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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το έργο DesignIT στοχεύει στην ενθάρρυνση της καινοτοµίας
και της δηµιουργικότητας µεταξύ των φοιτητών της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ώστε να εφαρµόζουν τις ιδέες τους
στην πράξη. Η λύση που προτείνεται, προσφέρει µεθόδους και
εργαλεία
σχετικά
µε
σχεδιαστική
σκέψη
στους
εκπαιδευτικούς
της
Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Θα
εφαρµόσουµε τη σχεδιαστική σκέψη µέσω παιχνιδοποίησης
των ΤΠΕ, µέσα στα πλαίσια της επιχειρηµατικότητας, ως
συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο.
Η πλατφόρµα του DesignIT έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει
τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης και να βοηθήσει
τους χρήστες να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν
απόψεις, υπό την επίβλεψη του καθηγητή που θα τους
καθοδηγεί.
Το έργο DesignIT στοχεύει στη µείωση των εξόδων που
προκύπτουν από τη χρήση της µεθοδολογίας της Σχεδιαστικής
Σκέψης,
εφόσον
οι
διαδικασίες
γίνονται
online
και
προσφέρεται ένα µέρος για εύκολη ανταλλαγή απόψεων και
επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο ή και ασύγχρονα, σχετικά
µε ένα πρόβληµα, χωρίς να υπάρχει ο φόβος µήπως χαθεί κάτι.
Το τρέχον εγχειρίδιο στοχεύει στην επεξήγηση της
αποτελεσµατικής χρήσης της πλατφόρµας, και όχι τόσο στην
περιγραφή του σχεδιασµού της. Επίσης δεν θα υπάρχουν
λεπτοµέρειες για τους µηχανισµούς που εφαρµόστηκαν. Οι
ακριβείς προδιαγραφές µπορούν να βρεθούν στο έγγραφο
σχεδιασµού της εφαρµογής DesignIT.
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ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Το έργο βρίσκεται σε συνεχή πρόοδο. Αυτό σηµαίνει ότι η online
έκδοση του παιχνιδιού ανανεώνεται τακτικά, ώστε να
προστίθενται νέα χαρακτηριστικά και να διορθώνονται
τυχόν σφάλµατα, κάτι που µπορεί να συµβαίνει πολλές φορές
µέσα στην ηµέρα. Μέχρι να καταλήξει η τελική έκδοση του
λογισµικού, το εγχειρίδιο βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη.
Μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν αποκλίσεις όσον
αφορά ορισµένα στιγµιότυπα και τις πραγµατικές εικόνες
που συµπεριλαµβάνονται στο εγχειρίδιο, ή ενδέχεται
ορισµένες λειτουργίες να µην περιγράφονται λεπτοµερώς
στο
εγχειρίδιο.
Αυτό
σηµαίνει
ότι
πρόκειται
να
δηµοσιευτεί µια νέα έκδοση του εγχειριδίου.
Για
οποιαδήποτε
ερώτηση,
µη
διστάσετε
να
επικοινωνήσετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τον
προγραµµατιστή στη διεύθυνση olivier.heidmann@gmail.com
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ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
1. ΕΊΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ

Η
πλατφόρµα
designit.e-ce.uth.gr.

DesignIT

είναι

διαθέσιµη

στη

διεύθυνση:

Η πλατφόρµα DesignIT έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται
τόσο από σταθερό υπολογιστή, όσο και από φορητές συσκευές,
καθώς η επιλογή του να δουλεύεις από το κινητό είναι ένα
πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα για τους χρήστες του Design Thinking.
Ο Google Chrome είναι ο προτεινόµενος φυλλοµετρητής, για την
καλύτερη εµπειρία χρήσης αυτής της πλατφόρµας.
Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα, θα δείτε ένα χαιρετισµό
σε µια πολύ µινιµαλιστική αρχική σελίδα. Ολόκληρη η
πλατφόρµα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πρακτική και όσο
το δυνατό πιο εύκολη στη χρήση, χωρίς πολλά επιπλέον
χαρακτηριστικά.
Το µαύρο πλαίσιο στην κορυφή είναι το κεντρικό µενού, από
το οποίο µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιµες
λειτουργίες. Μιας και µόλις µπήκαµε στην ιστοσελίδα, έχουµε
την επιλογή (πάνω δεξιά στην οθόνη) να κάνουµε είσοδο ή να
δηµιουργήσουµε ένα νέο λογαριασµό, αν δεν έχουµε ήδη. Η
αγγλική σηµεία στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, δείχνει
την ιστοσελίδα στα Αγγλικά. Πατώντας πάνω στη σηµαία,
µπορείτε να δείτε όλες τις γλώσσες στις οποίες είναι
διαθέσιµη η πλατφόρµα: Αγγλικά, Ελληνικά, Εσθονικά,
Πορτογαλικά και Φινλανδικά.
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Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα

Εικόνα 2: Αρχική σελίδα µέσω κινητού

Η σελίδα εισόδου περιλαµβάνει µόνο 2 πεδία, όπου ο χρήστης
µπορεί να εισάγει το όνοµα χρήστη (ή τη διεύθυνση
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είχε χρησιµοποιήσει κατά
την εγγραφή) και το συνθηµατικό.
Μόλις συµπληρωθούν και τα δύο πεδία, µπορείτε να πατήσετε
το πράσινο κουµπί για είσοδο. Αν το κουτάκι «Να µε θυµάσαι»
είναι τσεκαρισµένο, την επόµενη φορά που θα εισέλθει ο
χρήστης στην πλατφόρµα, θα είναι αυτόµατα µέσα στον
λογαριασµό του.

Εικόνα 3: Η σελίδα εισόδου

Η σελίδα εγγραφής, ζητά από τον χρήστη ένα όνοµα χρήστη, µια
έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το όνοµά και
το επίθετό του.
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Εικόνα 4: Η σελίδα εγγραφής

Το πεδίο «Κωδικός» αφορά την εγγραφή των εκπαιδευτικών.
Αν
πληκτρολογήσουν
το
σωστό
κωδικό
στο
πεδίο,
δηµιουργείται
ένας
κωδικός
που
έχει
αυτόµατα
τα
δικαιώµατα
του
εκπαιδευτικού.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
λογαριασµοί που δηµιουργούνται, έχουν τα δικαιώµατα των
µαθητών.. Για να αποκτήσετε τον ειδικό κωδικό των
εκπαιδευτικών, παρακαλώ, επικοινωνήστε µαζί µας.
Σύµφωνα µε το GDPR, ο χρήστης πρέπει επίσης να συµφωνήσει µε
την πολιτική απορρήτου της πλατφόρµας, προκειµένου να
µπορεί να δηµιουργήσει λογαριασµό.
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Εικόνα 5: Πολιτική απορρήτου του DesignIT

