
CLICKERS
Περιεχόμενα 

A. Περιγραφή προϊόντος
B. Οδηγίες εγκατάστασης και καθορισμός
  παραμέτρων
C. Βασικές αρχές λειτουργίας
D.          Εκτέλεση του προγράμματος 

A.  Περιγραφή προϊόντος

Το eInstruction CPS IR  αποτελείται από 3 μέρη. 
1. Το πληκτρολόγιο
2. Τον αποδέκτη σήματος
3. Το λογισμικό CPS

B. Οδηγίες εγκατάστασης

Βήμα 1ο : 
Λήψη του κατάλληλου λογισμικού
από την ιστοσελίδα http://www.einstruction.
com/support/downloads  κατεβάστε την 
τελευταία έκδοση που προγράμματος.

Βήμα 2ο :
Τρέξτε το εκτελέσιμο αρχείο 
«CPS PowerPoint» 
που εμφανίστηκε 
στον υπολογιστή .
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Επιλέξτε στο κεντρικό μενού <open CPS Database> και δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων.

Θα χρειαστεί να δώσετε ένα νέο όνομα στη βάση δεδομένων που δημιουργείται, καθώς και 
να καθορίσετε το τμήμα του δίσκου στο οποίο θα αποθηκεύονται τα δημιουργημένα αρχεία.

C. Βασικές Αρχές λειτουργίας 
Βήμα 1ο: Στην κορυφή εμφανίζεται το κεντρικό μενού
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Βήμα 2ο: Από το κεντρικό μενού κάνουμε την επιλογή <classes>.

Επιλέξτε μια από τις 
προκαθορισμένες τάξεις  
ή other και πατήστε 
<continue>.

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε 
το CPS online πατήστε Yes και ακολουθήστε 
τις οδηγίες, διαφορετικά επιλέξτε No και 
μετά <continue>.
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Συμπληρώστε τα στοιχεία 
του εκπαιδευτή όπως 
εμφανίζονται.

Εισάγετε τα στοιχεία της 
τάξης και του εκπαιδευτή.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται το
παραπάνω μήνυμα της επιτυχούς 
δημιουργίας της τάξης.
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Επιλέξτε μια από τις ήδη 
δημιουργημένες τάξεις 
και κάντε κλικ στο New ..

Εισάγετε το όνομα του μαθητή και το Student ID αν χρησιμοποιείται. 
Στην οθόνη εμφανίζεται το Pad ID που είναι το νούμερο του Clicker 
που θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο μαθητής.
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Βήμα 3ο: Εισαγωγή μαθητών στην τάξη. 
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Βήμα 4ο: Πατήστε την επιλογή <delivery options> και κάντε τις αναγκαίες ρυθμίσεις όπως φαίνεται
 παρακάτω. Σημαντικό στοιχείο στην μετέπειτα σωστή υλοποίηση είναι ο καθορισμός του Timer.
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Βήμα 5ο: Εισαγωγή ερωτήσεων
Από το κεντρικό μενού επιλέξτε <insert quetion>. Επιλέξτε το είδος της ερώτησης από τις 
διαθέσιμες επιλογές και καθορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις ο καθορισμός της σωστής απάντησης γίνεται με ένα κλικ.
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Όταν πατήσουμε το start, εμφανίζει στο κουτί επιλογών.  

D. Εκτέλεση του προγράμματος 
Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε <slide show> και μετά <from start>.

Για την εκτέλεση του προγράμματος είναι απαραίτητο να ονομάσετε την συγκεκριμένη
συνεδρία (πχ. Test), να επιλέξετε τον τύπο και την τάξη. Σε αυτό το σημείο είναι δυνατόν 
να καθορίσετε αν θα είναι ανώνυμο και αν θα βγουν αποτελέσματα.
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Όταν εμφανίζεται slide πολλαπλών επιλογών, ενεργοποιείται η επιλογή <engage> 
στο κουτί επιλογών.  Πατώντας το <engage> εμφανίζεται το παράθυρο ελέγχου της 
ερώτησης, από το οποίο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την διαδικασία των απαντήσεων.  
Σε περίπτωση που έχει καθοριστεί συγκεκριμένος χρόνος απάντησης εμφανίζεται το 
χρονόμετρο με τον υπολειπόμενο χρόνο.
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Απάντησε ο χρήστης Pad ID 3

Οι χρήστες έχουν από ένα συγκεκριμένο Clicker με το αντίστοιχο Pad Id. 
Κάθε φορά που απαντάει ένας χρήστης, το νούμερο του Pad Id στο παράθυρο ελέγχου γίνεται μπλε.
Αν λήξει ο προκαθορισμένος χρόνος το πρόγραμμα σταματά να λαμβάνει άλλες απαντήσεις. 
Σε περίπτωση που απαντήσουν όλοι πριν το τέλος του χρόνου, έχετε την δυνατότητα του 
τερματισμού της διαδικασίας απάντησης.

Στο τέλος της διαδικασίας απάντησης, έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε τα αποτελέσματα 
με την μορφή ιστογράμματος πατώντας το πλήκτρο <histogram> στο παράθυρο ελέγχου.

Απάντησαν όλοι.
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Με το πέρας των ερωτήσεων πατήστε το πλήκτρο <close> στο κουτί επιλογών και 
μετά <end session>.

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε <reports>
Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε  το αντίστοιχο μάθημα και πατήστε report.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα reports 
και πατήστε <Preview>

Το σύστημα έχει την δυνατότητα δημιουργίας μια σειράς από reports.
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