο λογαριασμό μου και να εργάζομαι με τα βιβλία από όποιο συσκευή 
επιθυμώ; 
Μπορείτε να εισέρχεστε στο λογαριασμό σας από όποια συσκευή επιθυμείτε ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ. Εγκαταστήστε σε όλες σας τις συσκευές τη δωρεάν εφαρμογή Bookapp Klett και 
εισέρχεστε κάθε φορά με το email και τον κωδικό σας.  

3. Μπορώ να δουλέψω ταυτόχρονα σε δύο συσκευές; 
Όχι. Κάθε φορά που είστε συνδεδεμένος στο λογαριασμό σας μπορείτε να εργάζεστε σε 
μία μόνο συσκευή. Αν προσπαθήσετε να εισέλθετε ταυτόχρονα στο λογαριασμό σας από 
άλλη συσκευή, τότε το σύστημα θα σας αποσυνδέσει αυτόματα από την πρώτη συσκευή. 
Προσοχή μπορεί να χαθούν δεδομένα σε περίπτωση που εκτελείτε ασκήσεις ή δημιουργείτε 
σημειώσεις.

4. Πώς αγοράζω ένα βιβλίο; 
Μπορείτε να προμηθεύεστε κωδικούς ενεργοποίησης βιβλίων (ισχύουν για 12 μήνες χρήσης) 
από τον ιστότοπο του εκδότη. Οι ενεργοποιήσεις γίνονται στην τρίτη δέσμη της εφαρμογής 
(ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ) στο κάτω μέρος της οθόνης. Τον 16ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό που θα 
λάβετε, τον εισάγετε μαζί με τις παύλες στο πεδίο που θα εμφανιστεί, όταν πατήσετε το 
εικονίδιο της κλειδαριάς πάνω στο βιβλίο που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε. Αμέσως μετά 
την ενεργοποίησή του το βιβλίο θα εμφανιστεί για χρήση στην πρώτη δέσμη της εφαρμογής 
(ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ).

 
5. Που μπορώ να βλέπω πόσες ημέρες χρήσης απομένουν στο βιβλίο μου; 

Πατώντας πάνω στο εικονίδιο  (=πληροφορίες) του εκάστοτε βιβλίου στη δέσμη ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΜΟΥ μπορείτε μεταξύ άλλων να βλέπετε το χρονικό υπόλοιπο σε ημέρες κατά το οποίο 
μπορείτε να κάνετε χρήση του βιβλίου στο λογαριασμό σας.

6. Πώς ανανεώνω την άδεια χρήσης ενός βιβλίου που έχει λήξει; 
Όταν λήξει η δωδεκάμηνη άδεια χρήσης το βιβλίο φεύγει από την πρώτη δέσμη της 
εφαρμογής και επανεμφανίζεται στην τρίτη δέσμη ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ. Ακολουθήστε πάλι τη 
διαδικασία ενεργοποίησης. Δείτε σχετικά την ερώτηση Πώς αγοράζω ένα βιβλίο; 
 
Ανανέωση βιβλίου: Το βιβλίο μου έχει ακόμα μερικές μέρες χρήσης. Έχω λάβει νέο κωδικό 
ενεργοποίησης από τον εκδότη. Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω ήδη ή πρέπει να περιμένω να 
λήξει ο προηγούμενος κωδικός; 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον νέο κωδικό μόνο εφόσον στο ήδη ενεργοποιημένο 
βιβλίο απομένουν λιγότερες από 30 ημέρες χρήσης. Στη δέσμη ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ πατήστε 
στο εικονίδιο    (=πληροφορίες) του βιβλίου που επιθυμείτε να ανανεώσετε. Εισάγετε 
εκεί στο πεδίο ενεργοποίησης τον νέο κωδικό. Αν οι εναπομείνασες ημέρες χρήσης του 
προηγούμενου κωδικού ήταν πχ. 20, τότε αμέσως μετά την εισαγωγή του νέου κωδικού θα 
εμφανιστεί στο πεδίο ημέρες που απομένουν ο συνολικός αριθμός 385 (ημέρες) δηλαδή 
365+20 = 385.
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7. Πως μπορώ να διασυνδέσω έναν μαθητή με τον λογαριασμό μου; 
Ως καθηγητής δεν μπορείτε να εκκινήσετε καμία διαδικασία διασύνδεσης των μαθητών 
σας στο λογαριασμό σας. Μόνο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσκαλούν μέσω του 
βιβλίου τους καθηγητές/δασκάλους.