Μόλις συµπληρώσει όλες της πληροφορίες στα αντίστοιχα
πεδία,
πατώντας
το
πράσινο
κουµπί
ΥΠΟΒΟΛΗ,
ανακατευθύνεται στο κεντρικό µενού. Για τα επόµενα
παραδείγµατα, θα έχουµε πραγµατοποιήσει είσοδο ως “student1”,
ένα µη πραγµατικός µαθητής που χρησιµοποιήθηκε σαν
παράδειγµα για το εγχειρίδιο.
Με την είσοδό του, ο χρήστης βλέπει κάτω δεξιά ένα µήνυµα για
επιτυχηµένη
είσοδο
που
εµφανίζεται
για
λίγα
δευτερόλεπτα (εξαφανίζεται όταν η πράσινη µπάρα που έχει
στο κάτω µέρος φτάσει στα αριστερά).
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Εικόνα 6: Μήνυµα για επιτυχηµένη είσοδο

Αυτού του είδος το µήνυµα για επιτυχία, εµφανίζεται και σε
άλλες στιγµές µέσα στην πλατφόρµα, όταν ο χρήστης κάνει
κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγµα όταν επεξεργάζεται
κάποιες παραµέτρους.
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ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΊΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί που χρησιµοποιούν αυτή την πλατφόρµα,
σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλούνται αλλιώς teachers ή gamemasters.
Οι µαθητές που χρησιµοποιούν αυτή την πλατφόρµα, σε αυτό το
εγχειρίδιο θα καλούνται αλλιώς students ή users. Οι µαθητές θα
συνεργάζονται σε γκρουπ που ονοµάζονται teams.
Η πλατφόρµα του DesignIT έχει σχεδιαστεί µε µινιµαλιστικό
τρόπο, ώστε να έχει αποδοτικότητα. Για να εγγραφούν οι
µαθητές
σε
κάποιες
δραστηριότητες
(που
είναι
συγκεντρωµένες στην πλατφόρµα και ονοµάζονται lobbies), θα
πρέπει να λάβουν από τον εκπαιδευτικό έναν ειδικό κωδικό,
που θα ανταποκρίνεται στο συγκεκριµένο δωµάτιο της
τρέχουσας δραστηριότητας.
Τα δωµάτια δηµιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς και
λειτουργούν ως κοινός χώρος για οµαδικές δραστηριότητες.
Αυτές οι δραστηριότητες ονοµάζονται challenges και καθεµία
από αυτές αντιµετωπίζεται από µια συγκεκριµένη οµάδα
µαθητών. Για κάθε δραστηριότητα, υπάρχει µια οµάδα µαθητών
που την αντιµετωπίζουν, και κάθε οµάδα συσχετίζεται µε
µια πρόκληση σε µια αντιστοιχία 1:1.
Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε levels. Σε καθένα από αυτά
τα επίπεδα υπάρχει ένας λευκός πίνακας (στην περίπτωσή µας
ένας µπεζ πίνακας, αν δούµε το χρώµα που χρησιµοποιούµε στο
φόντο) όπου όλοι οι µαθητές µπορούν να ανταλλάξουν απόψεις
και
να
συνεργαστούν
για
την
συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
Καθένα από αυτά τα επίπεδα, αντιστοιχεί στην ταξινοµία
της Σχεδιαστικής Σκέψης (επίπεδο 1 = Εµπάθεια, επίπεδο 2 =
Προσδιορισµός, επίπεδο 3 = Ιδεασµός, επίπεδο 4 = Δηµιουργία
Πρωτοτύπου, επίπεδο 5 = Δοκιµή) ή µπορεί να αντικατοπτρίζει
οποιαδήποτε άλλη δοµή µπορεί να θέλει να χρησιµοποιήσει ο
εκπαιδευτικός στο µάθηµά του. Κάθε επίπεδο είναι και ένας
χώρος για ανταλλαγή ιδεών ανάµεσα στους µαθητές. Μπορούν να
προσθέσουν σηµειώσεις (όπως γίνεται και στην πραγµατική
ζωή) πάνω στον πίνακα. Αυτές οι σηµειώσεις µπορούν να
αποτελούνται από κείµενο, εικόνες ή βίντεο, προσφέροντας
ευελιξία. Επιπλέον, οτιδήποτε κάνει ένας από τους µαθητές σε
κάποιο επίπεδο, ακόµα κι αν είναι το πιο απλό, όπως να
κουνήσει µια σηµείωση, αυτό φαίνεται αµέσως και από τα άλλα
µέλη της οµάδας, ακόµα και σε κάποιον που παρακολουθεί από
το επέπεδο εκείνη τη στιγµή. Αυτό επιτρέπει στους µαθητές
να εργάζονται µε ένα συγχρονισµένο τρόπο, ακόµα κι αν
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βρίσκονται µακριά ή εργάζονται σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές.
Δεν είναι όλα τα επίπεδα προσβάσιµα από την αρχή στους
µαθητές. Συνήθως υπάρχει µια ηµεροµηνία έναρξης και µια
ηµεροµηνία λήξης που συσχετίζεται µε καθένα από τα επίπεδο
κατά τη δηµιουργία της δραστηριότητας, κάτι που σηµαίνει
ότι όλα τα επίπεδα είναι «κλειδωµένα» µε βάση το χρόνο. Αν µια
οµάδα έχει ολοκληρώσει νωρίτερα ένα επίπεδο, ή επιθυµεί να
συνεχίσει στο επέµενο επίπεδο πριν τη χρονική στιγµή που
θα ξεκλειδώσει, µπορεί να ζητήσει από τον εκπαιδευτικό
να το ξεκλειδώσει.
Τα επέπεδα επίσης προφέρουν 3 πιθανές ενέργειες, για τις
οµάδες που χρειάζονται βοήθεια ή σχόλια ανατροφοδότησης:
●

●

●

Ζήτηση Βοήθειας: επιτρέπει στις οµάδες να συζητούν µε
τον εκπαιδευτικό σχετικά µε κάποιο πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν
όταν
προσπαθούν να λύσουν το
εκάστοτε πρόβληµα της δραστηριότητας. Εµφανίζεται
ένα chat box όταν ζητείται βοήθεια και οι µαθητές µε τον
εκπαιδευτικό µπορούν να ξεκινήσουν να µιλάνε.
Ζήτηση
Ανασκόπησης:
όταν
µια
οµάδα
είναι
ικανοποιηµένη µε τη δουλεία της ή επιθυµεί να
συνεχίσει στο επόµενο επίπεδο, µπορούν να ζητήσουν
ανασκόπηση. Αυτό επιτρέπει και στις υπόλοιπες οµάδες
να δουν το επίπεδο στο οποίο ζητήθηκε ανασκόπηση,
και να αφήσουν τα σχόλιά τους. Αυτά τα σχόλια µπορούν
να ψηφιστούν θετικά ή αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί
έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν την
επιτυχία
ή
την
αποτυχία
της
οµάδας
για
το
συγκεκριµένο επίπεδο, και συνεπώς να ξεκλειδώσουν
το επόµενο επίπεδο για την οµάδα.
Ζήτηση Καταιγισµού Ιδεών: όταν µια οµάδα χρειάζεται
τη βοήθεια των υπόλοιπων οµάδων, µπορεί να ζητήσει
καταιγισµό ιδεών. Σε αυτή την περίπτωση ξεκλειδώνει
ένα ειδικό επίπεδο (επίπεδο 0), όπου όσοι είναι
εγγεγραµµένοι στο δωµάτιο, µπορούν να αφήσουν τις
δικές τους σηµειώσεις.

