
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Μετά τη δημιουργία λογαριασμού , το Scribblar παρουσιάζει τις εξής ρυθμίσεις: 
1. Ορισμός του ονόματος που θα έχει ο ασπροπίνακάς σας. 
2. Εμφάνιση ενός κουμπιού που επιτρέπει την πρόσκληση άλλων χρηστών. 
3. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης και ενσωμάτωσης του συνδέσμου του 

ασπροπίνακα σε άλλες ιστοσελίδες. 
4. Δυνατότητα κλειδώματος ασπροπίνακα από οποιονδήποτε συντονιστή 

(moderator).  
 ο κλειδωμένος ασπροπίνακας μπορεί να ξεκλειδωθεί μέσα από την 

λίστα του (room list). 
 η λίστα αποτελείται από το όνομα και κωδικό του δωματίου-

ασπροπίνακα, από επιλογές όπως αλλαγή των αρχικών 
παραμέτρων, διαγραφή και είσοδο στον ασπροπίνακα, από 
διάφορες συνομιλίες και από την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας 
του. 

5. Δυνατότητα εμφάνισης του ασπροπίνακα στον κατάλογο των δημόσιων 
ασπροπινάκων στο scribblar.com έτσι ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να τον 
βρούνε και να συμμετέχουν σε αυτόν. Εάν δεν τσεκαριστεί η συγκεκριμένη 
επιλογή, όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτόν θα πρέπει να γνωρίζουν 
το κωδικό του ασπροπίνακα, το λεγόμενο roomid ή να συνδεθούνε σε ένα 
συγκεκριμένο link. 

6. Δυνατότητα αυτόματης προώθησης όλων των χρηστών του ασπροπίνακα στον 
συντονιστή του. 

 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Μετά την δημιουργία του δωματίου-ασπροπίνακα, το Scribblar δημιουργεί το 
πρώτο διαδραστικό-διαμοιραζόμενο ασπροπίνακα:   
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.        Ορίστε την γλώσσα επιλογής σας (έχει επιλογή την ελληνική γλώσσα). 
2. Α.  Επιλέξτε το κουμπί Αποστολή Πρόσκλησης  

 Εισάγετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
ατόμων που θέλετε να  συμπεριλάβετε στην συνεργασία. 

 Στείλτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο περιλαμβάνει την 
σύνδεση του ασπροπίνακα. 

 Όταν οι παραλήπτες σας κάνουν κλικ στο σύνδεσμο, θα τους 
ζητηθεί να εισάγουν ένα όνομα χρήστη. Μόλις το εισάγουν θα 
εμφανιστούν στο πλαίσιο των συμμετεχόντων, στο οποίο δίνεται 
η δυνατότητα ανάθεσης ρόλων κατά την διάρκεια της 
συνεργασίας. 

Β. Επιλέξτε το κουμπί Ενσωμάτωση Καναλιού, στο οποίο σας δίνεται η 
δυνατότητα προσθήκης του δωματίου-ασπροπίνακάς σας στο ιστολόγιό σας ή 
στην δική σας τοποθεσία web. 

3. Εισάγετε διάφορα δεδομένα όπως: 
• αρχεία τύπων ppt, pptx, pdf, jpg, gif, png με μέγιστο μέγεθος 5MB 
•  διευθύνσεις URL 
• εικόνες Flickr 

4. Συνομιλήστε με τους συνεργάτες σας, καθορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς 
του κειμένου συνομιλίας σας, αποθηκεύστε το αντίγραφο της συνομιλίας και 
ενεργοποιείστε τους ήχους. 

5. Χρησιμοποιείστε την στήλη εργαλείων για να σχεδιάσετε ή να γράψετε την 
εργασία που επιθυμείτε. Εδώ υπάρχουν οι εξής επιλογές: 
 Χρήση μολυβιού με το επιθυμητό χρώμα για να σχεδιάσετε. 
 Εισαγωγή κειμένου. 
 Εισαγωγή απλών γραμμών ή γραμμών με ένα βέλος ή γραμμών με 2 βέλη. 
 Εισαγωγή ορθογωνίου, κύκλου, τριγώνου, πολυγώνου και σφήνας  με τα 

επιθυμητά χρώματα και περιγράμματα. 
 Εισαγωγή επισήμανσης. 
 Εισαγωγή σφραγίδας π.χ. εμπορικό σήμα, σήμα κατατεθέν, πνευματικά 

δικαιώματα κ.ά.. 
6. Επιλέξτε πως θα σχεδιάσετε τα παραπάνω εργαλεία (με κύλιση, σταθερά ή με 

κλίμακα) 
7. Χρησιμοποιήστε την γραμμή εργαλείων με την οποία μπορείτε: 

• Να αντιγράψετε την σελίδα που έχετε δημιουργήσει. 



• Να διαγράψετε την σελίδα. 
• Να επαναλαμβάνετε κάποιο σχήμα της. 
• Να αναστρέψετε οριζόντια ή κάθετα την σελίδα. 
• Να κλειδώσετε /ξεκλειδώσετε την σελίδα. 
• Να απαλείψετε την σελίδα ή όλες τις σελίδες που έχετε δημιουργήσει. 
• Να λάβετε στιγμιότυπο της σελίδας.  
• Να επεξεργαστείτε εξισώσεις. 
• Να εισάγετε από το Wolfram εξισώσεις, στατιστικά ή ότι άλλο χρειάζεστε 

για τα μαθηματικά, τη φυσική, τη στατιστική, τη χημεία και τη 
τεχνολογία. 

8. Μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. 
9. Αποσυνδεθείτε από το σύστημα του Scribblar. 
 
 
 
Πηγή: 54 διαδικτυακά εργαλεία για την τάξη 
 

                                                                                                                   


