Ενδεικτικό ενϊριο Φρόςησ τησ Εφαρμογόσ e-me content

ενϊριο Φρόςησ τησ Εφαρμογόσ e-me content
Ειςαγωγό
H κα Ε.Κ., εκπαιδευτικόσ – φιλόλογοσ (ΠΕ02), διδϊςκει ςτουσ μαθητϋσ τησ Α’ Γυμναςύου το μϊθημα τησ
Ιςτορύασ. Ϊχει ολοκληρώςει την ενότητα που ςχετύζεται με τον Μυκηναώκό Πολιτιςμό και θϋλει μϋχρι το
επόμενο μϊθημα να ϋχει ετοιμϊςει ςτην e-me μια ϊςκηςη ςυμπλόρωςησ κενών για να ελϋγξει την
κατανόηςη τησ διδακτικόσ ενότητασ από την πλευρϊ των μαθητών τησ. Φρειϊζεται να ακολουθόςει τα
παρακϊτω βόματα.

Βόμα 1
Από τον χώρο εργαςύασ τησ ςτην e-me, η εκπαιδευτικόσ επιλϋγει την εφαρμογό “e-me content”:

και μεταφϋρεται αυτόματα ςτο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομϋνου
(διαχειριςτικό περιβϊλλον του “e-me content”).
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Βόμα 2
Από την αναδιπλούμενη λύςτα επιλϋγει τον τύπο του αντικειμϋνου που επιθυμεύ να δημιουργόςει κϊνοντασ
κλικ ςτο όνομϊ του, εν προκειμϋνω «υμπλόρωςη κενών» (Fill in the blanks). [Για τουσ υποςτηριζόμενουσ
τύπουσ αντικειμϋνων “e-me content” ςυμβουλευτεύτε το Παρϊρτημα]
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Βόμα 3
Εμφανύζεται η φόρμα δημιουργύασ του νϋου αντικειμϋνου (δηλ. τησ ϊςκηςησ ςυμπλόρωςησ κενών), τα
πεδύα τησ οπούασ χρειϊζεται να ςυμπληρώςει, ακολουθώντασ τισ οδηγύεσ που τα ςυνοδεύουν.
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.

Βόμα 4
Μόλισ ςυμπληρώςει τα πεδύα, επιλϋγει την ενϋργεια «Δημιουργύα».
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Βόμα 5
Σο νϋο αντικεύμενο, δηλ. η ϊςκηςη ςυμπλόρωςησ κενών, ϋχει δημιουργηθεύ και εμφανύζεται ςε κατϊςταςη
προβολόσ. Η εκπαιδευτικόσ επιθυμεύ να διαθϋςει την ϊςκηςη ςτουσ μαθητϋσ τησ ειςϊγοντϊσ την ςτον τούχο
τησ ςχετικόσ (με το μϊθημα τησ Ιςτορύασ Α’ Γυμναςύου) Κυψϋλησ, οπότε επιλϋγει από το πλευρικό μενού
ςτα αριςτερϊ «Μετϊβαςη ςτισ Κυψϋλεσ».
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Βόμα 6
Από τισ Κυψϋλεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει, επιλϋγει την επιθυμητό, δηλ. Κυψέλη Ιςτορίασ - Α’ Γυμναςίου, για
να καταςτόςει διαθϋςιμη ςτα μϋλη τησ Κυψϋλησ την ϊςκηςη που δημιούργηςε.
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Βόμα 7
τον τούχο τησ Κυψϋλησ, επιλϋγει να κϊνει ειςαγωγό τησ ϊςκηςησ μϋςω του ενςωματωμϋνου επεξεργαςτό
κειμϋνου, ώςτε να τη ςυμπληρώςουν οι μαθητϋσ τησ (που εύναι μϋλη τησ Κυψϋλησ).
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Βόμα 8
Για να δει ποιοι μαθητϋσ ϋχουν ςυμπληρώςει την ϊςκηςη, η εκπαιδευτικόσ χρειϊζεται να επιςκεφθεύ την
εφαρμογό e-me content, την οπούα επιλϋγει εκ νϋου από τον χώρο εργαςύασ τησ ςτην e-me. Από εκεύ
μεταφϋρεται αυτόματα ςτο διαχειριςτικό περιβϊλλον του “e-me content” και από το πλευρικό μενού ςτα
αριςτερϊ επιλϋγει «Όλα τα αντικεύμενα».
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Βόμα 9
Εμφανύζεται η λύςτα με όλα τα αντικεύμενα που ϋχει η ύδια δημιουργόςει από όπου, αφού εντοπύςει την
ϊςκηςη που την ενδιαφϋρει, επιλϋγει «Δραςτηριότητα χρηςτών» για να δει τι ϋχουν κϊνει οι μαθητϋσ τησ
αναφορικϊ με τη ςυγκεκριμϋνη ϊςκηςη.

Βόμα 10
Μϋςω του πύνακα που εμφανύζεται, η εκπαιδευτικόσ μπορεύ να παρακολουθεύ τη δραςτηριότητα των
μαθητών τησ ςε ςχϋςη με την ϊςκηςη (βαθμολογύα, ημϋρα και ώρα ϋναρξησ τησ ϊςκηςησ, ημϋρα και ώρα
ολοκλόρωςησ τησ ϊςκηςησ και διϊρκεια ολοκλόρωςησ τησ ϊςκηςησ).
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Παρϊρτημα: Σύποι Τποςτηριζόμενων Αντικειμϋνων
Περιεχόμενα
1.

