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Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη λειτουργία των μαθησιακών αντικειμένων 
παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω: 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση του φυλλομετρητή σας. Αυτή η 
πληροφορία βρίσκεται στη βοήθεια του φυλλομετρητή σας: 

• Internet Explorer 

Ανοίξτε τον Internet Explorer . 

Κάντε κλικ στο κουμπί . 

Μεταβείτε στο στοιχείο Σχετικά με τον Internet Explorer. 

https://support.microsoft.com/en-us/products/internet-explorer 

 

• Mozilla Firefox:  

Ανοίξτε τον  . 

Κάντε κλικ στο κουμπί . 

Μεταβείτε στο στοιχείο Βοήθεια > Σχετικά με το Firefox. 

https://support.mozilla.org/el/  

 

• Chrome 

Ανοίξτε τον Chrome . 

Κάντε κλικ στο κουμπί . 

Μεταβείτε στο στοιχείο Βοήθεια > Σχετικά με το Google Chrome. 

https://support.google.com/chrome/?hl=en#topic=7438008  
  

2. Ελέγξτε αν έχετε εγκαταστήσει το απαραίτητο πρόσθετο λογισμικό. Αυτό, όταν είναι 
απαραίτητο, υποδεικνύεται στις τεχνικές απαιτήσεις του μαθησιακού αντικειμένου (στη σελίδα 
πληροφοριών).  
 

3. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ακολουθείστε τις παρακάτω 
οδηγίες.  

 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/products/internet-explorer
https://support.mozilla.org/el/
https://support.google.com/chrome/?hl=en#topic=7438008
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Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Edge, θα πρέπει μέσα από τον φυλλομετρητή σας 
να ανοίξετε το μαθησιακό αντικείμενο με Internet Explorer. 

Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί περισσότερα  και στη συνέχεια επιλέγοντας “Open with 
Internet Explorer”, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

  

Microsoft Edge 
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Αρχικά, για να λειτουργήσει ο Adobe Flash Player πρέπει να γίνει η εγκατάστασή του μέσω της 
σελίδας https://get.adobe.com/flashplayer/ .  

Για τον κάθε φυλλομετρητή γίνεται ξεχωριστή εγκατάσταση, οπότε μέσω της επίσημης σελίδας 
του Flash Player και  του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούμε κατεβάζουμε την αντίστοιχη 
εφαρμογή. 

 
 
 
Πατάμε Install now για να ξεκινήσει η εγκατάσταση και ακολουθούμε τις οδηγίες, που μας 
παρέχονται. 

Εάν έχουμε ήδη εγκαταστήσει τον Flash Player, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τα αρχεία να 
παίζουν, τότε ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε το plugin στον φυλλομετρητή. 

Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για την ενεργοποίηση.  

ADOBE FLASH PLAYER 

 

https://get.adobe.com/flashplayer/
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Internet Explorer 

Εγκαθιστούμε τον Adobe Flash Player για τον Internet Explorer.

 

Σε περίπτωση που έχουμε ήδη εγκαταστήσει το πρόγραμμα, αλλά το plugin δεν είναι 
ενεργοποιημένο στον φυλλομετρητή μας, πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. 
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Mozilla Firefox 

Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για την ενεργοποίηση του Flash Player στον Mozilla Firefox. Η 
διαδικασία αυτή προϋποθέτει πως έχουμε κάνει την εγκατάσταση, από εδώ. 

 

 

 

 

 

 

  

https://get.adobe.com/flashplayer/


 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα  σ. 7 από 10    ITYE @22-Feb-18 

Chrome 

 
Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για την ενεργοποίηση του Flash Player στον Chrome. 
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Διαφορετικά, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το plugin του Flash Player με τον παρακάτω 
τρόπο: 
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Αφού έχουμε ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες για τον Chrome, μπορούμε να ανοίξουμε το 
μαθησιακό αντικείμενο όπως φαίνεται παρακάτω.  
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Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή GameLoad από τον παρακάτω σύνδεσμο. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/gameload-play-unity-
games/cajoopobkbcpiniljegibngikdbidbkh  

Έτσι μπορείτε να δείτε τα αρχεία .swf, αφού πρώτα τa κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.  

 

 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/gameload-play-unity-games/cajoopobkbcpiniljegibngikdbidbkh
https://chrome.google.com/webstore/detail/gameload-play-unity-games/cajoopobkbcpiniljegibngikdbidbkh

