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Περιγραφή – επεξήγηση ρόλων/χρηστών
Στη πλατφόρμα, Express DigiBooks, υπάρχουν 6 ειδών χρήστες. Είναι ο Member, ο
Student, ο Teacher, ο School Manager, ο School Master και ο Parent.

Οι χρήστες διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχεδιάγραμμα.
Στη μια ομάδα ανήκουν οι Members και στην άλλη οι Students, Teachers, School
Managers, School Masters και Parents.

Οι members είναι οι μεμονωμένοι χρήστες που χρησιμοποιούν τη πλατφόρμα ως
εργαλείο μελέτης (self-study) εν απουσία καθηγητή και έχουν πρόσβαση στα βιβλία
που έχουν αποκτήσει. Μπορούν να λύσουν ασκήσεις και να τις διορθώσει η
πλατφόρμα αλλά δεν υπάρχει καμία διασύνδεση με άλλους χρήστες.

Στην άλλη ομάδα ακολουθείται η ιεραρχία Student + Parent Teacher School
ManagerSchool Master

Ο School Master είναι ο ιδιοκτήτης του σχολείου. Πρέπει να δημιουργήσει το
σχολείο του και να το οργανώσει από την αρχή. Πρέπει να ακολουθήσει
συγκεκριμένα βήματα (αναλύονται παρακάτω λεπτομερώς) ώστε να δημιουργήσει
αυτός τους μαθητές του, τους καθηγητές και τους διευθυντές του/των σχολείου/ων
του καθώς και τη γενική οργάνωση τους.
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Ο School Manager είναι ο διευθυντής του σχολείου που είναι υπεύθυνος για τη
σωστή λειτουργία ενός σχολείου, τη διαχείριση του. Ο ρόλος του δεν είναι
υποχρεωτικός. Υπάρχουν σχολεία όπου ο διευθυντής και ο ιδιοκτήτης είναι το ίδιο
πρόσωπο. Οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε School Managers. Μόνο σε
περίπτωση που ένα σχολείο έχει παραρτήματα χρειάζεται η παρουσία Manager
ώστε η διαχείριση να είναι πιο εύκολη στον School Master.

Οι Teachers είναι οι καθηγητές του σχολείου. Σα λογαριασμός μπορεί να φτιαχτεί
μόνο μέσω του School Master και η δουλειά τους είναι να αναθέτουν ασκήσεις
στους μαθητές τους, να ελέγχουν τους μαθητές τους και να τους βοηθούν σε
οποιαδήποτε περίπτωση προβλήματος.

Οι Students είναι οι μαθητές του σχολείου. Και αυτοί σα λογαριασμός φτιάχνονται
μόνο από το School Master.

Οι Parents είναι οι γονείς του εκάστοτε μαθητή. Μπορούν μέσω της πλατφόρμας να
έχουν επαφή με τη πορεία του παιδιού τους χωρίς η φυσική τους παρουσία να είναι
υποχρεωτική.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.expressdigibooks.com και περιηγηθείτε στην
αρχική σελίδα.
Στο πάνω μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα, βρίσκονται
τα κουμπιά About, Download Apps,Contact, Sign Up, Log In και Create School.

Λειτουργία κάθε κουμπιού:
• Contact: Επιλέγοντας το Contact μεταφέρεστε σε μια φόρμα επικοινωνίας με
μας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Συμπληρώνετε το Όνομά σας, το Email σας καθώς και το τίτλο του θέματος που σας
απασχολεί. Στο Message γράφετε ότι θέλετε να μας ρωτήσετε.
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• Create School: Επιλέγοντας το Create School μεταφέρεστε στη φόρμα
συμπλήρωσης των στοιχείων σας έτσι ώστε να αιτηθείτε λογαριασμό School
Master.

Συμπληρώνετε με προσοχή όλα τα απαιτούμενα πεδία (εκείνα που είναι έντονα
μαύρα γράμματα). Σε περίπτωση που ξεχάσετε κάτι η πλατφόρμα σας ενημερώνει τι
έχετε ξεχάσει με κόκκινα γράμματα.

Στο κάτω μέρος της σελίδας θα δείτε ένα Captcha Verification Code που πρέπει να
συμπληρώσετε. Επιπλέον, πρέπει να τσεκάρετε το κουτί δίπλα στο Terms and
Conditions αφού πρώτα τα έχετε διαβάσει. Τέλος, πατάτε Create New School. Στη
συνέχεια θα λάβετε ένα email που σας ενημερώνει ότι η αίτηση σας είναι υπό
επεξεργασία. Μόλις εγκριθεί, θα λάβετε νέο email που θα σας καλωσορίζει στη
πλατφόρμα και θα σας παρέχει το username και το password σας.
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•

Log In: Επιλέγοντας το Log In μεταφέρεστε στη φόρμα συμπλήρωσης του
Username σας και του Password σας (τα οποία έχετε λάβει μέσω email) έτσι
ώστε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα.

Πληκτρολογείτε στη φόρμα που σας εμφανίζεται το Username ή Email και το
Password σας και επιλέγετε το κουμπί Log In.
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Επιπροσθέτως, από αυτήν τη σελίδα μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του
συνθηματικού σας (password) επιλέγοντας το Forgot Password?

Πατώντας σε αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί μια καινούρια σελίδα όπου θα σας
ζητάει να πληκτρολογήσετε το email σας, έτσι ώστε να σας στείλει εκεί το Password
σας.

Πατώντας RECOVER MY PASSWORD κατευθυνθείτε στο προσωπικό σας email (πχ.
Gmail, Υahoo, Outlook, κ.λ.π.) όπου θα βρείτε το password σας.
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Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα υπάρχει σύνδεσμος
συντόμευσης που σας οδηγεί στη σελίδα SIGN UP.

•

About

Η σελίδα About είναι ενημερωτική. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την πλατφόρμα
Express DigiBooks καθώς και λίγα λόγια για την Express Publishing.

•

Sign Up

Αφορά μόνο τους MEMBER της πλατφόρμας οπότε δε θα αναλυθεί εδώ.
•

Download Apps

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε την εφαρμογή της
πλατφόρμας Express DigiBooks, συμβατή με MS Windows Vista+, macOS 10.11+,
Android 4.4+, iOS 8.0+
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SCHOOL MASTER
Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως School Master, πηγαίνετε στο πάνω δεξιά
μέρος της οθόνης και επιλέξτε το Log in.