Accordion / Ακορντεόν....................................................................................................................... 11

2.

Agamotto (Image Blender) / Ακολουθύα Εικόνων .............................................................................. 11

3.

Arithmetic Quiz / Αριθμητικό κουύζ ................................................................................................... 11

4.

Audio / Αρχεύο Ϋχου .......................................................................................................................... 12

5.

Audio Recorder / Ηχογρϊφηςη .......................................................................................................... 12

6.

Chart / Γρϊφημα ................................................................................................................................ 12

7.

Collage / Κολϊζ .................................................................................................................................. 12

8.

Column / τόλη .................................................................................................................................. 12

9.

Course Presentation / Παρουςύαςη Μαθόματοσ ................................................................................ 13

10.

Dialog Cards / Κϊρτεσ Διαλόγου ......................................................................................................... 13

11.

Dictation / Τπαγόρευςη ..................................................................................................................... 13

12.

Documentation Tool / Εργαλεύο Σεκμηρύωςησ .................................................................................. 14

13.

Drag and Drop / ύρε και Ωφηςε ....................................................................................................... 14

14.

Drag the Words / ύρε τισ Λϋξεισ ....................................................................................................... 14

15.

Essay / Ϊκθεςη ιδεών - Δοκύμιο ......................................................................................................... 15

16.

Fill in the Blanks / υμπλόρωςη Κενών .............................................................................................. 15

17.

Find Multiple Hotspots / Βρεσ Πολλαπλϊ Hotspots............................................................................. 15

18.

Find the Hotspot / Βρεσ το Hotspot .................................................................................................... 15

19.

Find the Words / Κρυπτόλεξο ............................................................................................................. 16

20.

Flashcards / Περιςτρεφόμενεσ κϊρτεσ ............................................................................................... 16

21.

Guess the Answer / Μϊντεψε την Απϊντηςη ...................................................................................... 16

22.

iframe Embedder / Ενςωμϊτωςη iFrame ........................................................................................... 16

23.

Image Hotspots / Hotspots ςε Εικόνα ................................................................................................ 16

24.

Image Juxtaposition / Αντιπαραβολό Εικόνων / ..................................................................................17

25.

Image Pairing / Αντιςτούχιςη εικόνων .................................................................................................17

26.

Image Sequencing / ειροθϋτηςη Εικόνων .........................................................................................17
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27.

Image Slider / Εναλλαγό εικόνων ........................................................................................................17

28.

Interactive Video / Διαδραςτικό Βύντεο .............................................................................................. 18

29.

Mark the Words / ημεύωςε τισ Λϋξεισ ............................................................................................... 18

30.

Memory Game / Παιχνύδι Μνόμησ ...................................................................................................... 18

31.

Multiple Choice / Πολλαπλό Επιλογό ................................................................................................. 18

32.

Personality Quiz / Σεςτ προςωπικότητασ .......................................................................................... 19

33.

Quiz (Question Set) / Κουύζ (ύνολο Ερωτόςεων) ............................................................................. 19

34.

Single Choice Set / Μοναδικό Απϊντηςη ........................................................................................... 19

35.

Summary / ύνοψη ............................................................................................................................ 19

36.

Timeline / Φρονογραμμό .................................................................................................................... 20

37.

True-False Question / Ερώτηςη ωςτού - Λϊθουσ............................................................................. 20

38.

Twitter User feed / Ροό αναρτόςεων ςτο Twitter .............................................................................. 20

39.

Virtual Tour (360) / Εικονικό περιόγηςη ............................................................................................. 20

1. Accordion / Ακορντεόν
Δημιουργόςτε λύςτεσ με αναδιπλούμενα ςτοιχεύα.
Μειώςτε τον όγκο του κειμϋνου που εμφανύζεται ςτουσ χρόςτεσ χρηςιμοποιώντασ ϋνα προςαρμόςιμο
ακορντεόν. Οι τελικού χρόςτεσ επιλϋγουν την επικεφαλύδα που τουσ ενδιαφϋρει για να δουν το λεπτομερϋσ
περιεχόμενο. Ενδεύκνυται για την παροχό μιασ επιςκόπηςησ με προαιρετικϋσ επεξηγόςεισ ςε βϊθοσ.

2. Agamotto (Image Blender) / Ακολουθύα Εικόνων
Παρουςιϊςτε μια ακολουθύα εικόνων και επεξηγόςεων.
Παρουςιϊςτε μια ακολουθύα εικόνων την οπούα οι χρόςτεσ καλούνται να δουν τη μύα μετϊ την ϊλλη, π.χ.
φωτογραφύεσ ενόσ αντικειμϋνου που αλλϊζει με την πϊροδο του χρόνου, ςχημϊτων ό χαρτών που εύναι
οργανωμϋνα ςε διαφορετικϊ επύπεδα ό εικόνεσ που αποκαλύπτουν ολοϋνα και περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ.

3. Arithmetic Quiz / Αριθμητικό κουύζ
Δημιουργόςτε αριθμητικϊ κουύζ με χρονομϋτρηςη.
Δημιουργόςτε αριθμητικϊ κουύζ αποτελούμενα από ερωτόςεισ πολλαπλών επιλογών. Ψσ δημιουργόσ
περιεχομϋνου, το μόνο που χρειϊζεται να κϊνετε εύναι να αποφαςύςετε τον τύπο και την ϋκταςη (αριθμό
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ερωτόςεων) του κουύζ. Οι τελικού χρόςτεσ παρακολουθούν τη βαθμολογύα και τον χρόνο που δαπανούν
κατϊ την επύλυςη του κουύζ.