Όταν ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί ένα δωµάτιο, µπορεί να
αποφασίσει για όλες τις καθοριστικές παραµέτρους που θα
έχει (µέγιστος αριθµός δραστηριοτήτων, µέγιστος αριθµός
µελών στην οµάδα για κάθε δραστηριότητα κλπ), αλλά οι
δραστηριότητες µπορούν να δηµιουργηθούν τόσο από τους
εκπαιδευτικούς, όσο και από τους ίδιους τους µαθητές.
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Η Παιχνιδοποίηση υπάρχει µέσα στην πλατφόρµα του DesignIT µε
πολλές µορφές. Υπάρχει ένα σύστηµα νοµίσµατος (που καλείται
νοµίσµατα), τα οποία κερδίζουν οι οµάδες και τα µέλη,
κάνοντας κάποιες απλές ενέργειες, όπως να προσθέτουν µια
σηµείωση στον πίνακα. Έχοντας αυτά τα νοµίσµατα, οι οµάδες
µπορούν να ξεκλειδώσουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως οι 3
ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, οι οποίες έχουν
κάποιο κόστος νοµισµάτων.
Υπάρχει επίσης και ένα σύστηµα µε βαθµούς, οι οποίοι
κερδίζονται
παράλληλα
µε
τα
νοµίσµατα,
και
έτσι
σχηµατίζεται και ένας πίνακας βαθµολόγησης µε όλους τους
χρήστες του λογισµικού.
Τέλος,
έχουν
δηµιουργηθεί
επιτεύγµατα,
τα
οποία
αντιστοιχούν σε κάποιος ορόσηµο στη χρήση της πλατφόρµας.
Μπορείτε να δείτε παρακάτω µια πιο λεπτοµερή περιγραφή
αυτών των επιτευγµάτων.
Επίσης, µπορείτε να βρείτε και µια περίληψη των κανόνων
που χρησιµοποιούνται για την παιχνιδοποίηση.

Ατοµική Εµπειρία Παίκτη
Δηµιουργία
Δραστηριότητας
Εγγραφή κριτικής

Βαθ
µοί
5
2

Ψήφος κριτικής

0.5

Εγγραφή απάντησης σε
καταιγισµό ιδεών

4

Οµάδα στο τοπ 3

3

Συχνότητα
Μια ανά
δωµάτιο
Μια ανά καµβά
Μια ανά
κριτική
Μια ανά
καταιγισµό
ιδεών
Μια ανά
δωµάτιο

Πίνακας 1: Ατοµική ανταµοιβή εµπειρίας παικτών
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Εµπειρία
Οµάδας

Βαθ
µοί

Συχνότ
ητα

Επίπ
εδο
Οµάδ
ας

Ανέβασµα
καµβά

2

Ένα ανά
καµβά

Επίπ
εδο
1

Ανέβασµα
εικόνας

1

Ένα ανά
καµβά

16

Ανέβασµα
ήχου

1

Ένα ανά
καµβά

Επίπ
εδο
2
Επίπ
εδο
3

Ανέβασµα
βίντεο

1

Ένα ανά
καµβά

Επίπ
εδο
4

18

Confirm canvas
before deadline

5

Ένα ανά
καµβά

Επίπ
εδο
5

18

Ζήτηση
βοήθειας
από τον
εκπαιδευτ
ικό

5

Χωρίς
περιο
ρισµό

Επίπ
εδο
6

18

Έναρξη
καταιγισµ
ού ιδεών

5

Δυο
ανά
δωµάτι
ο

Επίπ
εδο
7

18

*Οµάδες στις
θέσεις 7-9

5

*Επίπεδο
που

25

Χωρίς
περιο
ρισµό
Ένα ανά
καµβά
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Λοιπές
Απαιτήσεις

Αφού η
δραστηριότ
ητα
εγκριθεί
από τον
εκπαιδευτ
ικό
Καµία

Πρώτο
επίπεδο που
εγκρίθηκε
από τον
εκπαιδευτ
ικό
Δεύτερο
επίπεδο που
εγκρίθηκε
από τον
εκπαιδευτ
ικό
Τρίτο
επίπεδο που
εγκρίθηκε
από τον
εκπαιδευτ
ικό
Τέταρτο
επίπεδο που
εγκρίθηκε
από τον
εκπαιδευτ
ικό
Πέµπτο
επίπεδο που
εγκρίθηκε
από τον
εκπαιδευτ
ικό
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εγκρίθηκε
από τον
εκπαιδευτ
ικό
*Optional
Πίνακας 2: Οµαδική ανταµοιβή εµπειρίας παικτών

Coin System
Έναρξη της
δραστηριότητας
Για κάθε καµβά που
ξεκλειδώνεται
Για κάθε καταιγισµό
ιδεών
Ζήτηση βοήθειας από
τον εκπαιδευτικό

Κέρ
δος
1

Απώλ
εια

1
-1
-1

Πίνακας 3: Σύστηµα ανταµοιβής µε νοµίσµατα
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2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ

ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ
Υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός επιλογών που είναι
διαθέσιµες στο κεντρικό µενού που βρίσκεται στην κορυφή
της οθόνης, και περιλαµβάνει:
●
●
●

Αρχική οθόνη, µε το τρέχον µήνυµα καλωσορίσµατος
Δωµάτια, µια λίστα µε όλα τα δωµάτια που έχει πρόσβαση ο
χρήστης
Το όνοµα του χρήστη, που δείχνει τα προσωπικά του
στατιστικά και λοιπές πληροφορίες

Πατώντας πάνω στο όνοµα του χρήστη, εµφανίζεται η οθόνη µε
τα στατιστικά.