Πληκτρολογήστε στη φόρμα που εμφανίζεται το Username ή Email και το Password
σας και επιλέξτε το κουμπί Log In όπως έχουμε εξηγήσει παραπάνω.
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Μόλις συνδεθείτε επιτυχώς στο λογαριασμό σας θα εμφανισθεί η παρακάτω
σελίδα.

Όπως παρατηρείτε στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας
καλωσορίζει στην πλατφόρμα Express DigiBooks.
Πατώντας το κουμπί Close, η πλατφόρμα θα σας καθοδηγήσει με απλά βήματα έτσι
ώστε να δημιουργήσετε το πρώτο σας σχολείο. Αυτό το μήνυμα θα εμφανίζεται
μόνο έως ότου δημιουργήσετε επιτυχώς το πρώτο σας σχολείο.

Το πρώτο παράθυρο που εμφανίζεται σας ζητά να δημιουργήσετε School Period.
Πολλά σχολεία χωρίζουν τις σχολικές τους περιόδους σε χειμερινή και θερινή. Άλλα
σχολεία εκτός Ελλάδας έχουν περισσότερες περιόδους. Συνεπώς, εδώ ορίζετε πως
θέλετε να χωρίσετε τις σχολικές περιόδους που θα ακολουθεί το σχολείο σας.
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Αρχικά ορίζετε την ονομασία της περιόδου (πχ WINTER-SPRING) και μετά επιλέγετε
τη διάρκειά της (π.χ. 15 Σεπτεμβρίου με 15 Ιουνίου) και πατάτε SAVE.
Αυτομάτως εμφανίζεται μήνυμα για επιβεβαίωση της δημιουργίας της σχολικής
περιόδου.

Πατώντας ΟΚ εμφανίζεται η ίδια σελίδα με πριν και μπορείτε να δημιουργήσετε και
άλλη περίοδο αν επιθυμείτε ή να πατήσετε το κουμπί NEXT.

Πατώντας το NEXT θα οδηγηθείτε στη φόρμα δημιουργίας Subject. Σε αυτήν
μπορείτε να επιλέξετε τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο σας (π.χ. άλλες
γλώσσες)
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Επιπλέον μπορείτε να δημιουργήσετε καινούργια Subjects που δεν εμφανίζονται
στην λίστα αλλά διδάσκονται στο σχολείο σας (π.χ. Κινέζικα).

Πατώντας το κουμπί “+Subject” εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα

Γράφετε ποιο μάθημα θέλετε να προσθέσετε και πατάτε ADD SUBJECT.
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Επιλέγοντας Αγγλικά, για παράδειγμα, στα ήδη υπάρχοντα Subjects, θα
παρατηρήσετε ότι ακριβώς από κάτω υπάρχουν τα “Levels of Subject”. Αυτά
αφορούν στα επίπεδα που δουλεύετε στο σχολείο σας. Μπορείτε εύκολα να
διαγράψετε κάποια ή ακόμα και όλα και να δημιουργήσετε τα δικά σας επίπεδα,
σύμφωνα με την ονοματολογία που χρησιμοποιείτε στο σχολείο σας.

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί την προεπιλογή της πλατφόρμας.
Η σελίδα σας μπορεί να δείχνει έτσι

με τον εξής τρόπο:
Πατώντας το X δίπλα από κάθε level διαγράφεται αυτό το level για το σχολείο σας.
Πατώντας στο κουτί που γράφει “Type a level” μπορείτε να προσθέσετε τις δικές
σας ονομασίες κατά το δοκούν. Απλά πληκτρολογείτε το επιθυμητό όνομα και
πατάτε Enter.
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Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία, πατήστε SAVE στο κάτω μέρος της οθόνης
(εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα) και το κουμπί Next.

Τέλος, σας εμφανίζεται η Ανάθεση βιβλίου στο LEVEL

Επιλέξτε το βιβλίο και έπειτα σε ποιο SUBJECT και LEVEL ανήκει.
Μόλις τελείωστε πατήστε “FINISH”.
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Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο

το οποίο σας ενημερώνει ότι έχουν μείνει μόλις 4 βήματα για να ολοκληρώσετε τη
δημιουργία του σχολείου σας.
Επιλέγοντας ένα – ένα τα κουτιά καλείστε να δημιουργήσετε τους καθηγητές του
σχολείου σας, τους μαθητές, τις τάξεις και την ανάθεση των καθηγητών και των
μαθητών σε τάξεις.

Επιλέγοντας το πρώτο κουτί

Θα οδηγηθείτε στη σελίδα δημιουργίας των καθηγητών του σχολείου σας.
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Θα παρατηρήσετε ότι στο πάνω μέρος, όπως δείχνει και η παραπάνω εικόνα,
υπάρχουν δυο τρόποι να δημιουργήσετε τους καθηγητές σας. Ο πρώτος είναι με την
online φόρμα όπου μπορείτε να προσθέσετε έναν έναν τους καθηγητές σας και ο
δεύτερος τρόπος είναι με τη δημιουργία ενός CSV αρχείου. Τον δεύτερο τρόπο θα
τον αναπτύξουμε λεπτομερώς παρακάτω καθώς είναι κοινός για τη δημιουργία
καθηγητών, μαθητών, διευθυντών.
Αφού συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμα πατήστε στο κάτω
μέρος της σελίδας το κουμπί CREATE.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην πλατφόρμα όταν δημιουργείτε τους
καθηγητές σας (καθώς και τους άλλους χρήστες) πρέπει να επιλέξετε και σε ποια
LEVELS ανήκει ο συγκεκριμένος καθηγητής ή χρήστης. Θα παρατηρήσετε ότι η
επιλογή των LEVELS βρίσκεται στο πάνω μέρος της φόρμας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Επισημαίνουμε ότι πρέπει το email κάθε χρήστη να είναι υπαρκτό. Αν
έχετε συμπληρώσει λανθασμένο email χρήστη δε θα λάβει ποτέ το mail
ενεργοποίησης του λογαριασμού του καθώς και τα username και password του.

Με την ολοκλήρωση δημιουργίας των καθηγητών σας και πατώντας CREATE,
εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

Πάνω αριστερά είναι το μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας του χρήστη και στο κέντρο
βλέπετε ότι η πλατφόρμα σας ενημερώνει ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το ένα
από τα τέσσερα βήματα. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να ξαναμπείτε όσες φορές θέλετε
στη προσθήκη καθηγητή (Add Teacher).
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Με ανάλογο τρόπο φτιάχνουμε και τους μαθητές μας στο δεύτερο κουτί.