4. Audio / Αρχεύο Ήχου
Μεταφορτώςτε μια ηχογρϊφηςη.
Μεταφορτώςτε μια ηχογρϊφηςη ωσ αρχεύο .mp3, .wav, .ogg ό ςυμπληρώςτε τον ςύνδεςμο προσ μια
ηχογρϊφηςη.

5. Audio Recorder / Ηχογρϊφηςη
Πραγματοποιόςτε μια ηχογρϊφηςη.
Πρόκειται για μια ςυςκευό εγγραφόσ όχου HTML5. Καταγρϊψτε τη φωνό ςασ και αναπαραγϊγετε ό
κατεβϊςτε ϋνα αρχεύο .wav με την ηχογρϊφηςό ςασ.

6. Chart / Γρϊφημα
Δημιουργόςτε γρόγορα ραβδογρϊμματα και πύτεσ.
Σο «Γρϊφημα» ωσ τύποσ αντικειμϋνου ενδεύκνυται για τισ περιπτώςεισ που χρειϊζεται να παρουςιϊςετε με
οπτικό τρόπο απλϊ ςτατιςτικϊ δεδομϋνα.

7. Collage / Κολϊζ
Δημιουργόςτε ϋνα κολϊζ πολλαπλών εικόνων.
Σο «Κολϊζ» ωσ τύποσ αντικειμϋνου ςϊσ επιτρϋπει να οργανώςετε εικόνεσ ςε μια όμορφη ςύνθεςη.

8. Column / τόλη
Οργανώςτε το περιεχόμενο ςε διϊταξη ςτόλησ.
Με τον τύπο αντικειμϋνου «τόλη» μπορεύτε να οργανώςετε το περιεχόμενό ςασ ςε διϊταξη ςτόλησ. Σύποι
αντικειμϋνων που αναφϋρονται ςε παρόμοιο περιεχόμενο ό ςε ϋνα κοινό θϋμα μπορούν τώρα να
ομαδοποιηθούν για να δημιουργόςουν μια ςυνεκτικό μαθηςιακό εμπειρύα. Επαφύεται ςτη δημιουργικό
ευχϋρεια των δημιουργών περιεχομϋνου να ςυνδυϊςουν τουσ τύπουσ αντικειμϋνων που υποςτηρύζει το eme content.
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9. Course Presentation / Παρουςύαςη Μαθόματοσ
Δημιουργόςτε μια παρουςύαςη με διαδραςτικϋσ διαφϊνειεσ.
Οι παρουςιϊςεισ μαθημϊτων αποτελούνται από διαφϊνειεσ με πολυμϋςα, κεύμενο και ποικύλα εύδη
διαδραςτικών ςτοιχεύων όπωσ ερωτόςεισ πολλαπλών επιλογών, διαδραςτικϊ βύντεο, διαδραςτικϋσ
ςυνόψεισ κ.ϊ. Οι τελικού χρόςτεσ μπορούν να ϋρθουν ςε επαφό με νϋο διαδραςτικό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και να δοκιμϊςουν τισ γνώςεισ και τη μνόμη τουσ. Όπωσ ιςχύει ςε όλουσ τουσ τύπουσ
αντικειμϋνων, η επεξεργαςύα του περιεχομϋνου πραγματοποιεύται μϋςω ενόσ φυλλομετρητό. Ο τύποσ
αντικειμϋνου «Παρουςύαςη μαθημϊτων» περιλαμβϊνει ϋνα εργαλεύο ςυγγραφόσ (WYSIWYG) που
βαςύζεται ςτο ςύρςιμο και την απόθεςη ςτοιχεύων. Ϊνασ ςυνόθησ τρόποσ αξιοπούηςησ του τύπου
αντικειμϋνων «Παρουςύαςη μαθημϊτων» περιλαμβϊνει τη χρόςη μερικών διαφανειών για να γύνει
ειςαγωγό ςε ϋνα θϋμα και τη ςυνακόλουθη χρόςη μερικών ακόμα διαφανειών ςτισ οπούεσ ελϋγχονται οι
γνώςεισ του χρόςτη. Παρουςιϊςεισ μαθημϊτων μπορούν ωςτόςο να χρηςιμοποιηθούν με πολλούσ
διαφορετικούσ τρόπουσ, π.χ. ωσ εργαλεύο παρουςύαςησ για χρόςη ςτην τϊξη ό ωσ παιχνύδι όπου η
ςυνηθιςμϋνη πλοόγηςη αντικαθύςταται με κουμπιϊ πλοόγηςησ πϊνω από τισ διαφϊνειεσ για να μπορϋςει ο
χρόςτησ να κϊνει επιλογϋσ και να δει τι ςυνεπϊγονται αυτϋσ.

10.

