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Αυτόσ ο οδηγόσ αποτελεύ μϋροσ του υλικού που ϋχει  παραχθεύ μϋςα ςτα πλαύςια του 

προγρϊμματοσ Erasmus+ "Transmedia: a new narrative that involves communication and 

education towards the future classroom”, κωδικόσ: 2014-1-ES01-KA201-004478. Σο 

πρόγραμμα ϋχει διϊρκεια από επτϋμβρη 2014 μϋχρι  Αύγουςτο 2016 και οι εταύροι εύναι οι 

ακόλουθοι:  

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: Josep Antoni Blasco  ern ndez ( jblasco9@xtec.cat )  

 ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ: INSTITUT DE       S (Catalonia, Spain) 
http://inspalamos.cat/ 
υντονιςτϋσ: Joaquim  art nez  odr guez, Magda Soler  edr s και Josep Ciberta i 
Tirado  

 ΕΣΑΙΡΟΙ: 

                                             CENTRO-OESTE (Caldas 
da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/ 
υντονιςτϋσ::  icolau  oao  on alves  orges  και Carla de Jesus 

 

 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΙΑ, K.A’ ( Λϊρνακα, Κύπροσ)                
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/ 
υντονύςτρια: τϋλλα Ηλιϊδου 

 

 COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)               
http://bphasdeu.ro/ 
υντονύςτρια: Viorica Raicu  

 

 Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας  (Λϊρνακα, Κύπροσ)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/ 
υντονύςτριεσ: Υιλύτςα Υιλύππου-Μαςώνου και Κωνςταντύνα Μαλϊ  

 

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/ 
υντονιςτϋσ: Federico Agen & Maddalena Degan  
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1. Σι εύναι το ISSUU; 
Με περιςςότερεσ από 25 εκατομμύρια δημοςιεύςεισ ανϊ τον κόςμο, το ISSUU εύναι μια 

γρόγορα εξελιςςόμενη πλατφόρμα ψηφιακών δημοςιεύςεων. Εκατομμύρια αναγνώςτεσ 

την επιςκϋπτονται καθημερινϊ για να διαβϊςουν τισ δημοςιεύςεισ που δημιουργόθηκαν 

από εκδότεσ από όλο τον κόςμο, και αφορούν θϋματα όπωσ τϋχνη,  μόδα, ταινύεσ, φαγητό, 

τεχνολογύα, ταξύδια κ.α.  

Με το  ISSUU μπορεύτε να δημιουργόςετε το ςχολικό ςασ περιοδικό…. ό οι μαθητϋσ 

μπορούν να το διαχειρύζονται ωσ χώρο για ςχόλια,  για να δημοςιεύουν τισ εργαςύεσ τουσ ό 

να γύνουν δημιουργικού. 
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2.  Φαρακτηριςτικϊ 

 

Κοινωνικό αλληλεπύδραςη 

Σο να μοιρϊζεςτε ϋνα ςύνδεςμο του ISSUU ςτο Facebook, Google, LinkedIn, Tumblr, Twitter 

ό ςε email επιτρϋπει ςτουσ ϊλλουσ να διαβϊςουν μια δημοςύευςη.  Οι χρόςτεσ μπορούν να 

ςτεύλουν το περιεχόμενό τησ κατευθεύαν  ςε αναγνώςτεσ ςτα κοινωνικϊ δύκτυα. 

 

 

 

 

 

 

Απεριόριςτεσ δημοςιεύςεισ 

Οι χρόςτεσ μπορούν να δημοςιεύουν όςο ςυχνϊ θϋλουν.  Απεριόριςτη αποθόκευςη και 

απεριόριςτη διακύνηςη ςημαύνει ότι μπορούν να χρηςιμοποιόςουν το ISSUU για αξιόπιςτη 

διανομό και φύλαξη των δημοςιεύςεών τουσ, μπορούν να ανεβϊςουν  εύκολα 

δημοςιεύςεισ με υψηλό ευκρύνεια και να μετατρϋψουν όλα τα βαςικϊ εύδη εγγρϊφων ςε 

δημοςύευςη.  

 

Αυτόματοι ςύνδεςμοι 

Αν υπϊρχουν ςύνδεςμοι ςτην δημοςύευςη, αυτού ςυμπεριλαμβϊνονται αυτόματα όταν η 

δημοςύευςη ανεβαύνει ςτο ISSUU. Οι χρόςτεσ μπορούν να προςθϋςουν ςυνδϋςμουσ 

οποιαδόποτε ςτιγμό μϋςω του διαδραςτικού editor. 
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Βελτιςτοποιημϋνη αναζότηςη 

Η δημοςύευςη λειτουργεύ ςαν αυτόνομη ιςτοςελύδα ςτο  ISSUU. Οι μεγαλύτερεσ μηχανϋσ 

αναζότηςησ καταγρϊφουν όλεσ τισ δημοςιεύςεισ ώςτε οι αναγνώςτεσ να βρύςκουν εύκολα 

οποιαδόποτε απ’ αυτϋσ. 

