
Δυνατότητα Annotate 
(Επισημείωση) 

σε μαθητές με tablet
                                         

  1ο ΔΣ Κρουσώνα



Όταν διαμοιράζουμε την οθόνη μας (στο παράδειγμα έχω διαμοιράσει ένα έγγραφο word), τα παιδιά βλέπουν στο τάμπλετ αυτό, δηλ την 
διαμοιρασμένη οθόνη πάνω και την καρτέλα μας κάτω. 

● Για να ελαχιστοποιήσουν την καρτέλα μας, πρέπει να πατήσουν τα “βελάκια” πάνω δεξιά στην καρτέλα μας (1). 
● Το σύμβολο Annotate εμφανίζεται πάνω δεξιά στην διαμοιρασμένη οθόνη(2). Αν ο μαθητής πατήσει πάνω στο σύμβολο Annotate, μας 

έρχεται μήνυμα ότι ο μαθητής ζητάει άδεια να σημειώσει πάνω στο διαμοιρασμένο έγγραφο. 
● Για να του δώσουμε άδεια να σημειώσει, πατάμε Approve. 
● Για να αρνηθούμε το αίτημά του να σημειώσει, πατάμε Decline.
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● Αν δώσουμε έγκριση στο μαθητή να σημειώσει στο διαμοιρασμένο έγγραφο, τότε στο κάτω μέρος του tablet εμφανίζονται τα 
βασικά σύμβολα του Annotate δηλ μαρκαδόρος/μολύβι, γράμματα, γόμα, βέλη/γραμμές και ο μαθητής πρέπει να πατήσει πάνω 
στο εργαλείο που θέλει να χρησιμοποιήσει (πχ για να γράψει θα πατήσει το Tt).

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μεγεθύνει ο μαθητής την διαμοιρασμένη οθόνη και να βλέπει καλύτερα, μπορεί να την “ανοίξει” με τα 
δάχτυλά του (όπως μεγεθύνουμε τις φωτος στο κινητό μας). 



● Πατώντας ο μαθητής πάνω στο εργαλείο που θέλει να χρησιμοποιήσει (πχ στο Τt που αντιστοιχεί στα γράμματα), εμφανίζονται 
χρώματα για να επιλέξει εκείνο που θέλει (1). 

● Στη συνέχεια ο μαθητής πληκτρολογεί αυτό που θέλει να γράψει και το κείμενο εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη του (2). 
● Όταν τελειώσει την πληκτρολόγηση, ο μαθητής πατάει Done πάνω δεξιά (3).
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(Εδώ έχω “σύρει” με τα δάχτυλά μου και έχω μεγεθύνει το διαμοιρασμένο έγγραφο για να το βλέπω καλύτερα).
● Τα σύμβολα του Annotate βρίσκονται πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης (1). 
● Το κείμενο που έγραψε ο μαθητής εμφανίζεται στην οθόνη του τάμπλετ (2) και για να το βάλει στη θέση που θέλει (πχ 

σε μια άσκηση συμπλήρωσης κενών) θα βάλει το δάχτυλό του επάνω και θα το “σύρει” εκεί που θέλει. 
● Αν ο μαθητής θέλει να αποθηκεύσει το έγγραφο, πατάει το βελάκι πάνω αριστερά (3) και στο πλαίσιο που ανοίγει, 

πατάει Yes. 
● Το έγγραφο αποθηκεύεται στη 

ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΛΜΠΟΥΜ του τάμπλετ.
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Πατήστε τον σύνδεσμο παρακάτω και δείτε πως μπορούμε να “σείρουμε” 
μια λέξη/ένα κείμενο στη σωστή θέση μέσα στο διαμοιρασμένο έγγραφο.

https://photos.app.goo.gl/kkJzNmHKFvvs42pa8

https://photos.app.goo.gl/kkJzNmHKFvvs42pa8