Dialog Cards / Κϊρτεσ Διαλόγου

Δημιουργόςτε περιςτρεφόμενεσ κϊρτεσ με κεύμενο.
Οι «Κϊρτεσ διαλόγου» μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ωσ αςκόςεισ για να βοηθόςουν τουσ χρόςτεσ να
απομνημονεύςουν λϋξεισ, εκφρϊςεισ ό προτϊςεισ. το μπροςτινό μϋροσ τησ κϊρτασ, υπϊρχει μια υπόδειξη
για μια λϋξη ό μια ϋκφραςη. Γυρύζοντασ την κϊρτα, ο χρόςτησ αποκαλύπτει μια ςχετικό λϋξη ό ϋκφραςη. Οι
κϊρτεσ διαλόγου μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςτην εκμϊθηςη γλωςςών ό για να παρουςιαςτούν
μαθηματικϊ προβλόματα ό να βοηθηθούν οι χρόςτεσ ώςτε να ανακαλϋςουν πληροφορύεσ όπωσ ιςτορικϊ
γεγονότα, τύπουσ ό ονόματα.

11.Dictation / Τπαγόρευςη
Ο δημιουργόσ ενόσ αντικειμϋνου Τπαγόρευςησ μπορεύ να προςθϋςει δεύγματα όχου (αρχεύο όχου ό
διεύθυνςη που περιϋχει μια πρόταςη προσ υπαγόρευςη) και το πώσ εύναι η ςωςτό μεταγραφό τησ. Οι
τελικού χρόςτεσ μπορούν να ακούςουν τα δεύγματα και να πληκτρολογόςουν αυτό που ϋχουν ακούςει ςε
ϋνα πεδύο κειμϋνου. Οι απαντόςεισ τουσ αξιολογούνται αυτόματα.
Παρϋχεται η δυνατότητα μϋςω κατϊλληλων ρυθμύςεων να τροποποιηθεύ το επύπεδο δυςκολύασ τησ
ϊςκηςησ. Μπορεύ προαιρετικϊ να προςτεθεύ ϋνα δεύτερο δεύγμα όχου το οπούο όμωσ θα περιϋχει μια
υπαγόρευςη ςε αργό ταχύτητα. Μπορεύ να οριςτεύ ϋνα όριο για το πόςο ςυχνϊ μπορεύ να παιχτεύ ϋνα
δεύγμα, να καθοριςτεύ εϊν η χρόςη ςωςτόσ ςτύξησ από τουσ τελικούσ χρόςτεσ θα επηρεϊζει τη
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βαθμολόγηςη και αν μικρϊ λϊθη, όπωσ τα ςφϊλματα πληκτρολόγηςησ, θα πρϋπει να υπολογύζονται ωσ
λϊθοσ και πωσ θα επηρεϊζουν τη τελικό βαθμολογύα..

12.

Documentation Tool / Εργαλεύο Σεκμηρύωςησ

Δημιουργόςτε ϋναν οδηγό τεκμηρύωςησ με εξαγωγό κειμϋνου.
Σο «Εργαλεύο Σεκμηρύωςησ» ϋχει ωσ ςτόχο να διευκολύνει τη δημιουργύα οδηγών αξιολόγηςησ για
δραςτηριότητεσ που βαςύζονται ςε ςτόχουσ. Μπορεύ επύςησ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ οδηγόσ με φόρμεσ. Κατϊ
την επεξεργαςύα, ο δημιουργόσ μπορεύ να προςθϋςει πολλαπλϊ βόματα ςτον οδηγό. ε κϊθε βόμα, ο
δημιουργόσ μπορεύ να καθορύςει ποιο περιεχόμενο θα αντιςτοιχεύ ςτο εκϊςτοτε βόμα. Σο περιεχόμενο
μπορεύ να εύναι απλό κεύμενο, πεδύα ειςαγωγόσ, οριςμόσ ςτόχου και αξιολόγηςη ςτόχου. Μετϊ τη
δημοςύευςη, ο τελικόσ χρόςτησ θα διατρϋξει τα βόματα του οδηγού. το τελευταύο βόμα του οδηγού, ο
χρόςτησ μπορεύ να δημιουργόςει και να κατεβϊςει ϋνα ϋγγραφο με όςα ςτοιχεύα ϋχουν ςυμπληρωθεύ. Σο
«Εργαλεύο Σεκμηρύωςησ» προςαρμόζεται πλόρωσ και λειτουργεύ εξαιρετικϊ ςε μικρότερεσ οθόνεσ καθώσ
και ςτην οθόνη του υπολογιςτό ςασ.

13.Drag and Drop / ύρε και Άφηςε
Δημιουργόςτε αςκόςεισ μεταφορϊσ και απόθεςησ με εικόνεσ.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «ύρε και Ωφηςε» επιτρϋπει ςτον χρόςτη να ςυςχετύςει δύο ό περιςςότερα ςτοιχεύα
και να κϊνει λογικϋσ ςυνδϋςεισ με οπτικό τρόπο. Δημιουργόςτε αντικεύμενα με ςύρςιμο κι απόθεςη
χρηςιμοποιώντασ και το κεύμενο και τισ εικόνεσ ωσ εναλλακτικϋσ λύςεισ. Ο τύποσ αντικειμϋνου «ύρε και
Ωφηςε» υποςτηρύζει ερωτόςεισ και απαντόςεισ με αντιςτοιχύα ςτοιχεύων ϋνα προσ ϋνα, ϋνα προσ πολλϊ,
πολλϊ προσ ϋνα και πολλϊ προσ πολλϊ.