8. Πως μπορεί ένας μαθητής να καλέσει έναν δάσκαλο για διασύνδεση. 
1. Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει το email του δασκάλου του όπως αυτό έχει 
 χρησιμοποιηθεί στο προφίλ του δασκάλου.
2. Ο μαθητής αφού θα έχει αγοράσει το βιβλίο, πατά πάνω στο εικονίδιο   (=πληροφορίες) 

του βιβλίου και εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο το email του δασκάλου.
3. Ο καθηγητής λαμβάνει μήνυμα πρόσκλησης διασύνδεσης την οποία μπορεί να αποδεχτεί 

ή να απορρίψει.

9. Δεν θέλω οι μαθητές μου ή οι καθηγητές μου να γνωρίζουν το πραγματικό μου email. 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω κατά την εγγραφή ένα ψεύτικο, μη υπαρκτό email; 
Ναι μπορείτε. Αρκεί να έχει τη μορφή ενός κανονικού email δηλαδή supermario@mario1234.
gr. και να μην χρησιμοποιείται ήδη από άλλον χρήστη. 
 
Προσοχή: Το σύστημα σάς ζητά να καταχωρίσετε ένα δεύτερο email ασφαλείας στο οποίο θα 
σας αποσταλεί ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. Αυτό το 
email ασφαλείας δεν δημοσιεύεται πουθενά και θα πρέπει για τη δική σας ασφάλεια να είναι 
πραγματικό και σε χρήση. Στο ίδιο email ασφαλείας αποστέλλονται στατιστικά αποτελέσματα 
μαθητών σας σε πίνακες.

10. Είμαι καθηγητής και θέλω να δημιουργήσω τάξεις.  
Δεν έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας ομαδοποίησης μαθητών. Όλοι οι διασυνδεδεμένοι 
με εσάς μαθητές εμφανίζονται ως μία ομάδα στη δεύτερη, μεσαία δέσμη της εφαρμογής 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα δεύτερο προφίλ 
καθηγητή, όπου θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό email. Για κάθε τάξη σας θα 
έπρεπε να συντηρείτε ένα διαφορετικό email, δηλαδή προφίλ.

11. Πώς μπορεί να γίνει η αποσύνδεση βιβλίου μεταξύ μαθητή και καθηγητή; 
Μόνο ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να αποσυνδέσει έναν μαθητή μέσω του βιβλίου. Στη 
δέσμη ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ο καθηγητής πατά στην καρτέλα του μαθητή το εικονίδιο βιβλία, 
και κατόπιν διαγράφει το βιβλίο που επιθυμεί.

12. Πως μπορώ να διαγράψω τη διασύνδεση ενός μαθητή σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο; 
Πατήστε πάνω στο επιλεγμένο βιβλίο το εικονίδιο των μαθητών, και στη συνέχεια πατήστε 
διαγραφή στην καρτέλα του μαθητή που θέλετε να αποσυνδεθεί.