 

Clip 

Με αυτό το χαρακτηριςτικό, οι αναγνώςτεσ μπορούν να μοιρϊςουν  οποιοδόποτε μϋροσ τησ 

δημοςύευςόσ τουσ ςτα αγαπημϋνα τουσ μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ, καθοδηγώντασ νϋουσ 

αναγνώςτεσ κατευθεύαν ςτη δημοςύευςη.  

 

Analytics 

Οι χρόςτεσ μπορούν να καταλϊβουν την ψηφιακό εμπλοκό των αναγνωςτών για κϊθε 
μϋροσ τησ δημοςύευςησ ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ, να αντιληφθούν με ποιο τρόπο το 
εξώφυλλο κερδύζει τισ εντυπώςεισ και ϋλκει αναγνώςτεσ, πόςο χρόνο ξοδεύουν οι 
αναγνώςτεσ ςε κϊθε ςελύδα και ποιο περιεχόμενο προωθεύται περιςςότερο. 
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3.  Πώσ να χρηςιμοποιόςετε τα χαρακτηριςτικϊ 
του ISSUU  

 

Δημιουργόςτε λογαριαςμό 

Για να δημιουργόςετε λογαριαςμό ISSUU, επιςκεφθεύτε τη ςελύδα  Sign-Up page, επιλϋξτε 

ϋνα ςχϋδιο και ακολουθόςτε τισ οδηγύεσ ςτην οθόνη για να δημιουργόςετε τον λογαριαςμό 

ςασ. 

Οι χρόςτεσ μπορούν επύςησ να κϊνουν εγγραφό μϋςω Facebook ό Google+ για το  ISSUU 

πατώντασ ςτο κουμπύ Facebook ό Google+. Η επιλογό θα τουσ ζητόςει να επιβεβαιώςουν τα 

ςτοιχεύα τουσ και θα εγγραφούν αυτόματα ςτον νϋο τουσ λογαριαςμό ISSUU. 

 

ISSUU και ονόματα χρόςτη 

Αν οι χρόςτεσ εγγραφούν χρηςιμοποιώντασ  το Facebook ό το Google+, το ISSUU θα 

δημιουργόςει αυτόματα γι αυτούσ ϋνα όνομα χρόςτη για το ISSUU βαςιςμϋνο ςτο προφύλ 

τουσ από τον ςυγκεκριμϋνο λογαριαςμό π.χ.  John Doe γύνεται John_ Doe. 

Αυτό το όνομα χρόςτη δεν μπορεύ να αλλϊξει αργότερα.  Αν επιθυμεύτε ϊλλο όνομα χρόςτη 

για το ISSUU, θα πρϋπει να εγγραφεύτε μϋςω κανονικόσ εγγραφόσ. 

 

Email και ρυθμύςεισ ειδοποιόςεων 

Όταν ςυνδϋεςτε ςτο ISSUU μϋςω Facebook ό Google+, ςασ ζητεύται να δώςετε  το email 

ςασ. Σο ISSUU υποχρεούται να το ζητόςει για νομικούσ λόγουσ και επύςησ για να ςασ 

ειδοποιεύ αν υπϊρχουν ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ό ενημερώςεισ. 

 

http://issuu.com/pricing
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Φαλαρώςτε! Σο ISSUU δεν θα μοιραςτεύ τισ προςωπικϋσ ςασ πληροφορύεσ όπωσ δηλώνεται 

και ςτην Πολιτικό Ιδιωτικότητϊσ τουσ.  

Αν οι χρόςτεσ επιθυμούν να  διαγραφούν από ςυγκεκριμϋνεσ προγραμματιςμϋνεσ 

ειδοποιόςεισ ό ενημερωτικϊ δελτύα, μπορούν να το κϊνουν από τισ Ρυθμύςεισ 

Λογαριαςμού. 

 

Ανεβϊςτε φωτογραφύα προφύλ 

Όταν ςυνδεθεύτε, μπορεύτε να ανεβϊςετε ό να αλλϊξετε την υφιςτϊμενη φωτογραφύα 

προφύλ ςασ από τισ Ρυθμύςεισ Λογαριαςμού και πατώντασ πϊνω ςτη φωτογραφύα ςασ που 

βρύςκεται ςτα δεξιϊ τησ οθόνησ. Για να μπεύτε ςτισ Ρυθμύςεισ Λογαριαςμού, περϊςτε το 

ποντύκι ςασ πϊνω από την εικόνα προφύλ ςτα δεξιϊ τησ οθόνησ. 