Εικόνα 7: Η οθόνη µε τα προσωπικά στατιστικά

Η οθόνη µε τα προσωπικά στατιστικά εµφανίζει τα
στατιστικά του παίκτη για όλη την πλατφόρµα, αλλά αν
πατήσει την επιλογή «Ανά δραστηριότητα», ο χρήστης µπορεί
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να έχει πρόσβαση στα στατιστικά που αντιστοιχούν σε
κάθε δραστηριότητα στην οποία συµµετέχει.
Τα διαθέσιµα στατιστικά εµφανίζονται µε δυο µορφές: ένα
πίνακα µε αριθµούς που αντιστοιχούν σε δεδοµένα χρήσης και
ένα πίνακα που περιλαµβάνει όλα τα κατορθώµατα του
χρήστη. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί για
να παρέχουν ένα συγκεκριµένο επίπεδο παιχνιδοποίησης
στην πλατφόρµα, κάτι που ενισχύεται και από τη χρήση των
κατορθωµάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε ορόσηµα κατά τη
διάρκεια της χρήσης της πλατφόρµας.
Τα δεδοµένα χρήσης αφορούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
●

●

●
●
●
●

●

●

Κλάση: η κατάταξη του µαθητή, αποκτάται µε τη σύγκριση
των στατιστικών του/της µε όλους τους υπόλοιπους
χρήστες.
Εµπειρία: µια προσωπική βαθµολογία, που υπολογίζεται
σύµφωνα µε διάφορες ενέργειες στην πλατφόρµα (όπως το
να γράψεις µια σηµείωση, να ζητήσεις βοήθεια κλπ).
Σχόλια: ο αριθµός των σχολίων που αφήνει ο χρήστης.
Θετικές
Αξιολογήσεις:
ο
αριθµός
των
θετικών
αξιολογήσεων για µηνύµατα που ανέβασε ο χρήστης.
Αρνητικές Αξιολογήσεις: ο αριθµός των αρνητικών
αξιολογήσεων για µηνύµατα που ανέβασε ο χρήστης.
Δοσµένες Θετικές Αξιολογήσεις: ο αριθµός των θετικών
αξιολογήσεων που έδωσε ο χρήστης για µηνύµατα που
έχουν ανέβει.
Δοσµένες Αρνητικές Αξιολογήσεις: ο αριθµός των θετικών
αξιολογήσεων που έδωσε ο χρήστης για µηνύµατα που
έχουν ανέβει.
Ανεβασµένα Αρχεία: αριθµός των εικόνων και βίντεο που
ανέβασε ο χρήστης.

Εκτός από αυτά τα στατιστικά, ο χρήστης µπορεί να
ξεκλειδώσει και κάποια κατορθώµατα, κάνοντας κάποιες
ενέργειες για ορισµένες φορές.
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Εικόνα 8: Η οθόνη µε τα προσωπικά στατιστικά για κάθε δραστηριότητα

Η λίστα µε τα κατορθώµατα είναι η εξής:
●
●
●

●
●
●

●

●

●

Πρώτο σχόλιο: λαµβάνεται όταν για πρώτη φορά ο χρήστης
γράφει ένα σχόλιο στον καµβά µιας άλλης οµάδας
Πρώτα 10 σχόλια: λαµβάνεται όταν ο χρήστης γράφει 10
τέτοια σχόλια
Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων: λαµβάνεται όταν για
πρώτη φορά ο χρήστης ολοκληρώνει (περνώντας όλα τα
επίπεδα) µια δραστηριότητα
Ολοκλήρωση 10 δραστηριοτήτων: λαµβάνεται όταν ο
χρήστης ολοκληρώνει 10 διαφορετικές δραστηριότητες
Δηµιουργία 10 δραστηριοτήτων: λαµβάνεται όταν ο
χρήστης δηµιουργεί 10 δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν µε όλα τα επίπεδα
θετικά αναθεωρηµένα: λαµβάνεται όταν ο χρήστης
ολοκληρώνει
(περνώντας
όλα
τα
επίπεδα)
µια
δραστηριότητα, έχοντας λάβει για όλα τα επίπεδα
θετική αναθεώρηση
10 Θετικές βαθµολογίες που ελήφθησαν: λαµβάνεται όταν
ο χρήστης λάβει 10 θετικές βαθµολογίες για τα σχόλια
που έγραψε
10 Περασµένα επίπεδα: λαµβάνεται όταν ο χρήστης
περάσει 10 επίπεδα από δραστηριότητες στις οποίες ήταν
µέλος οµάδας
Ολοκληρώστε µια δραστηριότητα ενώ ζητάτε βοήθεια:
λαµβάνεται όταν για πρώτη φορά ο χρήστης ολοκληρώνει
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(περνώντας όλα τα επίπεδα) µια δραστηριότητα, ενώ έχει
ζητήσει βοήθεια από τον εκπαιδευτικό
Ολοκληρώστε
µια
δραστηριότητα
ενώ
ζητάτε
καταιγισµό ιδεών: λαµβάνεται όταν για πρώτη φορά ο
χρήστης ολοκληρώνει (περνώντας όλα τα επίπεδα) µια
δραστηριότητα, ενώ έχει ζητήσει τουλάχιστον µια
φορά, καταιγισµό ιδεών από τους υπόλοιπους χρήστες
Ολοκληρώστε
µια
δραστηριότητα
ενώ
ζητάτε
καταιγισµό ιδεών και βοήθεια: λαµβάνεται όταν για
πρώτη φορά ο χρήστης ολοκληρώνει (περνώντας όλα τα
επίπεδα)
µια
δραστηριότητα,
ενώ
έχει
ζητήσει
τουλάχιστον µια φορά βοήθεια από τον εκπαιδευτικό
και καταιγισµό ιδεών από τους υπόλοιπους χρήστες
Αλλάξτε το όνοµα µιας οµάδας: λαµβάνεται όταν για πρώτη
φορά ο χρήστης αλλάζει το όνοµα της οµάδας
Φτάστε στους 5 πρώτους στην κατάταξη ως παίκτης:
λαµβάνεται όταν για πρώτη φορά ο χρήστης φτάνει στους 5
πρώτους στην κατάταξη
Φτάστε στους 5 πρώτους στην κατάταξη ως οµάδα:
λαµβάνεται όταν για πρώτη φορά ο χρήστης φτάνει στους 5
πρώτους στην κατάταξη και το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα
µέλη της οµάδας του
Ολοκληρώστε όλα τα επιτεύγµατα: λαµβάνεται όταν για
πρώτη
φορά
ολοκληρώνονται
όλα
τα
παραπάνω
επιτεύγµατα
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Εικόνα 9: Επιτεύγµατα του χρήστη

