
Για το αρχείο “tilepaixnidi_interactive”: 

 

Για να δουλέψει αυτό το αρχείο, κατεβάστε το στον υπολογιστή σας. Θα χρειαστεί να έχετε ένα σύγχρονο πρόγραμμα 

προβολής pdf αρχείων (π.χ. Adobe reader, Mac Preview) ή να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας περιηγητή Chrome, 

Safari ή Internet Explorer. 

Καλό θα είναι να κάνετε μια δοκιμή χρήσης του πριν την ημέρα της εκδήλωσης. 

 

1. Ανοίγετε το αρχείο και όσο κάνετε την εισαγωγή του παιχνιδιού στα Πουλιά, προβάλετε στην οθόνη την σελίδα 

#2 του pdf, η οποία λειτουργεί ως “εικόνα τίτλων” για την παρουσίασή σας. 

2. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, πατάτε μια φορά το “πάνω βελάκι”, πηγαίνοντας στη σελίδα #1, η οποία είναι ο 

κεντρικός πίνακας του παιχνιδιού και τον χρησιμοποιείτε για την επιλογή ερωτήσεων.  

3. Για κάθε ερώτηση που επιλέγουν τα Πουλιά, πατάτε πάνω στο αντίστοιχο κουτάκι του κεντρικού πάνελ και 

σας οδηγεί στην αντίστοιχη ερώτηση (εικόνα 1). Προσοχή όμως, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που σημειώνει 

ποιες ερωτήσεις έχουν ήδη παιχτεί, καθώς δεν ήταν δυνατό να διαγράφονται οι “παιγμένες” ερωτήσεις από το 

πρόγραμμα δημιουργίας του αρχείου. 

4. Εάν η ερώτηση έχει συγκεκριμένη απάντηση, πατήστε το “κάτω βελάκι” για να αλλάξει η σελίδα και να 

εμφανιστεί η απάντηση (εικόνα 2). 

5. Εάν η ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου ή κρίσεως (δεν έχει συγκεκριμένη απάντηση), αφού απαντήσουν τα 

Πουλιά, πατήστε το κουτάκι της κατηγορίας (πάνω αριστερά) και θα οδηγηθείτε στον κεντρικό πίνακα του 

παιχνιδιού για να συνεχίσετε το παιχνίδι (εικόνα 3). 

6. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, σε όποια ερώτηση και να είστε, πατήστε στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να 

μεταβείτε στο μήνυμα κλεισίματος (εικόνα 3).  

 

Εικόνα 1 

 
 

Εικόνα 2 (πατώντας “επόμενο” ή κάτω βελάκι, εμφανίζεται η απάντηση) 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5631/5631.pdf


 
 

Εικόνα 3  

 
 

 

 

 

 

 

Για το αρχείο “tilepaixnidi_aplo”: 

 

Αυτή η εκδοχή χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που δεν δουλεύει για τεχνικούς λόγους το “tilepaixnidi_interactive”. 

Δεν υπάρχει διαδραστικός τρόπος πλοήγησης, θα πρέπει να αλλάζετε σελίδες είτε από την μπάρα προεπισκόπησης 

που συνήθως έχουν τα προγράμματα προβολής pdf, είτε να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα χρησιμοποιώντας το 

βελάκι ή το ποντίκι. Στη δεύτερη περίπτωση, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε το παιχνίδι, αφαιρώντας από τις 

ομάδες τη δυνατότητα επιλογής ερωτήσεων - παίζοντας δηλαδή το παιχνίδι “γραμμικά”, με την μια ερώτηση πίσω από 

την άλλη. 

 

http://seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/5632/5632.pdf