14. Drag the Words / ύρε τισ Λϋξεισ
Δημιουργόςτε αςκόςεισ μεταφορϊσ και απόθεςησ που βαςύζονται ςε κεύμενο.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «ύρε τισ Λϋξεισ» επιτρϋπει ςτουσ δημιουργούσ περιεχομϋνου να δημιουργούν
κειμενικϋσ προτϊςεισ ςτισ οπούεσ λεύπουν τμόματα κειμϋνου. Ο τελικόσ χρόςτησ ςϋρνει ϋνα τμόμα που
λεύπει από το κεύμενο ςτη ςωςτό του θϋςη, για να ςχηματύςει την πλόρη πρόταςη. Ο ςυγκεκριμϋνοσ τύποσ
αντικειμϋνου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να ελεγχθεύ αν ο χρόςτησ θυμϊται ϋνα κεύμενο που ϋχει
διαβϊςει ό αν ϋχει κατανοόςει κϊτι. Βοηθϊ τον χρόςτη να ςκεφτεύ με αφορμό ϋνα κεύμενο. Εύναι πολύ
εύκολο να δημιουργηθεύ μια ϊςκηςη με ςύρςιμο κι απόθεςη λϋξεων. Ο δημιουργόσ απλϊ γρϊφει το κεύμενο
και περικλεύει μϋςα ςε αςτερύςκουσ τισ λϋξεισ που πρϋπει να μεταφερθούν.
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15.Essay / Έκθεςη ιδεών - Δοκύμιο
Δημιουργόςτε μύα ϋκθεςη ιδεών / δοκύμιο με ϊμεςη ανατροφοδότηςη
τον τύπο αντικειμϋνου «Ϊκθεςη ιδεών – Δοκύμιο», ο δημιουργόσ ορύζει ϋνα ςύνολο λϋξεων-κλειδιών που
αντιπροςωπεύουν βαςικϊ ςημεύα ενόσ θϋματοσ. Αυτϋσ οι λϋξεισ-κλειδιϊ αντιςτοιχύζονται με ϋνα κεύμενο
που οι μαθητϋσ ϋχουν ςυνθϋςει και μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την ϊμεςη παροχό ανατροφοδοτικών
ςχολύων - εύτε υποδεικνύοντασ την αναθεώρηςη οριςμϋνων λεπτομερειών για το θϋμα αν λεύπει μια λϋξηκλειδύ εύτε επιβεβαιώνοντασ τισ ιδϋεσ του τελικού χρόςτη εϊν το κεύμενο περιϋχει μια λϋξη-κλειδύ.

16.

Fill in the Blanks / υμπλόρωςη Κενών

Δημιουργόςτε μια ϊςκηςη με λϋξεισ που λεύπουν από ϋνα κεύμενο.
Οι χρόςτεσ ςυμπληρώνουν τισ λϋξεισ που λεύπουν ςε ϋνα κεύμενο. Η λύςη εμφανύζεται ςτον χρόςτη αφού
ςυμπληρώςει όλεσ τισ λϋξεισ που λεύπουν ό μετϊ από κϊθε λϋξη που ςυμπληρώνει ανϊλογα με τισ ρυθμύςεισ
που ϋχει ορύςει ο δημιουργόσ. Ο δημιουργόσ τησ ϊςκηςησ ειςϊγει κεύμενο και επιςημαύνει τισ προσ
ςυμπλόρωςη λϋξεισ με αςτερύςκο. Εκτόσ από την εκμϊθηςη τησ μητρικόσ και μιασ ξϋνησ γλώςςασ, η
ςυμπλόρωςη των κενών μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να ελϋγξει την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να
αναπαρϊγει γεγονότα ό να εξϊγει μαθηματικϊ ςυμπερϊςματα.

17.Find Multiple Hotspots / Βρεσ Πολλαπλϊ Hotspots
Δημιουργόςτε πολλϊ hotspots για να τα εντοπύςουν οι χρόςτεσ.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Βρεύτε Πολλαπλϊ Hotspots» επιτρϋπει ςτουσ δημιουργούσ να δημιουργόςουν μια
ϊςκηςη βαςιςμϋνη ςε εικόνεσ όπου ο τελικόσ χρόςτησ θα εντοπύςει τα ςωςτϊ ςημεύα ςε μια εικόνα.

18. Find the Hotspot / Βρεσ το Hotspot
Δημιουργόςτε εικόνεσ με hotspots.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Βρεσ το Hotspot» επιτρϋπει ςτουσ τελικούσ χρόςτεσ να πατούν ςε ςημεύα μιασ
εικόνασ και να λαμβϊνουν ςχόλια για το αν όταν ςωςτό ό εςφαλμϋνη η επιλογό τουσ ςύμφωνα με την
περιγραφό τησ εργαςύασ. Ο δημιουργόσ μεταφορτώνει μια εικόνα και ορύζει διϊφορα hotspots που
αντιςτοιχούν ςε λεπτομϋρειεσ ό τμόματα τησ εικόνασ. Σα hotspots μπορούν εύτε να οριςτούν ωσ ςωςτϊ εύτε
ωσ εςφαλμϋνα και ο δημιουργόσ παρϋχει το κατϊλληλο κεύμενο ανατροφοδότηςησ και ςτισ δύο
περιπτώςεισ. Ο δημιουργόσ μπορεύ επύςησ να ορύςει κεύμενο ανατροφοδότηςησ και για την περύπτωςη που
ο τελικόσ χρόςτησ πατόςει ςε ςημεύο κϊπου που δεν ορύζεται ούτε ωσ ςωςτό ούτε ωσ λϊθοσ.
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19. Find the Words / Κρυπτόλεξο
Δημιουργόςτε ϋνα κρυπτόλεξο με λϋξεισ τησ επιλογόσ ςασ.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Κρυπτόλεξο» επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να δημιουργόςουν ϋνα κρυπτόλεξο
επιλϋγοντασ τισ λϋξεισ και ορύζοντασ το επύπεδο δυςκολύασ.

