
 
  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
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ΟΔΗΓΟΣ για το πώς να δημιουργήσετε το δικό σας σύνολο ασκήσεων 
 
Ο Οδηγός στοχεύει να βοηθήσει τους καθηγητές μαθηματικών και άλλων μαθημάτων STEAM να 
αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα 
επεξεργασίας για τη δημιουργία των προσωπικών τους ασκήσεων για το SMART App. 

 

Εισαγωγή 
Τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου SMART-MT βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 
αναπτύξουν ικανότητες και γνώσεις σχετικά με υπάρχουσες εφαρμογές για τη διδασκαλία 
μαθηματικών και μαθημάτων STEAM. Επιπλέον, το έργο παρέχει ένα εργαλείο για τη δημιουργία 
και τη χρήση ασκήσεων στην εφαρμογή SMART-MT. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την τάξη τους, νοιάζονται για την ποικιλομορφία της και 
χρησιμοποιούν μια ποικιλία ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία τους, έτσι η δημιουργικότητα 
των εκπαιδευτικών αυξάνεται συνεχώς και είναι πιθανό να βρουν πολλές καλές ιδέες για 
ενδιαφέρουσες ασκήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Επομένως, δίνουμε τη δυνατότητα για κάθε δάσκαλο να δημιουργήσει τις δικές του ασκήσεις για 
την έξυπνη εφαρμογή χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα επεξεργασίας SMART-MT. Αυτό είναι ένα 
μοναδικό, δωρεάν, ψηφιακό εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτικούς, το οποίο επιτρέπει τη 
δημιουργία κουίζ με εφαρμογές και δημιουργικές ασκήσεις. 

Οδηγίες για τον τρόπο παράδοσης των δικών σας ασκήσεων στην εφαρμογή SMART 
1. Κατεβάστε την εφαρμογή SMART-MT στο smartphone σας από το Google Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart or 
https://bit.ly/38IVBwn 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart
https://bit.ly/38IVBwn
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2. Εγγραφείτε online στην πλατφόρμα SMART EDIT https://smart-math-
teacher.firebaseapp.com/ πατώντας Sign UP. Είναι δωρεάν και χρειάζονται μόνο μερικά 
λεπτά για να εγγραφείτε. 
 

 
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω έξυπνης εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο. Στην 

έξυπνη εφαρμογή, μεταβείτε στις Επιλογές  στην επάνω δεξιά γωνία της πρώτης 
οθόνης και επιλέξτε Creator. Θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε για να γίνετε δημιουργός. 
Για τη δημιουργία των ασκήσεών σας, είναι καλύτερο να εργάζεστε στον υπολογιστή σας 
αντί για κινητό τηλέφωνο. 
Αφού εγκριθείτε ως δημιουργός:  

3. Επιλέξτε μια γλώσσα - Αγγλικά, Λιθουανικά, Πολωνικά, Λετονικά, Ρουμανικά ή Ελληνικά 
κάνοντας κλικ στη σημαία δίπλα στο Smart EDIT στην επάνω αριστερή γωνία της 
σελίδας. 

4. Κάντε κλικ στην εντολή New στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας για να δημιουργήσετε 
ένα νέο στοιχείο στην τρέχουσα λίστα και να αρχίσετε να εργάζεστε στις ασκήσεις σας 
(δείτε την εικόνα 1) 

https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
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Εικόνα 1 

 

5. Το στοιχείο που πρόκειται να δημιουργήσετε έχει ένα όνομα, έναν τύπο και μια εικόνα. 
Πληκτρολογήστε ένα όνομα αντικειμένου στο πεδίο "Όνομα αντικειμένου" στο δεξί 
μπλοκ (εικόνα 2). 

6. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο αντικειμένου που θέλετε να δημιουργήσετε από την 
αναπτυσσόμενη λίστα: 

Τύπος αντικειμένου: 

      list - για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα ως έναν νέο κλάδο ασκήσεων για ένα 
συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα, GEOMETRY 

         solving task – μια εργασία με υπολογισμούς για μάθηση 

     testing task – ένα κουίζ για (αυτο) αξιολόγηση 

     information – πρόσθετες πληροφορίες, εξηγήσεις, θεωρία (βλ. εικόνα 2) 
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Picture 2 

7. Επιλέξτε το εικονίδιο ✎ για να αλλάξετε την περιγραφή του αντικειμένου - όνομα, 
τύπος, εικόνα ή / και μεταφράσεις. Μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τύπους 

εργασιών:         solving task ή      testing task. (see picture 3) 

 

Εικόνα 3 
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Εργασία για το περιεχόμενο των ασκήσεων 

8. Κάντε κλικ στο πεδίο (σημειώθηκε 1, στην εικόνα 4) για να εργαστείτε στο περιεχόμενο 
της άσκησης. 

9. Καταγράψτε τη διατύπωση εργασιών στο επάνω πεδίο του μεσαίου μπλοκ (σημ. 2) 

10. Περιγράψτε κάθε μεταβλητή (R1-R7) της άσκησης - επιλέξτε μια μεταβλητή κάνοντας 
κλικ πάνω της και κάντε περιγραφές της μεταβλητής στα συγκεκριμένα πεδία που 
βρίσκετε στο δεξί μπλοκ της πλατφόρμας (βλ. Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 
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11.  ✍ Task text:  περιγράψτε μια μεταβλητή και τις μονάδες (για να εισαγάγετε μονάδες 
στην περιγραφή της εργασίας, χρησιμοποιήστε το "#" στο τέλος του κειμένου σε κάθε 
σειρά (βλέπε R1, εικόνα 5) 

 

Εικόνα 5 

12. Row Type: επιλέξτε τον τύπο της μεταβλητής από την αναπτυσσόμενη λίστα: 

• enter  - επιλέξτε τον εάν δώσετε τον καθορισμένο αριθμό, αλλά θέλετε να 
επιτρέψετε στον μαθητή να τον αλλάξει στην εφαρμογή 

• enter * - στην εφαρμογή θα υπάρχει ελεύθερος χώρος για τον μαθητή να γράψει 
τους προσωπικούς του αριθμούς 

• output – δίνετε έναν σταθερό αριθμό για τη μεταβλητή (θα παραμείνει η ίδια, 
κάθε φορά που η άσκηση φορτώνεται ξανά. 

i. random – Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν τυχαίο 
αριθμό μεταξύ των δύο αριθμών της επιλογής σας. Περιγράψτε τον 
«τυχαίο αριθμό από… έως». Θα αλλάζει τυχαία κάθε φορά που ξεκινά 
ξανά η άσκηση. 
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*action with results – Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τυχαίους 
αριθμούς. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε τυχαίους αλλά μόνο ζυγούς 
αριθμούς για μια μεταβλητή, γράφετε M*2 στο πεδίο «action with 
results». Επιλογή M - δημιουργεί αυτόματα τον τυχαίο αριθμό (βλ. Εικόνα 
5). 

13. verify? – επιλέξτε για μια μεταβλητή ερώτησης. Καταχωρίστε είτε την τιμή απάντησης 
για δοκιμή (εάν η τιμή της απάντησης δεν είναι μεταβλητή) ή γράψτε τον τύπο για να 
δημιουργήσετε τη σωστή απάντηση στο πεδίο «comparison for expression» (βλ. Εικόνα 
6) 

14. choice verify S – Μπορείτε να προτείνετε έως και τρεις τύπους ή λέξεις για να επιλέξετε 
να επισημάνετε τη μοναδική ως τη σωστή απάντηση. 