Συμπληρώνετε και πάλι τη φόρμα για να φτιάξετε έναν μαθητή ή χρησιμοποιείτε το
Mass Upload για να δημιουργήσετε μαζικά πολλούς μαθητές.
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Έχοντας συμπληρώσει τα δύο πρώτα βήματα δημιουργίας καθηγητών και μαθητών
καλείστε να δημιουργήσετε Τάξεις (CLASSES).

Εδώ καλείστε να δημιουργήσετε τις τάξεις που θα έχετε στο σχολείο σας.

Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, επιλέξτε ένα ένα τα πεδία.
Πρώτα επιλέγετε ένα από τα Subjects που έχετε ήδη δημιουργήσει νωρίτερα.
Χάριν παραδείγματος εμείς θα επιλέξουμε τα Αγγλικά.
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Στη συνέχεια επιλέξτε το LEVEL της τάξης. Επιλέγοντας το “Select Level” θα
διαπιστώσετε ότι σας ανοίγει η λίστα με τα LEVELS που έχετε ήδη δημιουργήσει για
το συγκεκριμένο SUBJECT.

Έπειτα επιλέξτε τη σχολική περίοδο (μια από αυτές που έχετε ήδη δημιουργήσει)

Ακολούθως συμπληρώνετε την ονομασία της τάξης.

20

Τέλος, πρέπει να συμπληρώσετε την 4η επιλογή του Βοηθού της πλατφόρμας
“Assign Students to their Classes”.

Με αυτήν τη διαδικασία «δένετε-ενώνετε» τις τάξεις με τους χρήστες, ώστε εν
συνεχεία να μπορούν να ανατεθούν ασκήσεις για το σπίτι ή να μπορεί να βλέπει ο
καθηγητής την πρόοδο της τάξης του.

Πατώντας πάνω στο “Select students….” εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους
διαθέσιμους μαθητές (που ανήκουν στο συγκεκριμένο LEVEL) και τους επιλέγουμε
ώστε να επανδρώσουμε το τμήμα που δημιουργούμε.
Τέλος, πατήστε CREATE.

Πλέον, έχετε ρυθμίσει το σχολείο σας και είστε έτοιμοι να πλοηγηθείτε στην
πλατφόρμα.
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

1 Express DigiBooks Logo/ Home Button
2 Πληροφορίες χρήστη
3Menu “User Account”, για διαχείριση του προσωπικού σας προφιλ
4My E-Books: σελίδα όπου βρίσκετε τα βιβλία σας
5Progress: σελίδα στην οποία βλέπετε τη πρόοδο των μαθητών
6 Assignments: σελίδα όπου βλέπετε τις ασκήσεις που έχουν ανατεθεί στους
μαθητές προς επίλυση
7 Menu School: ένα μενού όπου περιέχει όλη τη διαχείριση του σχολείου σας
8 School Classes: τα τμήματα του σχολείου σας καθώς και το PROGRESS της κάθε
τάξης
9Contact: φόρμα επικοινωνίας με την Support Team του Express DigiBooks
10 Bell: ειδοποιήσεις της πλατφόρμας
11 Αλλαγή γλώσσας της πλατφόρμας
12 Log Out, για να γίνεται αποσύνδεση από το λογαριασμό σας

Τα κουμπιά 3, 4, 5, 6, 7 αποτελούν το κεντρικό μενού για τη διαχείριση της
πλατφόρμας. Από εδώ και πέρα το συγκεκριμένο μενού θα το ονομάζουμε
DASHBOARD.
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USER ACCOUNT

Απαρτίζεται από το My Profile και το My Devices.
Στις επιλογές My Devices κάθε χρήστης μπορεί να δει σε ποιες συσκευές του έχει
συνδεθεί στην πλατφόρμα Express DigiBooks. Στις συσκευές υπάρχει περιορισμός
μέχρι 5 ταυτόχρονων συσκευών. Από αυτό το μενού μπορούμε να κάνουμε
προσθαφαίρεση συσκευών.

Στο μενού My Profile
κάθε χρήστης έχει
πρόσβαση στα
προσωπικά στοιχεία που
έχει δηλώσει στην
πλατφόρμα καθώς και το
password του. Από εδώ
μπορεί να αλλάξει
οποιαδήποτε
πληροφορία θέλει, αρκεί
στο τέλος να πατήσει
Update Account.
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MY Ε-BOOKS
Επιλέγοντας το My Ε-Books μεταφέρεστε στην παρακάτω σελίδα

Στον συγκεκριμένο λογαριασμό, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο. Πρέπει
να προστεθούν τα βιβλία σας.
Πατήστε πάνω στο κουμπί +,
ώστε να εμφανιστεί αυτό το παράθυρο

Εδώ συμπληρώνετε τον κωδικό που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του έντυπου
βιβλίου σας, στο πεδίο “Redeem Code” και πατήστε UNLOCK MY BOOK.
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Ένα μήνυμα επιτυχούς ενεργοποίησης θα σας εμφανιστεί. Πλέον, θα μπορείτε να
έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο βιβλίο.
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Πατώντας το κουμπί “Read More” εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου περιέχει
πληροφορίες σχετικές με το βιβλίο καθώς και η επιλογή “Read Online”.

Πατήστε στο κουμπί “Read Online” για να ανοίξετε το βιβλίο.

Στο πάνω μέρος (αυτό με τα βέλη) μπορείτε να πλοηγηθείτε στο βιβλίο και να
επιλέξετε την επιθυμητή άσκηση.
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Μόλις βρείτε την άσκηση που επιθυμείτε

την επιλέγετε για να εμφανιστεί. Για τη λύση της άσκησης και την επεξήγηση των
συμβόλων υπάρχει ξεχωριστός οδηγός ασκήσεων.
Στο κάτω μέρος κάθε άσκησης θα βρείτε και την επιλογή Assign Activity to Class.
(Αυτή η επιλογή αφορά κυρίως τους TEACHER αλλά έχετε και εσείς το δικαίωμα να
τη χρησιμοποιήσετε)
Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αναθέσετε ασκήσεις στις τάξεις
που έχετε δημιουργήσει.

Επιλέξτε το LEVEL και το LESSON που θέλετε να αναθέσετε την άσκηση. Επιπλέον,
επιλέξτε χρόνο παράδοσης της άσκησης και πατήστε ASSIGN.
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PROGRESS
Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον School Master να παρακολουθήσει την
πρόοδο του μαθητή. Η σελίδα Progress παρουσιάζει το ποσοστό επιτυχίας κάθε
μαθητή στις ασκήσεις που έχει λύσει.