20.

Flashcards / Περιςτρεφόμενεσ κϊρτεσ

Δημιουργόςτε κομψϋσ και μοντϋρνεσ περιςτρεφόμενεσ κϊρτεσ.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Περιςτρεφόμενεσ κϊρτεσ» επιτρϋπει ςτουσ δημιουργούσ να δημιουργούν μύα
περιςτρεφόμενη κϊρτα ό ϋνα ςύνολο καρτών, όπου κϊθε κϊρτα ϋχει εικόνεσ που ςυνδυϊζονται με
ερωτόςεισ και απαντόςεισ. Οι τελικού χρόςτεσ υποχρεούνται να ςυμπληρώςουν το πεδύο κειμϋνου και ςτη
ςυνϋχεια να ελϋγξουν την ορθότητα τησ λύςησ τουσ.

21.

Guess the Answer / Μϊντεψε την Απϊντηςη

Δημιουργόςτε μια εικόνα με μια ερώτηςη και μια απϊντηςη.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Μϊντεψε την Απϊντηςη» επιτρϋπει ςτουσ δημιουργούσ να ανεβϊςουν μια εικόνα
και να προςθϋςουν μια κατϊλληλη περιγραφό. Οι τελικού χρόςτεσ μπορούν να μαντϋψουν την απϊντηςη
και να πατόςουν τη γραμμό κϊτω από την εικόνα για να αποκαλύψουν τη ςωςτό απϊντηςη.

22. iframe Embedder / Ενςωμϊτωςη iFrame
Ενςωματώςτε περιεχόμενο από μια διεύθυνςη URL ό ϋνα ςύνολο αρχεύων.
Με την ενςωμϊτωςη iFrame καθύςταται εύκολη η δημιουργύα ενόσ αντικειμϋνου από όδη υπϊρχουςεσ
εφαρμογϋσ JavaScript.

23.Image Hotspots / Hotspots ςε Εικόνα
Δημιουργόςτε μια εικόνα με πολλαπλϊ hotspots πληροφοριών.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Hotspots ςε Εικόνα» επιτρϋπουν τη δημιουργύα μιασ εικόνασ με διαδραςτικϊ
hotspots. Όταν ο τελικόσ χρόςτησ επιλϋξει ϋνα hotspot, εμφανύζεται ϋνα αναδυόμενο παρϊθυρο που
περιϋχει μια κεφαλύδα και κεύμενο ό βύντεο. Φρηςιμοποιώντασ το εργαλεύο ςυγγραφόσ, μπορεύτε να
προςθϋςετε όςα hotspots επιθυμεύτε.
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24.

Image Juxtaposition / Αντιπαραβολό Εικόνων /

Δημιουργύα διαδραςτικών εικόνων.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Αντιπαραβολό Εικόνων» επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να ςυγκρύνουν δύο εικόνεσ
δυναμικϊ.

25.Image Pairing / Αντιςτούχιςη εικόνων
Παιγνύδι αντιςτούχιςησ εικόνων με μεταφορϊ και απόθεςη
Πρόκειται για ϋναν απλό και αποτελεςματικό τύπο αντικειμϋνου ο οπούοσ ζητϊ από τουσ χρόςτεσ να
δημιουργόςουν ζευγϊρια εικόνων. Οι δύο εικόνεσ του ζευγαριού δεν εύναι απαραύτητο να εύναι ύδιεσ. Ϊτςι ο
δημιουργόσ μπορεύ να εξετϊςει την κατανόηςη κϊποιασ ςχϋςησ που ςυνδϋει διαφορετικϋσ εικόνεσ.

26.

Image Sequencing / ειροθϋτηςη Εικόνων

Σοποθετόςτε τισ εικόνεσ ςτη ςωςτό ςειρϊ.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «ειροθϋτηςη Εικόνων» επιτρϋπει ςτουσ δημιουργούσ να προςθϋτουν ϋνα ςύνολο
από δικϋσ τουσ εικόνεσ (με προαιρετικό περιγραφό) ςε μια ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ. Η ςειρϊ των εικόνων θα
εύναι τυχαύα και οι τελικού χρόςτεσ θα πρϋπει να τισ αναδιοργανώςουν με βϊςη τισ οδηγύεσ τησ ϊςκηςησ