Εικόνα 10: Μήνυµα όταν ολοκληρώνεται ένα επίτευγµα
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3. ΔΩΜΆΤΙΑ
Τα δωµάτια είναι µια συλλογή από λογικά συνδεδεµένες
δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα παρουσιάζει ένα
πρόβληµα το οποίο καλείται να λύσει µια οµάδα.
Η είσοδος σε ένα δωµάτιο είναι εφικτή µε τη χρήση ενός
συγκεκριµένου κωδικού, ο οποίος δίνεται στους µαθητές από
τον εκπαιδευτικό. Αν δεν σας έχει δοθεί κάποιος κωδικός,
τότε δεν θα µπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο δωµάτιο. Στην
οθόνη που εµφανίζονται όλα τα δωµάτια, υπάρχει ένα κουτί
όπου µπορείτε να εισάγετε τον κωδικό του
δωµατίου, και επίσης εµφανίζονται όλα τα δωµάτια που είναι
διαθέσιµα, ή όλα αυτά που έχουν ξεκλειδωθεί προηγουµένως.
Αν πατήσετε σε ένα δωµάτιο που έχετε ξεκλειδώσει, θα
ανακατευθυνθείτε στην οθόνη µε τα δωµάτια .

Εικόνα 11: Η οθόνη µε τα δωµάτια, όπως τη βλέπει ο µαθητής

Με το να υπάρχει ένας µοναδικός κωδικός που µπορεί να
ξεκλειδώσει
ένα δωµάτιο, αποφεύγουµε πολλών ειδών
προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν σε µια τέτοια
πλατφόρµα (προγραµµατισµός, δικαιώµατα κλπ), αφού ο µόνος
τρόπος να εισέλθει κάποιος σε ένα δωµάτιο, είναι να έχει
03/09/2018
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κωδικό, και για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα
δεδοµένα που θέλει, χρειάζεται τον κωδικό και ένα
λογαριασµό. Για να απογραφεί κάποιος από ένα δωµάτιο,
πρέπει να πατήσει πάνω στο εικονίδιο

.

Επίσης, δίπλα από τα δωµάτια, µπορείτε να δείτε κάποιες
σχετικές πληροφορίες, από τα εικονίδια που µπορεί να
εµφανίζονται στα δεξιά.
Το εικονίδιο
δείχνει ότι σε µια
δραστηριότητες, έχει ζητηθεί ανασκόπηση.
Το εικονίδιο
δραστηριότητες,
εκπαιδευτικό.

δείχνει ότι
έχει
ζητηθεί

(ή

σε µια (ή
βοήθεια

σε

πολλές)

σε πολλές)
από
τον

Το εικονίδιο
δείχνει ότι σε µια (ή σε πολλές)
δραστηριότητες έχει ζητηθεί καταιγισµός ιδεών από τις
άλλες οµάδες.

Εικόνα 12: Η οθόνη µε τα δωµάτια, όπως τη βλέπει ο εκπαιδευτικός
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εκπαιδευτικούς

µπορεί

να

εµφανιστεί

ένα

ακόµα

εικονίδιο στα δεξιά ενός δωµατίου: το εικονίδιο
, το
οποίο εµφανίζεται µόνο αν υπάρχει µια δραστηριότητα στο
δωµάτιο, η οποία πρέπει να εγκριθεί. Μπορούν και οι µαθητές
να δηµιουργήσουν µια δραστηριότητα, αλλά πρέπει να
εγκριθεί πρώτα από τον εκπαιδευτικό.
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4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
Μέσα στο δωµάτιο, ο χρήστης µπορεί να δει µια συλλογή
δραστηριοτήτων, αυτές που είναι ενεργές και δεν έχουν
ακόµα ολοκληρωθεί.

Εικόνα 13: Η οθόνη µε τις δραστηριότητες, όπως τη βλέπει ο µαθητής

Το δωµάτιο έχει ένα όνοµα, µια περιγραφεί, το όνοµα του
δηµιουργού και επίσης τον σχετικό κωδικό.
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Εικόνα 14: Η οθόνη µε τις δραστηριότητες, όπως τη βλέπει ο εκπαιδευτικός

Στο παράδειγµα που εµφανίζεται στις εικόνες 10 και 11, το
δωµάτιο ονοµάζεται Test Lobby 123, και ο κωδικός του είναι η λέξη
test, δηµιουργήθηκε από το χρήστη teacher1 και στην περιγραφή
του βλέπουµε τη φράση Lobby for testing purposes.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερες πληροφορίες στη
διάθεσή του, καθώς µπορούν να δουν ποια οµάδα ζήτησε
βοήθεια, επίσης µπορούν να πατήσουν στο κουµπί
να µην είναι εφικτή η προσθήκη νέων δραστηριοτήτων.

, ώστε

Υπάρχει ένα µικρό κουτί που µπορείς να τσεκάρεις, πάνω δεξιά
που αν το επιλέξεις ή όχι, θα εµφανίσει τις
δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί.
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Εικόνα 15: Εµφάνιση ολοκληρωµένων δραστηριοτήτων

Το κουτί που περιγράφει µια δραστηριότητα (Εικόνα 13)
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, από πάνω προς τα κάτω:
●
●
●

●

●
●

●

Το όνοµα της δραστηριότητας στην κορυφή, µε λευκά
γράµµατα σε µαύρο φόντο
Μια περιγραφή της δραστηριότητας ακριβώς από κάτω
Χρωµατισµένα κουτιά που δείχνουν τις ενέργειες που
χρειάζονται για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα
(καταιγισµός ιδεών, ανασκόπηση, βοήθεια, έγκριση)
Πόσα επίπεδα έχει η δραστηριότητα, καθώς και ποιο
επίπεδο αντιµετωπίζει η οµάδα τη δεδοµένη στιγµή

Τον αριθµό των µελών της οµάδας που αντιµετωπίζουν τη
δραστηριότητα τη δεδοµένη στιγµή
Το
όνοµα
της
οµάδας
που
αντιµετωπίζει
τη
δραστηριότητα τη δεδοµένη στιγµή, εµφανίζεται στη
µέση, στη γκρι κορδέλα
Η επιλογή να ενταχθείς
ξεκινήσεις
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µέλος

της

οµάδας).

Αν

η

δραστηριότητα

ολοκληρωθεί, θα εµφανιστεί η ένδειξη

έχει

.

Εικόνα 16: Το κουτί πληροφοριών της δραστηριότητας

Πατώντας στη γκρι κορδέλα όπου εµφανίζεται ο αριθµός των
παικτών της οµάδας
, εµφανίζεται ένα καινούριο
παράθυρο, όπου ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί το όνοµα
της οµάδας και να δει τα ονόµατα των υπόλοιπων µελών που
ανήκουν ήδη στην οµάδα. Ο χρήστης µπορεί επίσης να
αποχωρήσει από την οµάδα, πατώντας στο κόκκινο κουµπί που
γράφει ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.