Στο πρώτο κομμάτι της σελίδας υπάρχουν αρκετές επιλογές και φίλτρα για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και στο δεύτερο κομμάτι εμφανίζονται τα
αποτελέσματα.
Υπάρχουν:
•

•

Προβολή αριθμού προσπαθειών του μαθητή
o Μόνο την τελευταία προσπάθεια
o Επιλογή ημερομηνίας
o Όλες τις προσπάθειες
o Καλύτερες/Χειρότερες προσπάθειες
Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων ανά μαθητή
o Ανά Level
o Ανά Package (Book)
o Ανά Skill Type (Grammar, Listening…)

Το κουμπί “Export as PDF” δίνει τη δυνατότητα στον School Master να εξάγει τα
αποτελέσματα σε αρχείο pdf. Οι επιλογές που υπάρχουν εδώ είναι το Default
Report και το Daily Report. Στην κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων ανά μαθητή
μόνο η πρώτη επιλογή είναι διαθέσιμη. Το Default Report περιέχει τα
αποτελέσματα της βαθμολογίας του μαθητή σύμφωνα με τα φίλτρα που έχουν
χρησιμοποιηθεί. Για να κατέβει το αρχείο πρέπει να πατηθεί το κουμπί Download.
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SCHOOL

1.SCHOOL SETΤINGS
Το σχολείο έχει κάποιες γενικές ρυθμίσεις που αφορούν σε αρκετές λειτουργίες του
ίδιου του σχολείου αλλά και στους χρήστες του. Ο School Master είναι σε θέση να
ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει λειτουργίες.
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Πιο συγκεκριμένα στο μπλε πλαίσιο θα παρατηρήσετε τέσσερις καρτέλες.

Στην πρώτη καρτέλα δίνετε άδειες στους School Managers σας, στους Teachers σας
και στους Students σας. Επιπλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα LESSONS, τα
Testlogs, τα Scoresheets και τα Messages. (επεξήγηση τους θα βρείτε παρακάτω)

Στη δεύτερη καρτέλα ενεργοποιήσετε τη Δανειστική Βιβλιοθήκη, που μπορεί να
διατηρείτε στο σχολείο σας, καθώς και να τροποποιήσετε τις άδειες που παρέχετε.

Στη τρίτη καρτέλα μπορείτε να επιλέξετε το ON και να ενεργοποιήσετε την
λειτουργία Gamification για το σχολείο σας.
31

Επιπλέον μπορείτε να τροποποιήσετε τις άδειες που παρέχετε στους χρήστες.

Στην τέταρτη καρτέλα μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την
ασφάλεια του λογαριασμού σας. Θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες σε ξεχωριστό
manual.

2. ANNOUNCEMENTS
Από τη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε ανακοινώσεις για το
σχολείο σας, τις οποίες μπορούν να δουν οι μαθητές σας στην αρχική τους σελίδα
όταν συνδεθούν στην πλατφόρμα.
Πατήστε “Create Announcement”

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν η ανακοίνωσή σας είναι για όλο το σχολείο ή προς
κάποια συγκεκριμένη τάξη. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε πόσο θα διαρκέσει αυτή
η ανακοίνωση και αν είναι αυξημένης σημασίας ή όχι. Τέλος, γράψτε το κείμενο
που θέλετε να περιέχει η ανακοίνωση και πατήστε Create.
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3. CALENDAR EVENTS
Με τη συγκεκριμένη επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε Events για το ημερολόγιο
σας, όπως για παράδειγμα μια σχολική γιορτή που διαρκεί μια μέρα ή την περίοδο
των διακοπών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Όταν δημιουργείτε ένα
Calendar Event όλα σας τα ήδη υπάρχοντα LESSONS απενεργοποιούνται για τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ταυτόχρονα δε μπορείτε να φτιάξετε άλλα.
Για να δημιουργήσετε ένα Calendar Event επιλέξτε το κουμπί Create πάνω δεξιά.

Θα σας εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα

Πρέπει με τη σειρά να συμπληρώσετε τη φόρμα των Calendar Events.
1 Το όνομα του EVENT που θέλετε να δημιουργήσετε
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2 Το χρώμα το οποίο θα φαίνεται στο Ημερολόγιο σας (Calendar) όταν
δημιουργήσετε το συγκεκριμένο Event.
3 Εισάγετε τη περιγραφή του Event
4 Εισάγετε τι είδους Event θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ Event και Holiday
5 Επιλέγετε αν είναι επαναλαμβανόμενο το Event κάθε χρόνο
6 Επιλέγετε ποια ημερομηνία ξεκινά το Event σας
7 Επιλέγετε την ώρα που θα ξεκινήσει το Event σας
8 Επιλέγετε ποια ημερομηνία τελειώνει το Event σας
9 Επιλέγετε την ώρα που τελειώνει το Event σας
Τέλος, πατήστε Create

Αν κατευθυνθείτε στο Ημερολόγιο σας θα δείτε ότι το Event έχει δημιουργηθεί
επιτυχώς.
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4.SCHOOLS

Ως School Master, όπως εξηγήσαμε και στην αρχή αυτού του εγχειριδίου, έχετε το
δικαίωμα να δημιουργήσετε παραπάνω από ένα σχολεία-παραρτήματα.
Πηγαίνοντας στην επιλογή SchoolSchools βλέπετε την παραπάνω σελίδα, όπου
εμφανίζεται ήδη το πρώτο παράρτημα(sub-school) που έχετε δημιουργήσει.
Πατώντας πάνω δεξιά το “+Create” καλείστε να δημιουργήσετε ένα καινούριο
παράρτημα.

Συμπληρώνετε, όπως και στην αρχή, όλα τα πεδία και πατάτε CREATE.

35

Προσοχή! Για κάθε Sub-School που φτιάχνετε θα πρέπει να ακολουθήσετε όλα τα
βήματα που έχουμε προαναφέρει στο παρόν εγχειρίδιο. Δηλαδή, θα πρέπει να
δημιουργήσετε από την αρχή LEVELS, LESSONS, TEACHERS, STUDENTS, CLASSES,
CLASSROOMS κ.λ.π.

Με την επιτυχή δημιουργία του καινούριου παραρτήματος εμφανίζεται η
παρακάτω σελίδα.

Πλέον, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει λίστα με τα παραρτήματα που έχετε στη
διάθεσή σας καθώς και το μπλε κουμπί
, με το οποίο μπορείτε να
τροποποιήσετε τα στοιχεία του κάθε παραρτήματος.
Επιπλέον, στο πάνω αριστερά κομμάτι έχει δημιουργηθεί ένα παράθυρο.