27.Image Slider / Εναλλαγό εικόνων
Δημιουργόςτε εύκολα μια ςυλλογό με εναλλαςςόμενεσ εικόνεσ.
Παρουςιϊςτε τισ εικόνεσ ςασ με εύκολο και ελκυςτικό τρόπο. Οι δημιουργού καλούνται απλώσ να
μεταφορτώςουν εικόνεσ και να παρϊςχουν εναλλακτικϊ κεύμενα για τισ εικόνεσ. Οι επόμενεσ δύο
διαδοχικϋσ εικόνεσ εύναι πϊντα προφορτωμϋνεσ, ώςτε η εναλλαγό μεταξύ των εικόνων να γύνεται γρόγορα,
χωρύσ αναμονό για τη φόρτωςη τησ επόμενησ εικόνασ. Οι εικόνεσ ενδϋχεται να εμφανιςτούν ωσ μϋροσ τησ
ςελύδασ ό ςε λειτουργύα πλόρουσ οθόνησ. Όταν χρηςιμοποιούνται ωσ μϋροσ τησ ςελύδασ, το ςύςτημα θα
επιλϋξει ςταθερό αναλογύα διαςτϊςεων με βϊςη τισ χρηςιμοποιούμενεσ εικόνεσ. Οι δημιουργού μπορούν να
επιλϋξουν να χειριςτούν διαφορετικϊ τισ αναλογύεσ διαςτϊςεων.
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28.

Interactive Video / Διαδραςτικό Βύντεο

Δημιουργόςτε ϋνα βύντεο με διαδραςτικϊ ςτοιχεύα.
Προςθϋςτε διαδραςτικότητα ςτο βύντεό ςασ με επεξηγόςεισ, πρόςθετεσ εικόνεσ, πύνακεσ, ερωτόςεισ
ςυμπλόρωςησ κενών, ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ κ.ϊ. Τποςτηρύζεται προςαρμοςτικότητα, που
ςημαύνει ότι εύναι δυνατό η μετϊβαςη ςε ϊλλο μϋροσ του βύντεο με βϊςη κϊθε φορϊ τισ ενϋργειεσ του
χρόςτη. Μπορεύτε να προςθϋςετε διαδραςτικϋσ ςυνόψεισ ςτο τϋλοσ του βύντεο. Η δημιουργύα και η
επεξεργαςύα του διαδραςτικού βύντεο πραγματοποιεύται μϋςω ενόσ φυλλομετρητό.

29.

Mark the Words / ημεύωςε τισ Λϋξεισ

Δημιουργόςτε μια ϊςκηςη όπου οι χρόςτεσ επιςημαύνουν λϋξεισ.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «ημεύωςε τισ Λϋξεισ» επιτρϋπει ςτουσ δημιουργούσ περιεχομϋνου να δημιουργούν
τμόματα κειμϋνου με ϋνα καθοριςμϋνο ςύνολο ςωςτών λϋξεων. Ο τελικόσ χρόςτησ επιςημαύνει τισ λϋξεισ
ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ ϊςκηςησ και λαμβϊνει μια βαθμολογύα. Μϋςω του εργαλεύου ςυγγραφόσ εύναι
ιδιαύτερα εύκολο να ορύςετε τισ ςωςτϋσ λϋξεισ που θα επιλϋγονται με κλικ. Ειςϊγετε το κεύμενο και
επιςημϊνετε μϋςα ςε αςτερύςκουσ τισ λϋξεισ ςτισ οπούεσ ο χρόςτησ πρϋπει να κϊνει κλικ και οι οπούεσ
αντιςτοιχούν ςτισ ςωςτϋσ απαντόςεισ.

30. Memory Game / Παιχνύδι Μνόμησ
Δημιουργόςτε ϋνα κλαςικό παιχνύδι αντιςτούχιςησ εικόνων.
Δημιουργόςτε τα δικϊ ςασ παιχνύδια μνόμησ και εξετϊςτε τη μνόμη των χρηςτών με αυτό το απλό αλλϊ
όμορφο παιχνύδι.

31.Multiple Choice / Πολλαπλό Επιλογό
Δημιουργόςτε ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ.
Οι ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ μπορούν να ϋνα αποτελϋςουν αποτελεςματικό εργαλεύο αξιολόγηςησ. Ο
τελικόσ χρόςτησ λαμβϊνει ϊμεςη ανατροφοδότηςη για την απόδοςό του. Οι ερωτόςεισ πολλαπλόσ
επιλογόσ, ωσ τύποσ αντικειμϋνου, μπορούν να ϋχουν μύα ό περιςςότερεσ ςωςτϋσ επιλογϋσ ανϊ ερώτηςη.
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32.Personality Quiz / Σεςτ προςωπικότητασ
Δημιουργόςτε κουύζ προςωπικότητασ.
Κατϊ τη δημιουργύα ενόσ αντικειμϋνου Σεςτ προςωπικότητασ ο χρόςτησ ορύζει μια ςειρϊ ερωτόςεων με
εναλλακτικϋσ απαντόςεισ, όπου κϊθε εναλλακτικό ταιριϊζει με μύα ό περιςςότερεσ προςωπικότητεσ. το
τϋλοσ του κουύζ, ο τελικόσ χρόςτησ θα δει με ποια προςωπικότητα ταιριϊζει καλύτερα. Διατύθενται
διϊφοροι τρόποι για να γύνει το κουύζ οπτικϊ περιςςότερο ελκυςτικό, π.χ. με την χρόςη εικόνων για την
αναπαρϊςταςη των ερωτόςεων και των εναλλακτικών απαντόςεων.

33.