Εικόνα 17: Παράθυρο επεξεργασίας ρυθµίσεων
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Μπορείτε να κλείσετε το αναδυόµενο παράθυρο, πατώντας το
γκρι Χ που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του λευκού
παραθύρου.
Πατώντας στο κουµπί
που βρίσκεται στην πάνω
αριστερά
γωνία
της
οθόνης,
µπορείτε
να
δείτε
τις
διαφορετικές ρυθµίσεις για το συγκεκριµένο δωµάτιο, που
περιλαµβάνουν:
●
●
●
●
●
●
●

Όνοµα
Περιγραφή
Στόχοι
µάθησης
και
αποτελέσµατα
Μέγιστος αριθµός παικτών
Μέγιστος αριθµός οµάδων
Ελάχιστο µέγεθος οµάδας
Μέγιστο µέγεθος οµάδας

αναµενόµενα

µαθησιακά

Αν ο χρήστης που βλέπει αυτή την οθόνη δεν είναι ο
δηµιουργός του συγκεκριµένου δωµατίου, τότε δεν µπορεί να
αλλάξει καµία από τις παραπάνω παραµέτρους, παρά µόνο να τις
συµβουλευτεί.

Εικόνα 18: Η οθόνη µε τις ρυθµίσεις του δωµατίου

Κάθε τύπος χρήστη που έχει εγγραφεί σε ένα δωµάτιο, µπορεί
να δηµιουργήσει τη δική του δραστηριότητα, πατώντας το
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κουµπί
που βρίσκεται στην οθόνη του δωµατίου.
Είναι απαραίτητες οι παρακάτω πληροφορίες:
●
●
●
●
●

Όνοµα
Περιγραφή δραστηριότητας
Ηµεροµηνία Έναρξης
Αριθµός επιπέδων (φτάνει µέχρι τον αριθµό 5)
Ηµεροµηνία λήξης κάθε επιπέδου

Εικόνα 19: Δηµιουργία καινούριας δραστηριότητας

Αν ο συνολικός αριθµός των δραστηριοτήτων σε ένα δωµάτιο,
είναι ήδη ίσο µε το µέγιστο αριθµό δραστηριοτήτων που έχει
ρυθµιστεί για το συγκεκριµένο δωµάτιο, δεν µπορεί να
δηµιουργηθεί καινούρια δραστηριότητα, ούτε από τους
µαθητές, ούτε από τον εκπαιδευτικό. Ο µέγιστος αριθµός
δραστηριοτήτων του δωµατίου µπορεί να τροποποιηθεί από
το δηµιουργό του δωµατίου, ώστε να µπορούν να προστεθούν
νέες δραστηριότητες.
Κάποιες
φορές,
ο
εκπαιδευτικός
θα
χρειαστεί
να
δηµιουργήσει πολλές ίδιες δραστηριότητες στα πλαίσια
ενός µαθήµατος, µια για κάθε οµάδα µαθητών που θα κληθεί να
την αντιµετωπίσει. Επειδή αυτό µπορεί να αποδειχθεί πολύ
χρονοβόρο, έχει προστεθεί µια µικρή ρύθµιση που βοηθά στη
δηµιουργία
πολλών ίδιων δραστηριοτήτων. Αν έχετε
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δηµιουργήσει την πρώτη δραστηριότητα σε ένα δωµάτιο, όταν
δηµιουργήσετε τη δεύτερη, το όνοµα, η περιγραφή και η
ηµεροµηνία έναρξης που χρησιµοποιήθηκαν στην πρώτη
δραστηριότητα, θα προστεθούν αυτόµατα, και έτσι δεν θα
χρειάζεται να περάσετε πάλι τα ίδια στοιχεία.
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5. ΠΑΊΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
Όταν είστε µέλος µις οµάδας και πρέπει να αντιµετωπίσετε µια
δραστηριότητα, έχετε την επιλογή να πατήσετε το κουµπί
που
βρίσκεται
στο
κουτί
περιγραφής
της
δραστηριότητας. Πατώντας αυτό, θα µπορέσετε να δείτε το
τρέχον επίπεδο της δραστηριότητας.

ΕΠΊΠΕΔΑ
Όταν βρίσκεστε µέσα σε µια δραστηριότητα, µπορείτε να
λάβετε πολλές πληροφορίες. Ας δούµε πιο αναλυτικά όλα που
µπορείτε να δείτε στην οθόνη σας, παίρνοντας σαν
παράδειγµα την Εικόνα 20. Μπορούµε να δούµε όλες τις
ακόλουθες ζώνες πληροφοριών (κωδικοποιηµένες µε αριθµούς
στην Εικόνα 20):
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Πάνω αριστερά, πατώντας το κουµπί
σας
επιτρέπει να επιστρέψετε πίσω στο δωµάτιο και να
δείτε όλες τις διαθέσιµες δραστηριότητες.
Στην κορυφή, φαίνεται το όνοµα της δραστηριότητας, εδώ
Ακριβώς από κάτω βρίσκονται όλα τα επίπεδα της
δραστηριότητας. Όλα αυτά τα επίπεδα µπορεί να µην
είναι διαθέσιµα από την έναρξη της δραστηριότητας,
κάποια επίπεδα είναι ακόµα κλειδωµένα. Υπάρχει ακόµα
το επίπεδο 0, ένα επίπεδο που έχει σχεδιαστεί ώστε να
υπάρχει χώρος κατά τον καταιγισµό ιδεών. Για να
αποκτήσει πρόσβαση ο χρήστης, πρέπει απλά να πατήσει
πάνω στον αριθµό του επιπέδου που επιθυµεί. Ο αριθµός
από το τρέχον επιλεγµένο και εµφανιζόµενο επίπεδο,
φαίνεται µε έντονη γραφή.
Η ζώνη συζητήσεων, είναι το µέρος όπου τα µέλη της οµάδας
µπορούν να συζητήσουν µε τον εκπαιδευτικό, όταν η
οµάδα ζητά βοήθεια.
Μια λίστα από ειδικές ενέργειες που µπορούν να κάνουν
τα µέλη της οµάδας, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι
οµάδας µπορούν να ζητήσουν βοήθεια, ανασκόπηση ή
καταιγισµό ιδεών.
Ο αριθµός των νοµισµάτων που κατέχει η οµάδα τη
δεδοµένη στιγµή.
Μια λίστα από τα µέλη της οµάδας, και δίπλα µια πράσινη ή
κόκκινη κουκίδα, ανάλογα µε το αν βρίσκονται εκείνη
τη στιγµή στην πλατφόρµα, ή όχι.
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Η καρτέλα της ανασκόπησης (κλειστή από προεπιλογή),
στην οποία µπορούν να σχολιάσουν οι υπόλοιποι
χρήστες του δωµατίου για το τρέχον επίπεδο, όταν έχει
ζητηθεί ανασκόπηση από την οµάδα.
Η καρτέλα του καµβά (ανοιχτή από προεπιλογή), όπου
βρίσκεται ο πίνακας. Κάθε στιγµή, θα εµφανίζεται είτε η
καρτέλα της ανασκόπησης, είτε η καρτέλα του καµβά.