Σε αυτό το παράθυρο θα εμφανίζονται πλέον όλα τα διαθέσιμα παραρτήματα που
έχετε ως School Master. Επιλέγοντας κάθε φορά ένα παράρτημα θα εργάζεστε για
το συγκεκριμένο παράρτημα και ότι αλλαγές γίνουν δεν επηρεάζουν τα άλλα.
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Συνεπώς, εφόσον έχετε παραπάνω από ένα σχολεία-παραρτήματα χρειάζεται
προσοχή στις αλλαγές που γίνονται για κάθε σχολείο-παράρτημα. Αν θέλετε οι
αλλαγές να γίνουν σε όλα τα σχολεία-παραρτήματά σας θα πρέπει να τις κάνετε μία
μία σε κάθε σχολείο-παράρτημα ξεχωριστά.

5.SCHOOL PERIODS

Από αυτή την επιλογή μπορείτε να προσθαφαιρέσετε σχολικές περιόδους.
Η πρόσθεση μιας σχολικής περιόδου γίνεται από το κουμπί (πάνω δεξιά) “CREATE”.
όπου προσθέτετε όπως στην αρχή το όνομα της σχολικής περιόδου καθώς και τη
διάρκειά της.
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Η αφαίρεση μιας
σχολικής περιόδου
γίνεται από τα
κουμπιά δίπλα στο
όνομα της σχολικής
περιόδου.

Επίσης έχετε τη
δυνατότητα να τροποποιήσετε μια σχολική περίοδο με το κουμπί

(Edit)

6.SUBJECTS – 7.LEVELS – 8.CLASSES
Αντίστοιχα με τις επιλογές του SCHOOL PERIODS έχετε και στις επιλογές SUBJECTS –
LEVELS – CLASSES.
Μπορείτε να προσθέσετε με το κουμπί “CREATE”, να αφαιρέσετε με το
(delete) και να τροποποιήσετε με το κουμπί

(Edit).

Ως SUBJECT ορίζουμε τα μαθήματα που κάνετε στη πλατφόρμα. Παραδείγματος
χάριν Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά κοκ.
Ως LEVEL ορίζουμε το επίπεδο των μαθημάτων που διδάσκετε στο σχολείο σας.
Παραδείγματος χάριν Grade 1, A Senior, Lower.
Προσοχή! Στη σελίδα των LEVELS υπάρχει και το κουμπί BOOK CONNECTIONS.
Στη συγκεκριμένη σελίδα ορίζετε ποιο βιβλίο αντιστοιχεί σε κάθε LEVEL που έχετε
δημιουργήσει. Χωρίς τη συγκεκριμένη ανάθεση δε θα μπορείτε να αναθέσετε
μετέπειτα ασκήσεις και Missions.
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9.CLASSROOMS
Πηγαίνετε DashboardSchoolClassrooms Create new Classroom(πάνω δεξιά)

Σε αυτή τη φόρμα πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα της αίθουσας καθώς και τη
χωρητικότητά της. Επιπροσθέτως, μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες για την κάθε
αίθουσα όπως βλέπετε παραπάνω, δηλαδή αν η αίθουσα που εισάγετε έχει
πρόσβαση για ΑΜΕΑ, αν έχει υπολογιστές, κλιματισμό, αν διαθέτει βιντεοπροβολέα
και HIFI καθώς και αν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ.

Μόλις συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της πρώτης αίθουσας και πριν επιλέξετε το
CREATE μπορείτε να πατήσετε πάνω δεξιά το κουμπί “ADD NEW”.
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Έτσι θα ανοίξει νέα φόρμα συμπλήρωσης από κάτω ώστε να δημιουργήσετε τη
δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ,κ.ο.κ. αίθουσά σας.
Τέλος πατήστε το κουμπί CREATE στο κάτω μέρος και θα εμφανιστεί μήνυμα
επιτυχούς δημιουργίας των αιθουσών του σχολείου σας.

10.USERS

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε τους χρήστες που έχετε δημιουργήσει
προηγουμένως και να τους τροποποιήσετε, με τα αντίστοιχα κουμπιά.
Μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας
καθώς και το password ενός χρήστη σε τυχόν απώλεια του από το κάτοχό του.
Επιπλέον, από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε καινούριους χρήστες. Πάνω δεξιά,
υπάρχουν 4 κουμπιά, CREATE/ASSIGN GUARDIAN - CREATE TEACHER – CREATE
STUDENT – CREATE USER. Κάθε κουμπί δημιουργεί τον αντίστοιχο χρήστη με τη
χειροκίνητη (manual) εισαγωγή καθώς και με τη μαζική εισαγωγή (Massive Import)
μέσω CSV αρχείου.

Τη χειροκίνητη (manual) διαδικασία την έχουμε καλύψει παραπάνω στο εγχειρίδιο.
Εδώ θα εξηγήσουμε πως μπορούμε να κάνουμε Massive Import μέσω CSV αρχείου.
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Επιλέγοντας School  Users και έπειτα τη καρτέλα MASS UPLOAD οδηγείστε στη
σελίδα που βλέπετε στη παραπάνω εικόνα.
Αρχικά, το csv αρχείο που θα χρησιμοποιηθεί δημιουργείται από το πρόγραμμα
Excel τις Microsoft. Στο πρώτο υπολογιστικό φύλλο θα χρησιμοποιηθούν οι πρώτες
5 στήλες. Κάθε χρήστης καταλαμβάνει και μία σειρά. Ο τρόπος που συμπληρώνεται
το υπολογιστικό φύλλο είναι ο εξής:
• Η στήλη A περιέχει το email του νέου χρήστη.
• Η στήλη B περιέχει το όνομα του νέου χρήστη.
• Η στήλη C περιέχει το επίθετο του νέου χρήστη.
• Η στήλη D περιέχει το φύλο του νέου χρήστη.
• Η στήλη Ε περιέχει το ρόλο του νέου χρήστη. Δηλαδή, Student, Teacher, Manager.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εισαχθούν πάρα πολλοί χρήστες.

Για να αποθηκευτεί το αρχείο σε μορφή csv από την διαδρομή FileSave
AsΦάκελος που θα αποθηκευτεί το αρχείο. Στη συνέχεια θα οριστεί ένα όνομα
και στον τύπο του αρχείου CSV (MS-DOS) όπως στην εικόνα παρακάτω. Και τέλος
αποθήκευση.
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Είναι πολύ πιθανό κατά την αποθήκευση να εμφανιστεί μήνυμα όπως το παρακάτω.
Σε αυτήν την περίπτωση πατάμε Yes.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για κάθε LEVEL πρέπει να φτιάξετε διαφορετικό CSV αρχείο.