13. Πως μπορώ ως καθηγητής να στείλω ασκήσεις εργασίας (tasks, assignements) στους 
μαθητές μου. 
Πατήστε στην πρώτη δέσμη ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ το εικονίδιο ΜΑΘΗΤΕΣ   ενός επιλεγμένου 
βιβλίου. Στην οθόνη σας εμφανίζονται όλοι οι μαθητές που είναι διασυνδεδεμένοι με το 
λογαριασμό σας στο συγκεκριμένο βιβλίο. Επιλέξτε με κλικ στις εκάστοτε καρτέλες τους 
μαθητές στους οποίους θα αποστείλετε ασκήσεις εργασίας. Σημειώστε πως με τη λειτουργία 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΌΛΩΝ μπορείτε αυτόματα να επιλέξετε όλες τις καρτέλες. Στη συνέχεια πατήστε το 
γενικό εικονίδιο μηνύματος που βρίσκετε πάνω από τις καρτέλες των μαθητών.Πατήστε 
ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.  
Πατήστε ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ και ορίστε τις ασκήσεις που θέλετε να εκτελεσθούν. 
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Συμπληρώστε ΘΕΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ προαιρετικά και πατήστε το εικονίδιο  ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

 
Αν θέλετε να στείλετε ασκήσεις εργασίας σε έναν μόνο μαθητή μπορείτε επίσης να πατήσετε 
στη δεύτερη δέσμη ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ, το εικονίδιο βιβλία σε μια καρτέλα μαθητή. Πατήστε 
το εικονίδιο μηνύματος στην καρτέλα του βιβλίου της επιλογής σας και ακολουθήστε τη 
διαδικασία που προαναφέρθηκε. 

15. Τι πρέπει να κάνει ένας μαθητής αφού εκτελέσει όλες τις ασκήσεις εργασίας που 
 του έχει αναθέσει ο καθηγητής του; 
 Οι ειδοποιήσεις αυτές εμφανίζονται σε 2 σημεία. 

Α) Στο λογαριασμό του μαθητή, στο επάνω δεξιό τμήμα της εφαρμογής, δίπλα στο εικονίδιο 
μηνύματος εμφανίζεται αριθμός που αντιστοιχεί σε νέα μη αναγνωσμένα μηνύματα. Το 
μήνυμα που αφορά την εκτέλεση εργασιών εμπεριέχει όλες τις απαραίτητες παραπομπές 
τις οποίες πατά ο μαθητής για να επισκεφθεί τις σελίδες του βιβλίου όπου βρίσκονται οι 
ασκήσεις προς εκτέλεση. 

B) Σε κάθε βιβλίο που ανοιχθεί από τον μαθητή εμφανίζεται η ένδειξη ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην αριστερή μπάρα πλοήγησης και συγκεκριμένα στην τέταρτη 
τελευταία στήλη με το σχετικό εικονίδιο  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Κάθε εκτελεσμένη άσκηση 
(εκτελεσμένη θεωρείτε μια άσκηση όταν ο μαθητής πατήσει το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ) 
εμφανίζεται πλέον στην εν λόγω στήλη πράσινη. Οι μη εκτελεσμένες εμφανίζονται 
κόκκινες.

15. Τι πρέπει να κάνει ένας μαθητής αφού εκτελέσει όλες τις ασκήσεις εργασίας που του 
έχει αναθέσει ο καθηγητής του; 
Ο μαθητής πρέπει να ανοίξει το μήνυμα εργασίας που είχε λάβει και να πατήσει την ένδειξη 
ΥΠΟΒΟΛΗ. Αυτόματα ενημερώνεται ο καθηγητής του για την ολοκλήρωση της εργασίας. 
Μετά τη σχετική υποβολή, διαγράφεται από την αριστερή στήλη πλοήγησης εντός του 
βιβλίου οποιαδήποτε αναφορά σε ήδη υποβληθείσες εργασίες.

16. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα αποτελέσματα των εργασιών που έχει υποβάλει ο μαθητής; 
Η ανάγνωση των στατιστικών αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: 

Α Στη δέσμη ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ, πατήστε το εικονίδιο μαθητές σε ένα βιβλίο της επιλογής 
σας. Πατήστε το εικονίδιο στατιστικών του μαθητή που σας ενδιαφέρει. Η καρτέλα των 
στατιστικών που ανοίγει αφορά το σύνολο των εκτελεσμένων ασκήσεων (βλ. αριστερή 
στήλη). Δεξιότερα επιλέγετε μεταξύ των στηλών ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β) Στη δέσμη ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ πατήστε το εικονίδιο βιβλία σε μία καρτέλα μαθητή 
της επιλογής σας. Πατήστε το εικονίδιο στατιστικά στο βιβλίο της επιλογής σας. 
Ακολουθήστε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε.

