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Εγκατάσταση προγράμματος στο κινητό μας 

Στο προηγούμενο μάθημα συνδεθήκαμε σε μια φόρμα google,  δηλώσαμε κάποια στοιχεία 
και αναζητήσαμε κάποια στατιστικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που δηλώσαμε. Σ’ αυτό το 
μάθημα θα εγκαταστήσουμε ένα νέο πρόγραμμα στο κινητό μας τηλέφωνο. Για την 
ακρίβεια θα εγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων τύπου pdf. Αν έχετε 
τέτοιο πρόγραμμα στο κινητό σας, πηγαίνετε κατευθείαν στο τέλος του εγγράφου. 

Επιλέγετε (πατάτε) το Play Store. Στην οθόνη που εμφανίζεται αριστερά, 
πληκτρολογείτε pdf reader και αναζήτη-
ση, συνήθως κάτω δεξιά. Θα εμφανιστεί 
η οθόνη που φαίνεται δεξιά. Πατάτε ε-
γκατάσταση. 

Σημείωση : Πριν εγκαταστήσουμε οποι-
οδήποτε πρόγραμμα ελέγχουμε τον α-

ριθμό των κριτικών και το μέσο όρο των αστεριών που έχει αυτό το 
πρόγραμμα. Για το Adobe Acrobat Reader που προτείνεται, βλέπουμε 
στην ίδια εικόνα, ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια κριτικές με μέσο όρο 
αστεριών 4,6 (άριστα είναι τα 5 αστέρια). Γενικά προτιμούμε να 
εγκαθιστούμε προγράμματα με όσο το δυνατόν περισσότερες κριτικές, 
και ψηλή βαθμολογία. Προγράμματα με πολύ λίγες κριτικές τα 
αποφεύγουμε, έστω κι αν αυτές είναι καλές.  

Αφού πατήσετε εγκατάσταση, το πρόγραμμα λαμβάνεται από το internet 
και εγκαθίσταται. Πατώντας  Άνοιγμα  δοκιμάζετε αν  λειτουργεί σωστά 
και το κλείνετε. Κατόπιν μπαίνετε στο internet και πληκτρολογείτε τη 
διεύθυνση του σχολείου :  
https://blogs.sch.gr/sdedelta 

Από την κεντρική σελίδα επιλέγετε Μενού ιστολογίου και διαλέγετε 
Α Κύκλος -> Πληροφορικός Γραμματισμός. Διαλέγετε το τελευταίο 
έγγραφο (πάνω μέρος) και το ανοίγετε. Αν σας ζητήσει άδεια 
πρόσβασης στα αρχεία σας, του το επιτρέπετε. 

Παίρνετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης σας και μου το στέλνετε με 
όποιο τρόπο θέλετε. 

Καλή Επιτυχία 
Ονοματεπώνυμο   

☐ Το έκανα  όλο, όπως περιγράφεται    

☐ Είχα ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf  

☐ Χρησιμοποιώ υπολογιστή, οπότε ανοίγω τα  αρχεία pdf 
εύκολα από εκεί  

☐ Έστειλα στιγμιότυπο της οθόνης 

☐ Δεν τα κατάφερα 