Σημείωση: Καλύτερα να ανεβϊζετε τισ εικόνεσ όπωσ πιο κϊτω: 

Type: JPEG 

Quality setting: 80 

Size: 160 x 160 pixels 

Colorspace: RGB 

Σημείωση: Οι φωτογραφύεσ προφύλ παρουςιϊζονται ςε κύκλο όταν ο λογαριαςμόσ εύναι 
προςωπικόσ και ςε τετρϊγωνο όταν πρόκειται για επιχεύρηςη. 

 Αλλϊξτε διεύθυνςη email και λεπτομϋρειεσ λογαριαςμού 

Μπορεύτε να αλλϊξετε τισ λεπτομϋρειεσ λογαριαςμού από τισ Ρυθμύςεισ Λογαριαςμού.  

Όταν ςυνδεθεύτε, περϊςτε το ποντύκι ςασ πϊνω από τη φωτογραφύα προφύλ, που βρύςκεται 

πϊνω αριςτερϊ ςτην οθόνη ςασ, και επιλϋξτε Ρυθμύςεισ Λογαριαςμού από το μενού που θα 

εμφανιςτεύ. 

Μόλισ ανούξετε τη ςελύδα με τισ προςωπικϋσ ςασ πληροφορύεσ, "My Information", μπορεύτε 

να επεξεργαςτεύτε τη διεύθυνςη email ςασ, τον κωδικό ςασ και το δημόςιο προφύλ ςασ ςτο 

ISSUU μεταξύ ϊλλων λεπτομερειών.. 

Αν δυςκολεύεςτε να κϊνετε αλλαγϋσ ςτον λογαριαςμό ςασ, μπορεύτε να επικοινωνόςετε 

πατώντασ ςτην επιλογό "Submit a Request" ςτο πϊνω μϋροσ τησ ςελύδασ.  

Σημείωση: Δεν μπορεύτε να αλλϊξετε το όνομα χρόςτη ςασ, γι αυτό ςκεφτεύτε καλϊ πριν το 

δημιουργόςετε! 
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Κατεβϊςτε ό/και τυπώςτε μια δημοςύευςη 

Ως αναγνώστης: 

Αν ο εκδότησ ϋχει ενεργοποιόςει τισ λόψεισ για την δημοςύευςη, απλϊ πατόςτε ςτην 

επιλογό Share και μετϊ την επιλογό Download για να φυλϊξετε το αυθεντικό αρχεύο ςτον 

υπολογιςτό ςασ.  Μερικού εκδότεσ ζητούν να εύςτε ςυνδεδεμϋνοι πριν αποκτόςετε 

πρόςβαςη ςτην επιλογό τησ λόψησ.  

Σημείωση: Οι εκδότεσ ελϋγχουν οι ύδιοι τισ ρυθμύςεισ λόψεων. Αν δεν δεύτε κϊπου επιλογό 

λόψησ ςε μια δημοςύευςη, τότε ο εκδότησ δεν ϋχει ενεργοποιόςει τη λειτουργύα αυτό. 

 

Ως εκδότης: 

Για να κατεβϊςετε ϋνα αρχεύο το οπούο ανεβϊςατε πιο πριν (π.χ. αν ϋχετε χϊςει τα δεδομϋνα 

του υπολογιςτό ςασ): 

1. υνδεθεύτε ςτον λογαριαςμό ςασ ςτο ISSUU και πατόςτε ςτο  "Publisher Tools" ςτο πϊνω 

μϋροσ τησ ςελύδασ. 

2. Πατόςτε το βϋλοσ δύπλα από τη δημοςύευςη που θϋλετε να κατεβϊςετε και επιλϋξτε 

“Download” από το μενού που εμφανύζεται. 

 

Σημείωση: Δυςτυχώσ, ακόμα δεν υπϊρχει τρόποσ να τυπώςετε περιεχόμενο απευθεύασ 

μϋςω ISSUU. Για να τυπώςετε μια δημοςύευςη, θα πρϋπει πρώτα να την  κατεβϊςετε ςτον 

υπολογιςτό ςασ και να την τυπώςετε. 

Επιτρϋποντασ λόψεισ από αναγνώςτεσ 

Ωσ εκδότησ,  μπορεύτε να ενεργοποιόςετε τη λειτουργύα λόψησ ςτη δημοςύευςό ςασ, ώςτε 

οι χρόςτεσ να μπορούν να κατεβϊςουν αντύγραφα τησ δημοςύευςόσ ςασ. 