17. Είμαι καθηγητής και θέλω να αποκλείσω στους μαθητές μου τη δυνατότητα να βλέπουν 
τις λύσεις των ασκήσεων. 
Στη δέσμη ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ πατήστε στο εικονίδιο μαθητές του βιβλίου που επιθυμείτε να 
αποκρύψετε τις λύσεις. Επιλέξτε κατόπιν τους μαθητές στους οποίους θα γίνει η απόκρυψη 
και πατήστε το εικονίδιο δείξε/κρύψε τις λύσεις. Η επανεμφάνιση των λύσεων γίνεται με τον 
ίδιο τρόπο.
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18. Δεν έχω κρύψει τις λύσεις στους μαθητές μου. Τους απέστειλα ασκήσεις εργασίας. 
Μπορώ να δω αν έχουν πατήσει το κουμπί δείξε τις λύσεις; 
Ναι μπορείτε. Σε όλα τα στατιστικά αποτελέσματα εμφανίζεται η ένδειξη αν έχει πατηθεί ή 
όχι η εν λόγω λειτουργία.

19. Τι μπορώ να δω ως μαθητής ή ως καθηγητής στον τομέα των στατιστικών; 
Μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων μεμονωμένα για κάθε άσκηση και για κάθε μαθητή τον 
χρόνο έναρξης της άσκησης, τη διάρκεια εκτέλεσης, την ώρα υποβολής, το ποσοστό σωστών 
έναντι λανθασμένων απαντήσεων, τον τύπο της κάθε άσκησης όπως και την αποτύπωσή της 
(Πώς λύθηκε η άσκηση την τελευταία φορά;), το γραπτό δηλαδή του μαθητή. Η αποτύπωση 
δεν ισχύει προς το παρόν για όλους τους τύπους των ασκήσεων (εξαιρούνται οι κάθε μορφής 
draggable ασκήσεις). 
 
Στην κατηγορία Γενικά μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα κεφάλαια ή ακόμη και 
μεμονωμένες ασκήσεις του βιβλίου. Τα στατιστικά των επιλογών σας εμφανίζονται στο δεξιό 
μέρος της οθόνης αφού πατήσετε το  πορτοκαλί κουμπί κάτω από τα Κεφάλαια. 

  
Στη κατηγορία Ασκήσεις εργασίας μπορείτε να πατήσετε πάνω στον τίτλο της ανάθεσης 
εργασίας είτε στο εικονίδιο του μαθητή για να δείτε τα σχετικά στατιστικά. Μπορείτε επίσης 
να πατήσετε στο διπλό εικονίδιο των μαθητών για να δείτε συνδυαστικά τα στατιστικά όλων 
των μαθητών που συμμετείχαν στην εκτέλεση των ασκήσεων μιας συγκεκριμένης ανάθεσης 
εργασίας. 
 
Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να τικάρετε όσες αναθέσεις εργασιών επιθυμείτε και να 
αντλήσετε συνδυαστικά αποτελέσματα για το μαθητή σας. Αυτή η συνδυαστική λειτουργία 
άντλησης στατιστικών ισχύει μόνο για μεμονωμένους μαθητές. Αν πατήσετε στην ίδια στήλη 
το εικονίδιο διπλού μαθητή δεξιά εμφανίζονται δυο στήλες βαθμολόγησης: Η στήλη της 
επίδοσης των μαθητών και δεξιότερα η στήλη της βαθμολόγησης του καθηγητή. Ο 
καθηγητής μπορεί να βαθμολογήσει χειροκίνητα κάθε εργασία μάθησης στο δεξί άκρο των 
στατιστικών κάθε μεμονωμένης άσκησης όπου βρίσκεται αντίστοιχο πεδίο εισαγωγής 
βαθμολόγησης.



Εγχειρίδιο χρήσης
Klett book app32