Ανέβασμα αρχείου και δημιουργία χρηστών
Αφού δημιουργήθει το αρχείο o School Master μπορεί να το ανεβάσει για να
δημιουργηθούν οι χρήστες. Αρχικά διαλέγει για ποιο LEVEL του σχολείου του θα
φτιάξει χρήστες. Έπειτα, για να ανεβάσει το αρχείο πατάει την επιλογή αρχείου

(Choose File)
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και στη
συνέχεια επιλέγει το αρχείο CSV από τον φάκελο που το είχε αποθηκεύσει νωρίτερα
και πατάει Άνοιγμα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατάει το Upload.

Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία, αντίστοιχο μήνυμα ενημερώνει
τον χρήστη. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Με αυτόν τον τρόπο (CSV αρχείο) όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία
δημιουργίας χρηστών το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον School Master να
κατεβάσει ένα αρχείο CSV με τα στοιχεία των χρηστών που μόλις δημιουργήθηκαν.
Αυτό το αρχείο περιέχει το email, το όνομα, το επίθετο, username και password των
νέων χρηστών.
Αμέσως μετά τη δημιουργία των χρηστών ένα email αποστέλλεται σε κάθε χρήστη
με τα στοιχεία εισόδου του στο σύστημα (username και password). Επίσης στο
email υπάρχει και υπερσύνδεσμος για την ενεργοποίηση του χρήστη στο σύστημα.
Είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του χρήστη στο σύστημα για να μπορεί να
χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του.

CREATE/ASSIGN GUARDIAN
Στην πλατφόρμα μπορούν να συνδεθούν και οι γονείς των μαθητών σας.
Επιλέξτε το Create/Assign Guardian πάνω αριστερά.
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Εμφανίζεται μια φόρμα συμπλήρωσης.
Στην αρχή διαλέγεται το μαθητή που θα συνδέσετε με τον κηδεμόνα που φτιάχνετε.
Έπειτα συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία και πατάτε Create.
Αν κάποιος κηδεμόνας έχει δημιουργήσει λογαριασμό MEMBER μόνος του μπορείτε
να πάτε πάνω αριστερά και να επιλέξετε “Assign Existing Parent”.

10. TEST LOGS
Στο TEST LOGS οι καθηγητές δηλώνουν ανά τμήμα τα tests που πρόκειται να γράψουν οι
μαθητές τους. (εφόσον ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή στα School Settings)

Κάθε φορά που ένας καθηγητής του σχολείου σας δημιουργεί TEST LOG λαμβάνεται email
καθώς και ειδοποίηση στο καμπανάκι που βρίσκεται στο πάνω-δεξιά κομμάτι της οθόνης
του School Master.
Έχετε το δικαίωμα να δείτε το TEST LOG και να το κάνετε τροποποίηση. Μόλις προχωρήσετε
στις αναγκαίες ενέργειες μπορείτε να χαρακτηρίσετε ένα TEST LOG ως Completed στην
επιλογή Edit.
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11. SCORESHEETS
Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε ScoreSheets για κάθε μαθητή του
σχολείου σας. Αυτά αποτελούν φύλλα βαθμολογιών για κάθε διαγώνισμα που
διενεργείτε στο σχολείο σας καθώς και προφορικών βαθμών και τέλος να τα
οργανώσετε όλα μαζί ώστε να δημιουργείτε τον Έλεγχο Προόδου του κάθε μαθητή.

Για να αρχίσετε να δημιουργείτε Scoresheet πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τα
“Schoresheets Tags”.

Πατήστε Create Schoresheet Tags

Επιλέξτε το LEVEL και την ονομασία του Tag που θέλετε να δώσετε. Σε αυτό το
παράδειγμα θα φτιάξουμε Tag για το Level A Class (Grade 1) και θα δώσουμε ως tag
τα ονόματα των βιβλίων που διδάσκονται.

45

Μετά τη δημιουργία των Tags επιστρέψτε στη σελίδα των Schoresheets και επιλέξτε
Create Scoresheet.

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα

1 Εισάγετε τη τάξη για την οποία θα φτιάξετε Scoresheet
2 Επιλέξτε τον καθηγητή/τρια που διδάσκει τη συγκεκριμένη τάξη
3 Επιλέξτε ένα εκ των Tags που έχετε δημιουργήσει
4 Επιλέξτε εάν δημιουργείτε Scoresheet που αφορούν Oral (προφορικό) ή Test
(γραπτό) βαθμό
5 Εισάγετε την ονομασία του Scoresheet
Τέλος, πατήστε Create.

Δημιουργώντας το Scoresheet οδηγείστε στη παρακάτω σελίδα, όπου μπορείτε να
δείτε λεπτομέρειες για το Scoresheet και να προσθέσετε βαθμούς στους μαθητές.
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Πατήστε Add Grades.

Συμπληρώστε τους βαθμούς των μαθητών σας και πατήστε Submit.
Μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιο Scoresheet από τα Action Buttons

1 View Scoresheet

3 Add Scores to students 5 Delete Scoresheet

2 Edit Scoresheet

4 Print Scoresheet
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Δημιουργώντας όλα τα επιθυμητά Scoresheet μπορείτε να τα εκτυπώσετε
συγκεντρωτικά, δημιουργώντας τον Έλεγχο Προόδου των μαθητών σας.
Επιλέξτε Create Report.

Επιλέξτε με τη σειρά για ποια τάξη, ποιον μαθητή, ποια περίοδο θέλετε να
δημιουργήσετε τον Έλεγχο Προόδου.

Επιλέγοντας το κουτί “Show Gamification Report” θα ενσωματωθούν και οι
επιδόσεις του μαθητή στο Gamification.
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Πατώντας Create Report θα σας κατέβει σε μορφή PDF ο Έλεγχος Προόδου για κάθε
επιλεγμένο μαθητή.

Μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε σε κάθε μαθητή.

12. MESSAGES
Από αυτή τη σελίδα σας επιτρέπεται η ανταλλαγή εσωτερικών μηνυμάτων μεταξύ
School Master και Teacher. Επίσης λειτουργεί και μεταξύ των Teachers.
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*Lessons
Αν επιθυμείτε μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της πλατφόρμας που
λέγεται LESSONS μέσω του SCHOOL SCHOOL SETTINGS  ENABLE LESSONS
Πατήστε το ON και κάντε Ανανέωση (Refresh) τη σελίδα.
Με την ολοκλήρωση της ανανέωσης θα δείτε ότι κάτω από το SCHOOL θα υπάρχει η
επιλογή LESSONS καθώς και στη κεντρική σελίδα σας θα εμφανίζεται το ημερολόγιο
(CALENDAR).