Quiz (Question Set) / Κουύζ (ύνολο Ερωτόςεων)

Δημιουργόςτε μια ςειρϊ διαφορετικών τύπων ερωτόςεων.
Σο «ύνολο Ερωτόςεων» αποτελεύ τον τυπικό τύπο αντικειμϋνου δημιουργύασ κουύζ. Επιτρϋπει ςτον τελικό
χρόςτη να επιλύςει μια ςειρϊ από διϊφορουσ τύπουσ αςκόςεων/ερωτόςεων όπωσ πολλαπλόσ επιλογόσ,
ςυμπλόρωςησ κενών, μεταφορϊσ και απόθεςησ κ.ϊ. Ψσ δημιουργόσ, υπϊρχουν πολλϋσ ρυθμύςεισ που
μπορεύτε να ορύςετε για να λειτουργεύ το αντικεύμενο ακριβώσ όπωσ επιθυμεύτε. Μπορεύτε, για παρϊδειγμα,
να προςαρμόςετε τισ εικόνεσ φόντου και να καθορύςετε το ποςοςτό επιτυχύασ. Ο ςυγκεκριμϋνοσ τύποσ
αντικειμϋνου ςασ επιτρϋπει επύςησ να προςθϋςετε βύντεο το οπούο θα αναπαρϊγεται ςτο τϋλοσ: π.χ. ϋνα
βύντεο για την επιτυχημϋνη προςπϊθεια και ϋνα ςε περύπτωςη αποτυχύασ. Κϊτι τϋτοιο μπορεύ να
παρακινόςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να προςπαθόςουν ξανϊ αν αποτύχουν, ώςτε να δουν τελικϊ το βύντεο
τησ επιτυχημϋνησ προςπϊθειασ.

34. Single Choice Set / Μοναδικό Απϊντηςη
Δημιουργόςτε ερωτόςεισ με μοναδικό ςωςτό απϊντηςη.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Μοναδικό Απϊντηςη» επιτρϋπει ςτουσ δημιουργούσ περιεχομϋνου να δημιουργούν
ςύνολα ερωτόςεων με μύα ςωςτό απϊντηςη ανϊ ερώτηςη. Ο τελικόσ χρόςτησ λαμβϊνει ϊμεςη
ανατροφοδότηςη μετϊ την υποβολό κϊθε απϊντηςησ.

35.

Summary / ύνοψη

Δημιουργόςτε ςυνόψεισ με λύςτα προτϊςεων.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «ύνοψη» βοηθϊ τον τελικό χρόςτη να θυμϊται τισ βαςικϋσ πληροφορύεσ ςε ϋνα
κεύμενο, ϋνα βύντεο ό μια παρουςύαςη, παρϊγοντασ δυναμικϊ μια περύληψη ςχετικϊ με το θϋμα. Όταν ο
τελικόσ χρόςτησ ολοκληρώςει μια περύληψη, εμφανύζεται μια πλόρησ λύςτασ με προτϊςεισ ςχετικϊ με το
θϋμα (πλαγιότιτλουσ).
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36.

Timeline / Χρονογραμμό

Δημιουργόςτε μια χρονογραμμό ςυμβϊντων εμπλουτιςμϋνη με πολυμϋςα.
Ο τύποσ αντικειμϋνου «Φρονογραμμό» ςϊσ επιτρϋπει να τοποθετόςετε μια ακολουθύα ςυμβϊντων ςε
χρονολογικό ςειρϊ. Για κϊθε ςυμβϊν μπορεύτε να προςθϋςετε εικόνεσ και κεύμενα. Μπορεύτε επύςησ να
ςυμπεριλϊβετε ςτοιχεύα από το Twitter, το YouTube, το Flickr, το Vimeo, τουσ Φϊρτεσ τησ Google και το
SoundCloud.

37.True-False Question / Ερώτηςη ωςτού - Λϊθουσ
Δημιουργόςτε ερωτόςεισ ςωςτού λϊθουσ.
Η «Ερώτηςη ωςτού - Λϊθουσ» εύναι ϋνασ απλόσ τύποσ αντικειμϋνου που μπορεύ να λειτουργόςει
αυτόνομα ό να ειςαχθεύ ςε ϊλλουσ τύπουσ αντικειμϋνων όπωσ η παρουςύαςη μαθημϊτων. Μια πιο ςύνθετη
ερώτηςη μπορεύ να δημιουργηθεύ με την προςθόκη μιασ εικόνασ ό ενόσ βύντεο.

38.

Twitter User feed / Ροό αναρτόςεων ςτο Twitter

Εμφϊνιςη τησ ροόσ αναρτόςεών ςασ ςτο Twitter με το e-me content.
Προςθϋςτε μια ροό με τισ αναρτόςεισ ςασ από το Twitter ςτη ςελύδα ςασ. Αυτόσ εύναι ϋνασ πολύ καλόσ
τρόποσ να προςδώςετε ςτη ςελύδα ςασ χαρακτηριςτικϊ κοινωνικόσ δικτύωςησ και να επιτρϋψετε ςε
περιςςότερουσ χρόςτεσ να ςυνδεθούν μαζύ ςασ ςτο Twitter.

39.

Virtual Tour (360) / Εικονικό περιόγηςη

Δημιουργόςτε ϋνα διαδραςτικό περιβϊλλον 360

ο

Ο τύποσ αντικειμϋνου Virtual Tour (360) ςασ επιτρϋπει να δημιουργόςετε μια εικονικό περιόγηςη. Επιπλϋον
ςασ δύνεται η δυνατότητα να εμπλουτύςετε την περιόγηςη αυτό με ερωτόςεισ, κεύμενα και διαδραςτικϊ
ςτοιχεύα.
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