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Σύνδεση στο e-homework
Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα e-homerwork της iScool, επισκεφθείτε το site
www.iscool.gr να πατήστε στο "ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ e-HomeWork" που βρίσκεται αριστερά:

Αλλιώς, ανοίξτε έναν οποιονδήποτε browser και συμπληρώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση:

learn.iscool.gr

Στο παράθυρο " Είσοδος μελών χρηστών" πληκτρολογήστε τα στοιχεία του χρήστη
(username & password) τα οποία παραλάβατε μετά την αγορά σας.
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Επιλογή μαθήματος
Παρακάτω, θα εξηγήσουμε τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας.
Μόλις συνδεθείτε στην πλατφόρμα, εμφανίζονται η τάξη και τα μαθήματα που έχετε
αγοράσει. Κάθε μάθημα αποτελείται από το βιβλίο και το αντίστοιχο τετράδιο εργασιών.
Στην παρακάτω εικόνα, βλέπετε μια συνδρομή για τη Γ' Δημοτικού για τα μαθήματα της
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος:
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Επιλέγοντας το βιβλίο που επιθυμείτε, ανοίγουν τα περιεχόμενα του μαθήματος, τα οποία
συμβαδίζουν με την ύλη του σχολικού βιβλίου. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα
και το κεφάλαιο που επιθυμείτε, όπως φαίνεται παρακάτω:
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Επεξήγηση περιεχομένων βιβλίου
Αφού επιλέξετε τι θέλετε να μελετήσετε (π.χ. "Θεωρία" ή "Ασκήσεις" στο συγκεκριμένο
παράδειγμα), εμφανίζεται μπροστά σας ένα βιβλίο. Στην αριστερή σελίδα βρίσκονται τα
περιεχόμενα, από τα οποία επιλέγετε τη θεωρία που θέλετε να δείτε (π.χ. "Σχεδίαση
Γωνιών"):

Τώρα, θα αναφέρουμε κάποια βασικά σημεία για το πώς λειτουργούν τα περιεχόμενα των
βιβλίων της πλατφόρμας.
Αρχικά, θα πρέπει να έχετε πάντα υπόψη ότι η πρώτη ή οι πρώτες σελίδες των
περιεχομένων είναι ευρετήριο για να μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα στο βιβλίο. Επίσης, θα
πρέπει να θυμάστε πως η αρίθμηση των ερωτήσεων (ασκήσεων, δραστηριοτήτων κλπ.)
είναι ίδια με την αρίθμηση των αντίστοιχων ερωτήσεων (ασκήσεων, δραστηριοτήτων κλπ.)
του σχολικού βιβλίου (γι’ αυτό υπάρχουν οι πρώτες λέξεις των εκφωνήσεων, για να είστε
σίγουροι ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή ερώτησης).
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Εδώ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η θεωρία κάποιων μαθημάτων (π.χ. Ιστορία, Μελέτη
Περιβάλλοντος, Γεωγραφία και Φυσική) παρουσιάζεται σε μορφή ερωτήσεων –
απαντήσεων, για να μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τη θεωρία, ενώ στα Μαθηματικά
αναπτύσσεται σταδιακά η θεωρία και η μεθοδολογία επίλυσης των ασκήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αρίθμηση των σελίδων της εφαρμογής δεν συμβαδίζει με την αρίθμηση των
σελίδων των σχολικών βιβλίων.
Σε οποιοδήποτε σημείο του βιβλίου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί
και η εφαρμογή θα σας παραπέμψει στις πρώτες δύο σελίδες του βιβλίου, όπου και
βρίσκονται τα περιεχόμενα.
Τέλος, ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαιτέρως είναι οι τίτλοι που βρίσκονται
μέσα στο βιβλίο.
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Μπάρα λειτουργίας video

Για να ξεκινήσει το video, θα πρέπει να πατήσετε το «PLAY» (

), ώστε να ακούσετε και να

δείτε τη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σελίδα
κάτω από έναν τίτλο «Απάντηση» ή «Σκεπτικό» θα είναι κενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα
επεξεργάζεστε μόνοι σας την απάντηση και, όταν θα είστε έτοιμοι, θα πατάτε το (

) για

να δείτε τη σωστή απάντηση ή το σωστό σκεπτικό. Ενώ η εκφώνηση της σελίδας είναι σε
εξέλιξη (αφού θα έχετε πατήσει το
βρίσκεστε πατώντας το

), μπορείτε να σταματήσετε στο σημείο που

. Αν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς τη ροή του κειμένου και

του ήχου, μπορείτε να πατήσετε το

. Τέλος, με την μπάρα

περιηγηθείτε πιο μπροστά ή πιο πίσω στο video, ενώ με την μπάρα

μπορείτε να
μπορείτε να

αυξομειώσετε την ένταση της φωνής ή και να την σιγήσετε.
Για να ξεφυλλίσετε το βιβλίο, θα πρέπει είτε να κάνετε αριστερό κλικ στην πάνω ή κάτω
γωνία του βιβλίου είτε να πατήσετε τα