Με την συμπλήρωση όλων των Μαθημάτων (LESSONS) θα γεμίζει και το
Ημερολόγιο σας με τα Μαθήματα, έτσι ώστε να έχετε καλύτερη διαχείριση του
σχολείου σας.

Δημιουργία Μαθήματος
Πηγαίνετε στο DashboardSchool  Lessons
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Όπως παρατηρείτε εμφανίζονται φίλτρα αναζήτησης των LESSONS, μια λίστα με τα
LESSONS που έχετε και πάνω δεξιά το κουμπί CREATE.
Πατήστε το CREATE.

Πρέπει με τη σειρά να συμπληρώσετε τα πεδία:
1 Σχολική Περίοδο (School Period)
2 Θέμα Μαθήματος (Subject)
3 Επίπεδο Μαθήματος (LEVEL)
4 Τμήμα (Class)
5 Καθηγητή (Teacher) που θα κάνει το LESSON
6 Αίθουσα (Classroom) που θα γίνει το LESSON - Προαιρετικό
7 Βιβλίο (Book) που θα διδαχθεί -Προαιρετικό
8 Την ονομασία του LESSON για να είναι διακριτό από τα άλλα
9 Περιγραφή του LESSON
10 Μέρα που θα γίνεται το LESSON
11 Την ώρα που θα ξεκινά
12 Τη διάρκειά του
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13 Αν θα είναι επαναλαμβανόμενο, δηλαδή αν για παράδειγμα κάθε Δευτέρα
γίνεται το ίδιο LESSON
14 Πατήστε το Create για να δημιουργηθεί το LESSON.

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα LESSON αν υπάρξει τυχόν αλλαγή.
Δίπλα στη λίστα με τα LESSONS υπάρχουν τα Action κουμπιά όπου μπορείτε να
τροποποιήσετε ένα LESSON είτε να διαγράψετε ένα LESSON εφόσον δε το
χρειάζεστε άλλο.

Επιπροσθέτως, με την ενεργοποίηση των LESSONS έχετε τη δυνατότητα να
εκτυπώσετε το πρόγραμμα του κάθε μαθητή. Πηγαίνετε στο School Users και
πατήστε το εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα από κάτω.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει στα φίλτρα τη School Period που σας
ενδιαφέρει να βγάλετε το πρόγραμμα.

Τέλος, θα παρατηρήσετε ότι έχει προστεθεί στο Κεντρικό Μενού και η επιλογή
Calendar Events.
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Πατήστε πάνω σε αυτή την επιλογή και θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου
μπορείτε να οργανώσετε τα Event του σχολείου σας καθώς και να εισάγετε και τις
επετείους όπου δε γίνονται μαθήματα.

Πατήστε το Create στο πάνω δεξιά κομμάτι της οθόνης.

Οδηγήστε στη παρακάτω οθόνη.
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1 Το όνομα του Event
2 Τη περιγραφή του Event
3 Τον τύπο του Event, αν είναι Event ή Holiday
4 Αν η συγκεκριμένη καταχώρηση επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο
5 Ποια μέρα ξεκινά το Event
6 Τι ώρα ξεκινά το Event
7 Ποια μέρα λήγει το Event
8 Τι ώρα λήγει το Event

Πατήστε το Create.

Με αυτό το τρόπο εκτυπώνοντας το πρόγραμμα του σχολείου οι συγκεκριμένες
μέρες θα εξαιρεθούν και δε θα επιτρέπεται να δημιουργηθεί κάποιο Lesson.
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Online Lessons
Για να ενεργοποιήσετε τα “Online Lessons” πρέπει να επιλέξετε School School Settings.
Στη τρίτη σελίδα των ρυθμίσεων θα βρείτε την επιλογή να ενεργοποήσετε αυτό το feature.

Βήμα 1
Επιλέγετε το πεδίο Online Lessons όπως αυτό εμφανίζεται παρακάτω.

Step 2
Επιλέγετε το πεδίο Create Online Lessons όπως αυτό εμφανίζεται παρακάτω.
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Βήμα 3
Συμπληρώνετε την φόρμα, όπως αυτή εμφανίζεται παρακάτω

1. Επιλέγετε την τάξη-τμήμα (Class) για την οποία επιθυμείτε να δημιουργήσετε
το Online Lesson.
2. Επιλέγετε το όνομα του Online Lesson (πχ. ένα όνομα που θα σας βοηθάει να
το ξεχωρίσετε από τα υπόλοιπα Online Lesson).
3. Στον κειμενογράφο που σας παρέχεται, μπορείτε να τοποθετήσετε τις
λεπτομέρειες που σας παρέχει η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που
χρησιμοποιείτε.
4. Παρακαλώ εισαγάγετε τον διασύνδεσμο που σας παρέχει η πλατφόρμα
τηλεδιάσκεψης που χρησιμοποιείτε.
5. Επιλέξτε το κουτί Release, αν θέλετε να δώσετε την δυνατότητα στους
καθηγητές/καθηγήτριες ή τους μαθητές/μαθήτριες σας να κάνουν χρήση της
λειτουργία Online Lesson.
Τέλος, επιλέξτε το πεδίο Save ώστε να μπορέσετε να δείτε το Online Lesson στην
λίστα των Online Lessons.
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Βήμα 4
Εφόσον έχετε δημιουργήσει το Online Lesson, η πλατφόρμα θα σας ανακατευθύνει
στην λίστα των δημιουργημένων Online Lessons. Όταν έρθει η ώρα για να ξεκινήσετε
το μάθημα, παρακαλώ επιλέξτε το πεδίο Start όπως αυτό εμφανίζεται παρακάτω,
ώστε να αρχίσετε το μάθημά σας, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης που
χρησιμοποιείτε.
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GAMIFICATION
Αν επιθυμείτε το σχολείο σας να χρησιμοποιεί το GAMIFICATION τότε πρέπει να
κάνετε το εξής:
Πηγαίνετε στο DashboardSchoolSchool SettingsGamification (3η
καρτέλα)View GamificationON