10. Το κουµπί
χρησιµοποιείται για να προστεθεί
µια καινούρια σηµείωση.
11. Οι σηµειώσεις που έχουν προστεθεί, µπορούν να
προσαρµοστούν µε πολλούς τρόπους.
12. Ο πίνακας όπου ο χρήστης µπορεί να προσθέσει
σηµειώσεις, µπορούν να περιέχουν κείµενο, εικόνα ή
βίντεο.
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Εικόνα 20: Εµφάνιση µια δραστηριότητας
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ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ
Από προεπιλογή, το αρχικό σηµείωµα που εµφανίζεται,
περιέχει µόνο κείµενο, µε το µήνυµα «Άλλαξε µε Κάνε διπλό κλίκ
πάνω µου». Το κείµενο «Άλλαξέ µε» είναι µε πλάγια γραφή και το
κείµενο «Κάνε διπλό κλίκ πάνω µου» είναι µε έντονη γραφή, κάτι
που δείχνει τις δυνατότητες επεξεργασίας κειµένου που
µπορούν να γίνουν στα σηµειώµατα.

Εικόνα 21: Το αρχικό σηµείωµα

Για να αλλάξετε αυτό το κείµενο πρέπει να κάνετε διπλό
κλίκ πάνω στο σηµείωµα (ή να πατήσετε δύο φορές αν είστε από
κινητό) και για να διαγράψει το σηµείωµα πρέπει να
πατήσει στο εικονίδιο του κάδου
που βρίσκεται κάτω
αριστερά. Για να γίνει η διαγραφή, πρέπει να κρατήσετε
πατηµένο το εικονίδιο για κάποια δευτερόλεπτα. Όταν η
µπλε µπάρα που θα εµφανιστεί, γεµίσει, τότε το σηµείωµα θα
διαγραφεί. Αυτός ο µηχανισµός χρησιµοποιείται για να
αποφευχθούν τυχόν λάθος διαγραφές.

Εικόνα 22: Διαγραφή σηµειώµατος

Όταν κάνετε διπλό κλίκ ώστε να επεξεργαστείτε το κείµενο,
θα εµφανιστούν νέα εικονίδια στο κάτω µέρος. Ένα εικονίδιο
για προσθήκη φωτογραφίας και ένα εικονίδιο

για

προσθήκη βίντεο. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο του δίσκου
ο χρήστης αποθηκεύει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει. Αν
πατήσετε
πάνω
στους
χρωµατιστούς
κύκλους
που
εµφανίζονται στο κάτω µέρος, θα αλλάξει αντίστοιχα και το
χρώµα του σηµειώµατος.
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Εικόνα 23: Επεξεργασία κειµένου

Όλες οι αλλαγές που γίνονται σε ένα σηµείωµα, εµφανίζονται
αµέσως και στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας που βρίσκονται στο
συγκεκριµένο επίπεδο εκείνη τη στιγµή.
Όταν ο χρήστης θέλει να προσθέσει µια φωτογραφία,
εµφανίζεται ένα κουµπί που λέει ότι πρέπει να επιλέξουν
ένα αρχείο. Το αρχείο που θα διαλέξουν θα ανέβει αυτόµατα
και θα εµφανιστεί στην οθόνη.

Εικόνα 24: Ανέβασµα φωτογραφίας

Το εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά από το εικονίδιο της
κάµερας, είναι το εικονίδιο για το κείµενο , σε περίπτωση
που ο χρήστης θέλει να επιστρέψει πίσω στη χρήση κειµένου.
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Εικόνα 25: Μια ενσωµατωµένη φωτογραφία σε ένα σηµείωµα

Αν ο χρήστης θέλει να εισάγει βίντεο, θα του εµφανιστεί µια
µπάρα που λέει ότι πρέπει να αντιγράψει τη διεύθυνση του
βίντεο. Υποστηρίζονται Youtube, Vimeo και Dailymotion.

Εικόνα 26: Εισαγωγή βίντεο

Εικόνα 27: Ένα ενσωµατωµένο βίντεο σε ένα σηµείωµα

Στην κάτω δεξιά γωνία στο σηµείωµα, µπορούµε να δούµε ένα
εικονίδιο κλειδαριάς. Είναι ανοιχτό

στην περίπτωση

που το σηµείωµα µπορεί να επεξεργαστεί ή είναι κλειστό
όταν δεν µπορεί να επεξεργαστεί. Μόνο οι εκπαιδευτικοί
έχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν
ένα σηµείωµα, οι µαθητές µπορούν να ξέρουν απλά αν είναι
ανοιχτό ή κλειστό.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν µεγαλύτερη ποικιλία στα
χρώµατα για τα σηµειώµατα, σε σχέση µε τους µαθητές, αφού
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µπορούν να διαλέξουν
αποχρώσεις του γκρι.

επιπλέον

µαύρο,

λευκό

και

δύο

Εικόνα 28: Τα σηµειώµατα όπως τα βλέπει ο εκπαιδευτικός

Τραβώντας το µικρό τριγωνικό σύµβολο που βρίσκεται στην

κάτω δεξιά γωνία του σηµειώµατος , µπορείτε να αλλάξετε το
µέγεθος από το σηµείωµα σε αυτό που επιθυµείτε. Αυτό είναι
ιδιαίτερα βοηθητικό στην περίπτωση που το περιεχόµενο
του
σηµειώµατος
είναι
µια
τεράστια
φωτογραφία,
ή
µακροσκελές κείµενο, καθώς θα υπερχείλιζε από το σηµείωµα.

Εικόνα 29: Παράδειγµα περιεχοµένου που υπερχείλισε

Για να το αποφύγετε, αλλάξτε το µέγεθος του σηµειώµατος.

ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΈΝΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Μπορείτε να βρείτε όλους τους κανόνες που αφορούν το
εµπλουτισµένο
περιεχόµενο
στη
διεύθυνση:
https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet.
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Σηµείωση: δεν έχουν εφαρµοστεί
αναφέρονται στην πλατφόρµα DesignIT.

όλα

τα

παρακάτω

που

Μπορείτε να γράψετε ένα τίτλο χρησιµοποιώντας το σύµβολο
# (όσα περισσότερα # υπάρχουν, τόσο πιο µικρός γίνεται ο
τίτλος)
ή
αντίστοιχα
µπορείτε
να
υπογραµµίσετε
χρησιµοποιώντας το σύµβολο =.

