
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ): 1Ο ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Επιμορφώτρια: Στάμου Ευαγγελία 

 
Τρίτη, 2-03-2010 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας δημιουργούμε ένα φάκελο με το όνομα 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΣΕ, για να έχουμε οργανωμένο το υλικό μας. 
2. Μέσα στον προηγούμενο φάκελο δημιουργούμε υποφακέλους: 

 Επιμορφωτικό Υλικό 
 Διδακτικά Σενάρια 
 Παρουσιάσεις 
 Οι εργασίες μου 

3. Αποθηκεύουμε το επιμορφωτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο blog, στη σελίδα 
Σχετικά, στον αντίστοιχο φάκελο. 

4. Αποδοχή της πρόσκλησης που λάβαμε στο e-mail μας για συμμετοχή στο blog των 
επιμορφούμενων. 

5. Δημιουργούμε ένα έγγραφο στο word με την ονομασία Πρακτική  Άσκηση και το 
αποθηκεύουμε  στο φάκελο Οι εργασίες μου. Σ` αυτό το έγγραφο θα ξεκινήσετε να 
δημιουργείτε σιγά-σιγά το δικό σας διδακτικό σενάριο. 

6. Γραμματισμός (σύντομη αναφορά): Διαβάζουμε από Γλωσσάρι για τις Τ.Π.Ε. τους 
ορισμούς των όρων  «Γραμματισμός» και «Ψηφιακός γραμματισμός» και το άρθρο 
της Βασιλικής Μητσικοπούλου με τίτλο «Γραμματισμός» από τον εγκυκλοπαιδικό 
οδηγό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Δημιουργούμε μια σύντομη παρουσίαση 
της έννοιας στο Power Point.  

7. Εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιστορία α, β, γ Γυμνασίου». Διαβάζουμε αντίστοιχη 
ανάρτηση στο blog. Μπορείτε να μεταφέρετε  τη δική σας εμπειρία στα σχόλια. 

8. Αποσυμπίεση αρχείων. Από τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά Γυμνασίου αποσυμπιέζουμε 
τα λογισμικά «Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου», «Ομηρικά Έπη Α' - Β' Γυμνασίου» και 
«Αρχαία Ελλάδα - Τόπος και άνθρωποι Β. Ηροδότου Ιστορίες Α', Β' Γυμν.». Μπορείτε 
να δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.  

9. Αφιερώνουμε λίγο χρόνο για blogging. Μπορείτε να ανεβάσετε στο blog την εργασία 
σας για το Γραμματισμό μέσω scribd. To scribd είναι ένα συνεργατικό εργαλείο 
διαμοίρασης αρχείων. Υπάρχουν πολλά τέτοια (π.χ. slideshare, slideboom). 

10.  Προετοιμασία για παρουσίαση του σεναρίου, που σας δόθηκε, την επόμενη φορά. 
 
 
 
 
 
 
 

http://epimorfotes.ece.uth.gr/mod/glossary/view.php?id=45&mode=letter&hook=ALL&sortkey=CREATION&sortorder=asc&fullsearch=0&page=-1
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html
http://blogs.sch.gr/evstamou/2010/02/27/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2-%CE%B3/
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/istoria_a_b_c
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/omirika_epi
http://www.scribd.com/doc/22245916/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2-%CE%B3-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideboom.com/presentations
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1. Δημιουργία λογαριασμού στο scribd 

 

 

1. Δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό 
στο scribd για να μπορείτε να ανεβάζετε 
και να κατεβάζετε αρχεία. 
Συμπληρώστε τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το 
password. Πατήστε sign up και ο 
λογαριασμός σας έχει ήδη δημιουργηθεί.  

 
 

2. Ανέβασμα (Upload) αρχείου στο scribd 

 

 
Θα δείτε το όνομά σας να εμφανίζεται στο 
σημείο που δείχνει το βέλος (στη θέση του 
log in). 

2. Πατώντας Upload 
μπορείτε να ανεβάσετε 
τα δικά σας αρχεία. 

3. Πατώντας το Upload 
ανοίγει ένα παράθυρο όπου 
σας ζητάει να επιλέξετε το 
αρχείο που θέλετε να 
ανεβάσετε. Το επιλέγετε και 
πατάτε «άνοιγμα», ΟΚ. Το 
αρχείο σε λίγο θα έχει 
δημοσιευθεί. 
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3. Κατέβασμα (Download) αρχείου από το scribd 

4. Για να κατεβάσουμε το αρχείο 
που βλέπουμε πατάμε πρώτα 
download στο σημείο που δείχνει το 
βέλος και ανοίγει το παράθυρο που 
βλέπετε στο κέντρο. Σας ρωτάει σε 
τι μορφή θέλετε να κατεβάσετε το 
αρχείο από τις ήδη υπάρχουσες. Το 
συγκεκριμένο είναι διαθέσιμο σε 
μορφή PDF οπότε δεν υπάρχει 
εναλλακτική επιλογή. Θα μπορούσε 
να δίνεται και σε μορφή word ή  
power point. Πατάτε download 
now

 
 

4. Δημοσίευση αρχείου στο blog 

 

, αποθήκευση και επιλέγετε το 
φάκελο στον οποίο θέλετε να 
αποθηκευτεί το αρχείο.  Μ` αυτόν 
τον τρόπο στο εξής θα μπορούμε να 
μοιραζόμαστε ελεύθερα τα αρχεία 
μας ή και αρχεία άλλων που μας 
ενδιαφέρουν. 

5. Για να δημοσιεύσουμε ένα αρχείο στο blog, πατάμε πρώτα στο share, όπως δείχνει 
το βέλος. Ανοίγει το παράθυρο που βλέπετε στο κέντρο. Κάτω από το «Embed this 
document» βλέπετε μέσα σε πλαίσιο να αναγράφεται ένας κωδικός. Πατάτε ένα κλικ 
μέσα στο πλαίσιο για να τον επιλέξετε και στη συνέχεια copy. Κάνετε επικόληση στο 
blog στο μέρος που γράφετε μια ανάρτηση και στην προβολή παρουσίασης βλέπετε το 
αρχείο σας δημοσιευμένο. 
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