Έπειτα από την ενεργοποίηση του Gamification θα παρατηρήσετε αλλαγή στο
Dashboard σας. Πλέον θα δείχνει έτσι:
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Πλέον επιλέγοντας το GAMIFICATION σας ανοίγει το παρακάτω μενού

1 Σελίδα διαχείρισης των CLANS
2 Σελίδα ανάθεσης Badge σε μαθητές
3 Σελίδα προόδου των μαθητών στη λειτουργία του GAMIFICATION
4 Σελίδα επίδειξης της προόδου των Ομάδων μέσω γραφήματος
5 Σελίδα σύνδεσης των CLAN ανάμεσα σε δύο SUB-SCHOOLS
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CLANS
Ως CLAN έχουμε ονομάσει τις ομάδες που καλείστε να δημιουργήσετε ώστε να
συμμετέχουν στο GAMIFICATION. Κάθε CLAN μπορεί να απαρτίζεται από μαθητές
διαφόρων LEVEL ή και του ίδιου. Είναι στη δική σας ευχέρεια πως θα οργανώσετε
τις ομάδες σας. Κάθε CLAN “ανταγωνίζεται” το άλλο σε ένα άτυπο πρωτάθλημα
γνώσης.

Η κεντρική σελίδα των CLAN είναι στην αρχή όπως στη παρακάτω εικόνα

Για να ξεκινήσετεε να φτιάχνετε CLAN πατήστε το κουμπί “+CREATE NEW CLAN”
πάνω δεξιά.
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Εισάγετε το επιθυμητό όνομα για το CLAN που δημιουργείτε και έπειτα επιλέξτε το
LOGO που θα έχει το συγκεκριμένο CLAN. Τέλος, πατήστε στο κάτω μέρος το κουμπί
CREATE.

Θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας του CLAN και οδηγείστε πάλι στη
κεντρική σελίδα των CLAN.

Για δημιουργία και άλλων CLAN ακολουθήστεε την ήδη προαναφερθείσα
διαδικασία.
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Έπειτα, πρέπει να τοποθετήσετε μαθητές στο CLAN.

Επιλέγουμε το δεύτερο κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα.

Κάνετε κλικ πάνω αριστερά στο πεδίο που λέει “Select student”

και επιλέξτε τους μαθητές που θέλετε να ανήκουν σε αυτό το CLAN.

Τέλος πατήστε το κουμπί ADD.
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Assign Badges
Στη σελίδα Assign Badges μπορείτε να δώσετε στους μαθητές σας εμβλήματα τα
οποία είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και επιβραβεύουν τους μαθητές σας για
κάποιο τους κατόρθωμα ή δεξιότητα.
Τα Badges δεν είναι υποχρεωτικά. Μπορείτε να τα δώσετε όποτε θέλετε και σε
όποιον μαθητή θέλετε.
Για να δώσετε ένα BADGE ακολουθείτε τη παρακάτω διαδικασία:
Επιλέξτεε το BADGE που θέλετε πάνω αριστερά από τη λίστα.

Έπειτα επιλέξτε τον μαθητή που θέλετε να δώσετε το BADGE από τη διπλανή λίστα

Τέλος, πατάμε “ASSIGN”

63

MISSIONS
Ως SCHOOL MASTER έχετε τη δυνατότητα να αναθέσετε στις τάξεις του σχολείου
σας MISSIONS. Οι μαθητές καλούνται να αποδεχτούν ή να απορρίψουν ένα
MISSION. Με την αποδοχή του και τη σωστή επίλυσή του ο μαθητής επιβραβεύεται
με STARS και ELECS. Ανάλογα την επίδοση κάθε μαθητή σε ένα MISSION δίνονται
και τα ανάλογα STARS. Συγκεκριμένα για επίδοση μεγαλύτερη του 70% παίρνει 1
STAR, από 80% έως 90% παίρνει 2 STARS και από 90% και πάνω παίρνει 3 STARS.
ΑΝΑΘΕΣΗ MISSION
Για να αναθέσετε MISSION στο σχολείο σας πηγαίνετε
DASHBOARDSCHOOLCLASSESEDIT CLASS* Assign Missions to this class

Εκεί υπάρχει μια λίστα με τα διαθέσιμα MISSIONS ανάλογα με το/α βιβλίο/α που
χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη τάξη.
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Κάνουμε κλικ πάνω στο κουτί,

έπειτα επιλέγετε το επιθυμητό MISSION (μπορείτε να διαλέξετε παραπάνω από
ένα) και τέλος πατάτε το κουμπί “UPDATE”.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζονται MISSIONS στη λίστα είναι πολύ
πιθανό να μην έχετε αναθέσει βιβλία στο συγκεκριμένο LEVEL και CLASS που
θέλετε. Για να αναθέσετε βιβλία πηγαίνετε DASHBOARDSCHOOLLEVELSBOOK
CONNECTIONSADD PACKAGES TO LEVEL

Εκεί επιλέγετε το SUBJECT και το LEVEL που θέλετε να αναθέσετε το βιβλίο,
επιλέγετε από τη λίστα του “SELECT PACKAGES” το βιβλίο ή τα βιβλία που θέλετε
και τέλος πατάτε το κουμπί ADD.
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USER RANKING
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τη βαθμολογία των μαθητών σας
όσον αφορά το GAMIFICATION και τα STARS που έχει συγκεντρώσει κάθε μαθητής
μέσω των MISSIONS που έχετε αναθέσει.

1 Φίλτρα ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εύρεσης ενός συγκεκριμένου
μαθητή
2 Κατάταξη των μαθητών του σχολείου σας με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την
κατοχή STARS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν στο σχολείο σας διδάσκετε και άλλα μαθήματα εκτός των
Αγγλικών, π.χ. Γαλλικά, Ιταλικά, κ.λ.π. , μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς
για τους μαθητές αυτών των τάξεων, οι οποίοι δε θα έχουν κάποιο βιβλίο στη
πλατφόρμα. Ακολουθώντας τη διαδικασία που έχουμε αναφέρει θα πρέπει να
δημιουργήσετε το LESSON ,π.χ. French, και σαν Package-Βιβλίο θα πρέπει να
αναθέσετε το “NO PACKAGE”. Με αυτό το τρόπο θα μπορείτε να επιβραβεύετε τους
μαθητές σας με ELECS* και BADGES χωρίς να έχουν λύσει κάποιο MISSION.

*Για να δώσετε σε ένα μαθητή ELECS πηγαίνετε DASHBOARDSCHOOLUSERS.
Βρίσκετε το μαθητή που θέλετε να επιβραβεύσετε και επιλέγετε το κουμπί “Give
ELECS”
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