 

 

Εικόνα 6 
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Αλλες επιλογές: 
save – για να αποθηκεύσετε το μαθηματικό 

πρόβλημα / άσκηση. 

clear – για εκκαθάριση όλων των πεδίων 

περιγραφής. 

test row – για να ελέγξετε εάν η περιγραφή και 

το αποτέλεσμα είναι ΟΚ (βλ. εικόνα 7). 

hint – διατυπώστε μια υπόδειξη για μια 

εργασία εάν χρειαστεί. Τα παιδιά θα το βρουν 

στην άσκηση της εφαρμογής κάτω από το 

εικονίδιο της εικόνας "?" 

 

 

 

Έχετε πολλές επιπλέον επιλογές στην επάνω δεξιά γωνία της πλατφόρμας επεξεργασίας:

 

Εξήγηση: 

 

κάντε κλικ σε αυτό για να δείτε την πλατφόρμα 
επεξεργασίας της δημιουργημένης εφαρμογής SMART 
APP. Θα είναι ένα παράδειγμα για εσάς. Κάντε κλικ 
ξανά για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις σας. 

 

Κάντε κλικ για να δείτε σύντομα τους ορισμούς του 
εργαλείου ανάπτυξης της εφαρμογής SMART App * 

 

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο στην εφαρμογή 
SMART για να φτάσετε στις ασκήσεις σας. 
Μοιραστείτε αυτόν τον σύνδεσμο με τους μαθητές 
σας και θα φτάσουν τις ασκήσεις σας στην εφαρμογή 
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SMART μέσω της επιλογής δημιουργού.

 

 

Επιλέξτε το για αντιγραφή συνδέσμου (δείτε 
παραπάνω) 

 your exercises are open for 
others/students 

 οι ασκήσεις σας είναι κλειστές για άλλους / 
μαθητές 

 

Η εφαρμογή SMART ασκεί εν συντομία τους ορισμούς του εργαλείου ανάπτυξης * 
 
Μια λίστα με τις ασκήσεις σας θα είναι διαθέσιμη στην πλευρά της πλατφόρμας. 
New - για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο στην τρέχουσα λίστα 
Το αντικείμενο έχει όνομα, τύπο και εικόνα. Το όνομα του αντικειμένου μπορεί να μεταφραστεί 
σε διαφορετικές γλώσσες. 
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Τύπος αντικειμένου: 

      list - για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα ως έναν νέο κλάδο ασκήσεων για ένα 
συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα, GEOMETRY 

         solving task – μια εργασία με υπολογισμούς για μάθηση 

     testing task – ένα κουίζ για αυτο-αξιολόγηση 

     information – πρόσθετες πληροφορίες, εξηγήσεις, θεωρία  

 
 

Επιλέξτε ✎ για να αλλάξετε το όνομα, τον τύπο, την εικόνα και / ή τις μεταφράσεις. 
 

         - αυτό το σύμβολο δείχνει τι θα είναι ορατό στην εφαρμογή Math App 

      - αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες είναι μόνο για αυτό το εργαλείο 

        - αυτό το σύμβολο δείχνει εξηγήσεις 

⇣ - αυτό το σύμβολο δείχνει το απαιτούμενο πεδίο. 
 

Αριστερό μπλοκ - πλοήγηση στα στοιχεία     ; η ίδια πλοήγηση θα είναι στην εφαρμογή          

Μεσαίο μπλοκ - πλοήγηση στα στοιχεία λίστας translations μεταφράσεις ονομάτων,          

εργασίες ή σειρές κουίζ      
Δεξί μπλοκ - είσοδος / επεξεργασία μπλοκ 
Έξυπνη εφαρμογή: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart 
 
Η SMART App ασκεί εν συντομία τους ορισμούς του εργαλείου ανάπτυξης που θα βρείτε στην 
επάνω δεξιά γωνία της πλατφόρμας επεξεργασίας. 

Για βοήθεια: χρησιμοποιήστε το κουμπί "ανάγκη βοήθειας" στην πλατφόρμα επεξεργασίας 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart
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