Εικόνα 30: Σηµείωµα µε διάφορους τίτλους

Η έµφαση (πλάγια γραφή, έντονη γραφή, έντονη και πλάγια
γραφή, διαγραφή) δίνεται αν βάλετε το κείµενο ανάµεσα από *
και _. Αν γράψετε *italics* ή _italics_ θα εµφανιστεί ως italics, **strong** ή __strong__
θα εµφανιστεί ως strong και **_italics strong_** θα εµφανιστεί ως italics
strong. Τέλος ~~strike~~ θα εµφανιστεί ως strike.

Εικόνα 31: Σηµείωµα µε έµφαση

Το σύστηµα επίσης υποστηρίζει επίσης λίστες µε κουκκίδες,
αριθµηµένες λίστες και υπερσυνδέσµους (συµβουλευτείτε
την παραπάνω διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες).
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Εικόνα 32: Σηµείωµα µε λίστες
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ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
Χάρη στα σχόλια των συνεργατών για των αρχικών χρηστών, ο
σχεδιασµός της πλατφόρµας έχει βελτιωθεί σε σχέση µε το τι
έχει περιγραφεί παραπάνω. Επίσης έχει βελτιωθεί πολύ η
έκδοση της πλατφόρµας για χρήση µέσω κινητού.
Οι
περισσότερες
αλλαγές,
έγιναν
στην
οθόνη
που
εµφανίζονται όλα τα επίπεδα της δραστηριότητας. Για να
είναι πιο ευανάγνωστη η εφαρµογή σε µικτότερες οθόνες,
πολλά στοιχεία (Ανασκόπηση, Μέλη, Βοήθεια και Ειδικές
Ενέργειες) είναι διαθέσιµα µέσα από καρτέλες, όπως φαίνεται
στην εικόνα παρακάτω.

Εικόνα 33: Η νέα πλατφόρµα DesignIT όπως φαίνεται στο κινητό
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Εικόνα 34: Η νέα πλατφόρµα DesignIT όπως φαίνεται στον υπολογιστή

Όσα στοιχεία έχουν περιγραφεί προηγουµένως για τη
διεπαφή, ισχύουν ακόµα, καθώς όλα τα στοιχεία απλώς έχουν
µετατραπεί σε καρτέλες, ώστε να µειωθεί ο χώρος και να
εµφανίζεται καλύτερα ολόκληρη η πλατφόρµα. Επίσης
βελτιώθηκαν κάποια κείµενα για καλύτερη και ευκολότερη
κατανόηση, καθώς άλλαξαν και κάποιες εικόνες και χρώµατα
για πιο εύκολη πλοήγηση.
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6. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ
Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην ανατροφοδότηση που
βρίσκεται στο µενού, στην κορυφή της οθόνης. Για να
στείλετε τη δική σας ανατροφοδότηση, θα πρέπει να
συµπληρώσετε σηµεία της φόρµας, ένα για τον τύπο της
ανατροφοδότησης (σφάλµα ή ιδέα) και ένα περιγράφοντας την
ανατροφοδότησή σας.
Παρακαλώ να είστε όσο πιο περιγραφικοί και λεπτοµερείς
γίνεται όταν συµπληρώνετε τη φόρµα ανατροφοδότησης.
Διαβάζουµε όλα τα σχόλια ανατροφοδότησης
στέλνετε, αλλά δεν υλοποιούνται όλες οι ιδέες.

που

µας

Εικόνα 35: Η σελίδα ανατροφοδότησης

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν ένα
πίνακα που περιλαµβάνει τα στατιστικά στοιχεία (σε µορφή
.csv) για ένα δωµάτιο που έχουν δηµιουργήσει. Αυτά τα
στατιστικά
στοιχεία
περιλαµβάνουν
όλα
τα πιθανά
δεδοµένα που έχει κρατήσει το σύστηµα. Αυτά τα στοιχεία
µπορούν να συλλεχθούν ανά δωµάτιο, ανά δραστηριότητα ή ανά
χρήστη.
Ο εκπαιδευτικός για να αποκτήσει αυτά τα στατιστικά
στοιχεία πρέπει να πατήσει πάνω στο όνοµά του που
φαίνεται στο µενού στην κορυφή της οθόνης. Για το µαθητή,
αυτή η ενέργεια θα του εµφανίσει όλες τις σχετικές
λεπτοµέρειες για το λογαριασµό του µέσα στην πλατφόρµα.
Για τον εκπαιδευτικό αυτό τον ανακατευθύνει σε ένα νέο
παράθυρο όπου µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα
στοιχεία µέσα από το εικονίδιο
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Εικόνα 36: Το παράθυρο µε τα αναλυτικά στοιχεία

Μπορείτε να βρείτε αυτό το εικονίδιο σε τρία µέρη:
●
●

●

Ένα δίπλα στο όνοµα του δωµατίου, ώστε να αποκτήσετε τα
αναλυτικά στοιχεία του εκάστοτε δωµατίου
Ένα δίπλα στο όνοµα κάθε δραστηριότητας, ώστε να
αποκτήσετε όλα τα αναλυτικά στοιχεία της εκάστοτε
δραστηριότητας
Ένα δίπλα στο όνοµα κάθε µέλους οµάδας, ώστε να
αποκτήσετε όλα τα αναλυτικά στοιχεία του εκάστοτε
µέλους

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία,
σιγουρευτείτε ότι έχετε πρώτα επιλέξει ένα δωµάτιο, αλλιώς
θα βλέπετε µια κενή οθόνη.
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Εικόνα 37: Αναλυτικά στοιχεία, χωρίς επιλεγµένο δωµάτιο

Όταν πατήσετε το εικονίδιο για να κατεβάσετε τα
στοιχεία, η πλατφόρµα θα ξεκινήσει το κατέβασµα του
αρχείου στον υπολογιστή ή στο κινητό σας. Προσέξτε ότι
κάποιες φορές χρειάζεται η συγκατάθεσή σας για να κατέβει
ένα αρχείο, για λόγους ασφαλείας, αλλιώς δεν θα κατέβει το
αρχείο.

Εικόνα 38: Παράδειγµα συγκατάθεσης στο Chrome

Τα δεδοµένα θα εµφανίζονται όπως στην εικόνα παρακάτω.
Δεν
υπάρχει
κάποιο
ειδικό
εργαλείο
για
την
οπτικοποίηση των στοιχείων και αυτός είναι ο πιο
ιδανικός, εξυπηρετώντας ερευνητικούς σκοπούς.
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Εικόνα 39: Παράδειγµα δεδοµένων
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