που βρίσκονται κάτω από το βιβλίο.
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Μία επιπλέον λειτουργία που ενεργοποιείται μετά την επιλογή του μαθήματος είναι και η
εκτύπωση. Σε οποιοδήποτε σημείο του βιβλίου, αν πατήσετε στο εικονίδιο

, που

βρίσκεται κάτω από το βιβλίο, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώσετε την αριστερή ή τη
δεξιά σελίδα του βιβλίου που έχετε ανοιχτό μπροστά σας τη δεδομένη στιγμή. Θα σας
ανοίξει το κεντρικό μενού εκτύπωσης και εσείς αρκεί να επιλέξετε τον εκτυπωτή που έχετε
συνδεδεμένο και να κάνετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.
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Περιήγηση μέσα στην πλατφόρμα
Εάν θέλετε να δείτε ποιες άλλες επιλογές υπάρχουν στο κεφάλαιο που βρίσκεστε, αρκεί να
πατήσετε το τέταρτο dropdown μενού και να επιλέξετε την ενέργεια που θέλετε, π.χ. να
πάτε από τη "ΘΕΩΡΙΑ" στις "ΑΣΚΗΣΕΙΣ" ή στο "ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ", ή να πατήσετε τα

:

Από το τρίτο dropdown μενού μπορείτε να αλλάξετε κεφάλαιο, από το δεύτερο μπορείτε να
αλλάξετε την ενότητα και από το πρώτο να αλλάξετε μάθημα.
Αν θέλετε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη επιλογής μαθήματος πατήστε στο μενού, που
βρίσκεται αριστερά και κάτω από τον τίτλο "Ψηφιακή μάθηση", το κουμπί "Τα μαθήματά
μου" ή πατήστε πάνω αριστερά στο

.
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Αλλαγή ρυθμίσεων χρήστη
Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε στο βελάκι
που βρίσκεται πάνω δεξιά και δίπλα από το όνομά σας
στην επιλογή "Ρυθμίσεις" .
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και κάντε κλικ

Θα σας ανοίξει το παρακάτω μενού, στο οποίο μπορείτε να ανεβάσετε μία φωτογραφία
σας, να ορίσετε το φύλο, να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, να αλλάξετε το
password σας ή όποια άλλα στοιχεία επιθυμείτε. Όταν κάνετε όλες τις αλλαγές, μην
ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί "Αποθήκευση".
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Αριστερό μενού
Τώρα, θα εξηγήσουμε τις δυνατότητες ελέγχου χρήσης της πλατφόρμας e-homework.
Πατώντας την επιλογή «Στατιστικά» στο αριστερό μενού (όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα) ανοίγει ένα μενού με 3 επιλογές.
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Η πρώτη επιλογή είναι τα «Στατιστικά Μελέτης». Σε αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε
τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλετε να δείτε τον συνολικό χρόνο πρόσβασης στην
πλατφόρμα, καθώς και πόση ώρα έχετε μελετήσει το κάθε μάθημα.
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Πατώντας στο

μπορείτε να δείτε ανά ενότητα και ανά κεφάλαιο τον χρόνο μελέτης, για

να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα:

Η τρίτη επιλογή είναι τα «Στατιστικά Εγγραφών», όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά την
τάξη και τα μαθήματα τα οποία έχετε αγοράσει, το πότε έγινε η αγορά, καθώς και το πότε
λήγει η συνδρομή σας ανά μάθημα. Επίσης, μπορείτε να δείτε πόσες ώρες έχετε μελετήσει
συνολικά στην πλατφόρμα:
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Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να δείτε ένα αναλυτικό ιστορικό πρόσβασης πατώντας στο
"Ιστορικό πρόσβασης" κάτω από το μενού "Προφίλ":
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Αλλαγές προβολών
Μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας τον τρόπο που θα βλέπετε τα μαθήματα μέσα στην
πλατφόρμα. Πατώντας το

η προβολή αλλάζει και γίνεται όπως βλέπετε παρακάτω:

Πλέον, οι επιλογές των ενοτήτων, των κεφαλαίων και των μαθημάτων έχει μεταφερθεί
αριστερά και μπορείτε να κάνετε από εκεί τις επιλογές σας.
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Επίσης, μπορείτε να πατήσετε

και

για να εξαφανίσετε το αριστερό μενού και την

πάνω μπάρα με το λογότυπο, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε ολόκληρη την οθόνη:

Αν τα ξαναπατήσετε, εμφανίζονται ξανά όλα τα μενού και επιστρέφετε στην αρχική σας
προβολή.
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Έξοδος από το e-homework
Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη σας, θα πρέπει να πατήσετε στο βελάκι που βρίσκεται πάνω
δεξιά και δίπλα από το όνομά σας και να κάνετε κλικ στην επιλογή "Έξοδος". Είναι
σημαντικό να μην το ξεχνάτε, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται τα στατιστικά μελέτης.
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