Αν εύςτε ϋνασ εκδότησ με  Free, Pro ό Plus λογαριαςμό, οι αναγνώςτεσ ςασ θα πρϋπει να 

εγγραφούν ςε λογαριαςμό ISSUU ό να ςυνδεθούν ςε ϋναν υφιςτϊμενο λογαριαςμό για να 

κατεβϊςουν τη δημοςύευςη.   

Οι λογαριαςμού premium ϋχουν απεριόριςτεσ λόψεισ για μη-μϋλη, ϋτςι ώςτε οι αναγνώςτεσ 

να μπορούν να κατεβϊζουν τισ δημοςιεύςεισ ςασ χωρύσ να εύναι ςυνδεδεμϋνοι. 
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 (Παρακαλώ ςημειώςτε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται για λόψεισ από την ιςτοςελύδα του 

ISSUU, καθώσ οι αναγνώςτεσ πϊλι θα πρϋπει να εύναι ςυνδεδεμϋνοι ςτον λογαριαςμό τουσ). 

Για να ενεργοποιόςετε την επιλογό λόψησ ςτον λογαριαςμό ςασ: 

 υνδεθεύτε ςτον λογαριαςμό ςασ (αν δεν εύςτε όδη). 

 Πηγαύνετε ςτην επιλογό "Publisher Tools" ςτο πϊνω μϋροσ τησ ςελύδασ. 

 Επιλϋξτε τη δημοςύευςη που θα θϋλατε οι αναγνώςτεσ ςασ να κατεβϊςουν όταν 

βρύςκονται ςτην ιςτοςελύδα του ISSUU, πατόςτε ςτο μενού που θα εμφανιςτεύ 

δύπλα τησ και επιλϋξτε  "Επεξεργαςύα" (Edit). 

Αυτό θα ςασ ανούξει την επιλογό  'Document Settings'.  Επιλϋξτε το κουτύ 'Allow Download' 

και πατόςτε ςτο "Save Changes".  
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Παρϊρτημα: Οδηγόσ εξϊςκηςησ με γραφικϊ 

 

Πρόςβαςη ςτην επιλογό τησ 

εφαρμογόσ Create an 

account (Δημιουργύα 

λογαριαςμού). 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργώντασ τον δικό 

ςασ  λογαριαςμό 

 

 

 

 

 

 

 

Προςωπικϊ ςτοιχεύα 
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Ολοκλόρωςη εγγραφόσ 

 

 

 

 

 

 

Μόλισ ςυνδεθεύτε, μπορεύτε 

να δημοςιεύςετε. Έχετε 

πρόςβαςη ςτην επιλογό  

Explore. 

 

 

 

 

 

’ αυτό το ςημεύο ϋχετε 

πρόςβαςη ςτα εργαλεύα 

εκδότη (Publishing Tools) 
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Καιρόσ να ανεβϊςετε τη 

δημοςύευςη (Upload the 

publication) 

 

 

 

 

 

 

Μπορεύτε να ανεβϊςετε το 

αρχεύο για δημοςύευςη 

επιλϋγοντϊσ το από ϋνα 

κατϊλογο. 

 

 

 

 

 

Η δημοςύευςη εύναι ςε 

εξϋλιξη. 
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Πριν δημοςιεύςετε, 

μπορεύτε να περιγρϊψετε το 

αρχεύο και να ορύςετε το 

πώσ θα φαύνεται.   

(Παρϊδειγμα: Δημόςιο) 

 

 

 

 

 

Σώρα μπορεύτε να δεύτε τη 

δημοςύευςη και να την 

ανούξετε επύςησ. 

 

 

 

 

 

Και να το περιεχόμενο! 
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Από τα εργαλεύα εκδότη 

(Publisher Tools) μπορεύτε να 

δεύτε ϋνα κατϊλογο με τισ 

δημοςιεύςεισ ςασ. 

 

 

 

 

 

Από την επιλογό Ρυθμύςεισ 

(Settings) μπορεύτε να 

προςθϋςετε προςωπικϊ 

ςτοιχεύα ςτον λογαριαςμό 

ςασ. 

 

 

 

 

 

Για να οργανώςετε τισ 

δημοςιεύςεισ ςασ, 

χρηςιμοποιόςτε την 

επιλογό Stacks. 
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Αφού δημιουργόςετε το  

stack, μπορεύτε να 

προςθϋςετε αρχεύα ς’ αυτό. 

 

 

 

 

 

 

Αν επιθυμεύτε να κϊνετε 

ϋξοδο από την εφαρμογό, 

πατόςτε ςτο Sign Out. 
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