24 διαδικτυακά εργαλεία για την τάξη

22. Ημερολόγιο – Google Calendar
Η περιγραφή
Το εργαλείο Google Calendar είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό ημερολόγιο που προσφέρεται από τη Google.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εύχρηστη υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν το
προσωπικό τους διαδικτυακό ημερολόγιο, στο οποίο μπορούν να προσθέσουν τις υποχρεώσεις, τις
εργασίες, τις σημειώσεις και τις υπενθυμίσεις τους. Επιπλέον όμως των τυπικών προσωπικών ημερολογίων,
μπορεί κανείς επιπλέον να μοιράζεται το πρόγραμμά του με τους φίλους του, τους συνεργάτες του ή την
οικογένειά του. Έτσι, περισσότερα άτομα μπορούν συντονιστούν για διάφορους σκοπούς, π.χ. για την
οργάνωση των γεγονότων μιας τάξης (εκδηλώσεις, εργασίες κτλ.), για το χρονοπρογραμματισμό των
εκδρομών ή για το συντονισμό ομάδων έργου, για την οργάνωση συναντήσεων προσδιορίζοντας
αντίστοιχες διαθεσιμότητες από τα μέλη.
Το Google Calendar απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα εξαιτίας των δυνατοτήτων συγχρονισμού που δίνει με
διαφορετικά μέσα που μπορεί να κατέχει ένας χρήστης όπως φορητοί υπολογιστές, έξυπνα κινητά, σταθεροί
υπολογιστές, ταμπλέτες κτλ.
Πιο πρακτικά

1.

Το ημερολόγιο εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης, αριστερά του παρουσιάζονται οι ώρες της ημέρας
και πάνω οι μέρες μιας εβδομάδας, όπως σε ένα κλασσικό ημερολόγιο. Στα κουτάκια μπορεί ο χρήστης
να προσθέσει «Συμβάντα», διάφορες προγραμματισμένες δουλειές ή άλλες ασχολίες που θέλει να
θυμάται. Κάθε συμβάν μπορεί να διαρκεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα προσδιορίσουμε.
2. Με τις επιλογές «<» και «>», ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη ή στην προηγούμενη
εβδομάδα του ημερολογίου.
3. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον τρόπο εμφάνισης του ημερολογίου. Μπορεί να επιλέξει να βλέπει κάθε
μέρα ξεχωριστά, να βλέπει όλη την εβδομάδα, το μήνα κ.α.
4. Πατώντας μέσα σε οποιοδήποτε λευκό κουτάκι του ημερολογίου δημιουργείται ένα συμβάν, για το
οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
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5. Σε αυτόν τον σύνδεσμο ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν
(βλέπε επόμενη εικόνα).Στην περιοχή 1, ο χρήστης επεξεργάζεται τον τίτλο του συμβάντος, όπως
επίσης την ημερομηνία και την ώρα. Στην περιοχή 2, ο χρήστης ορίζει την περιοχή που θα λάβει χώρα
το συμβάν, στο παράδειγμά μας είναι η Καλαμαριά, επίσης ορίζει το ημερολόγιο στο οποίο θέλει να
αποθηκευτεί το συμβάν (καθώς μπορείτε να διατηρείτε περισσότερα από ένα ημερολόγια) και τέλος
μπορεί να γράψει μια μικρή περιγραφή του συμβάντος, όπως φαίνεται στη εικόνα. Στην περιοχή 3
επιλέγει αν και με ποιόν τρόπο θα ενημερωθεί για το συμβάν (ως υπενθύμιση), ενώ μπορεί να
προσθέσει ένα χρώμα σε αυτό για να να μπορεί να το διακρίνει ανάλογα με τη φύση του (π.χ. κόκκινο αν
είναι πολύ σημαντικό). Στην περιοχή 4, ο χρήστης ορίζει ζητήματα πρόσβασης στο συμβάν, για
παράδειγμα αν θα είναι δημόσιο ή προσωπικό. Επιπλέον, στην περιοχή 5, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να προσκαλέσει και άλλους χρήστες για να συμμετέχουν σε αυτό το συμβάν, δηλαδή να μπορούν να το
βλέπουν στο δικό τους ημερολόγιο, ενώ μπορεί να ορίσει και τα δικαιώματα τους, δηλαδή αν θα
μπορούν να το τροποποιήσουν ή να προσκαλέσουν άλλους κ.α. Τέλος, στην περιοχή 6,για να
αποθηκευτεί το συμβάν, ο χρήστης πατάει το κουμπί «Αποθήκευση» ή αν θέλει να ακυρώσει το συμβάν
πατάει «Απόρριψη».

6. Ένα μηνιαίο ημερολόγιο που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης για να βοηθήσει τον χρήστη να
κατατοπιστεί ημερολογιακά.
7. Ο χρήστης μπορεί να δει τη λίστα με τα ημερολόγιά του, καθώς μπορεί να έχει όσα ημερολόγια θέλει.
Μπορεί για παράδειγμα να δημιουργήσει ένα για τη δουλειά, ένα για κάθε τάξη στην οποία διδάσκει, ένα
για κάθε ομάδα εργασίας στην οποία ανήκει, ένα για ψυχαγωγία κ.λπ.
8. Επίσης, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε μια λίστα με ημερολόγια που έχουν δημιουργηθεί από τη Google με
σκοπό να παρέχουν αυτόματα στο χρήστη κάποιες σημαντικές ημερομηνίες, όπως π.χ. ημερολόγιο με τις
ελληνικές αργίες.
Εκπαιδευτικά Σενάρια

Συνεννόηση: Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε ένα κοινό πρόγραμμα εξωσχολικών

συναντήσεων με τους μαθητές σας. Ο καθένας θα σημειώνει τις ώρες που είναι διαθέσιμος και έτσι
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θα βρεθούν αυτόματα οι κοινές ώρες.

Εργασίες: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει χρονοπρογραμματισμός ενός έργου ώστε να μπορούν όλα

τα μέλη της ομάδας που την υλοποιούν να ξέρουν ποιες εργασίες τους έχουν ανατεθεί και πότε θα πρέπει
να παραδώσουν το κομμάτι τους. Επιπλέον, ο καθηγητής μπορεί να έχει πρόσβαση στο ημερολόγιο της
ομάδας για να παρακολουθεί τον ρυθμό εργασίας των μαθητών του και την κατανομή του φόρτου εργασίας
στα μέλη.

Πρόγραμμα εργασιών: Σε μια τάξη θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα Google ημερολόγιο και να αναρτηθούν

εκεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών και οι διαφορετικοί καθηγητές να έχουν μια καλή αίσθηση του
φόρτου των μαθητών εβδομαδιαία. Ο συντονισμός σε επίπεδο εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές
είναι κάτι που λείπει.
Διαμοιρασμός. Οι καθηγητές μπορούν να δημοσιοποιούν τα ημερολόγια τους στους μαθητές τους ώστε να
βλέπουν πότε είναι διαθέσιμοι για ηλεκτρονικές συναντήσεις και εξ’αποστάσεως υποστήριξη.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επίσημη ιστοσελίδα Google Calendar: https://www.google.com/calendar/
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