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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φέτος, με αφορμή την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος
αποφασίσαμε να κάνουμε μια ερευνητική εργασία με θέμα ‘’ Η
κρητική γλώσσα και το διαδίκτυο ‘’. Στο 1ο τετράμηνο
ασχοληθήκαμε με αυτό λοιπόν το θέμα. Κάναμε έρευνες και
βρήκαμε πληροφορίες για τη γλώσσα – διάλεκτο, τη μαντινάδα ,
δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο αν έχει αλλοιωθεί η
κρητική διάλεκτος ή αν μιλιέται ακόμα και μαζέψαμε κρητικές
λέξεις από τους παππούδες που ζούνε στα χωριά με στόχο να
φτιάξουμε ένα ευρετήριο κρητικών λέξεων το οποίο με πολύ
δουλειά καταφέραμε. Επίσης, δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα το
Logari.wikispaces.com στην οποία περάσαμε όλες τις
πληροφορίες που είχαμε μαζέψει.
   Είναι σαφές ότι στο 2ο τετράμηνο θα έπρεπε να αλλάξουμε θέμα
ερευνητικής εργασίας και να ασχοληθούμε με κάτι διαφορετικό.
Όπως, είχαμε συζητήσει όμως από το 1ο τετράμηνο θέλαμε να
παρουσιάσουμε το επίτευγμα μας στο 3ο μαθητικό φεστιβάλ
ψηφιακής δημιουργίας. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο στο 2ο τετράμηνο
είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε 2 θέματα. Το πρώτο ήταν η
συνέχιση από το 1ο τετράμηνο ‘’ Η κρητική γλώσσα και το
διαδίκτυο’’ και το 2ο ‘’ Το φυσικό φαινόμενο του σεισμού’’. Ελάχιστα
άτομα διαλέξαμε το πρώτο Project.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

Αρχικά η επιλογή των ομάδων έγινε με ένα καινούργιο σύστημα
το οποίο διάλεξε ο κ. Παπαδάκης μετά από την παρακολούθηση
ενός σεμιναρίου που είχε ως θέμα την Ερευνητική Εργασία. Στην
συνέχεια επιλέχτηκαν οι συντονιστές των ομάδων και μετά ο
καθένας από αυτούς διάλεξε τα άτομα της ομάδας του σύμφωνα με
ένα σχεδιάγραμμα που είχε φτιάξει ο καθηγητής μας.
   Τα μέλη τα οποία εκπροσωπούν την ομάδα μας είναι η
Καραταράκη Βαγγελιώ (Συντονίστρια), η Μαραβελάκη Μαρία, η
Μπατζακάκη Αργυρώ και η Χατζάκη Αμαλία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή το θέμα με το οποίο
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε στο 2ο τετράμηνο είναι ‘’ Η Κρητική
γλώσσα και το Διαδίκτυο ‘’. Πιο συγκεκριμένα η δική μας ομάδα
ανάλαβε τη τελική διαμόρφωση της σελίδας στο λογάρι. Οι λόγοι
για τους οποίους επιλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα είναι
γιατί :
1.  Θέλαμε να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιο που είχαμε ήδη φτιάξει
από το 1ο τετράμηνο
2.  Θέλαμε να πληροφορηθούμε περισσότερο για τη Κρητική
διάλεκτο
3.  Θέλαμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους από άλλα μέρη σε
επαφή με τη Κρητική κουλτούρα και επειδή
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4.  Είχαμε σκοπό να παρουσιάσουμε το τέχνημα μας στο Μαθητικό
Φεστιβάλ και θέλαμε να μορφοποιήσουμε τη σελίδα.

Έχοντας επιλεγεί τα άτομα και το θέμα της εργασίας αρχίσαμε να
δουλεύουμε και να το επεξεργαζόμαστε.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τις δυο πρώτες εβδομάδες εργασιών αποφασίσαμε να
χωρίσουμε τα γράμματα του ευρετηρίου, να τα ταξινομήσουμε σε
αλφαβητική σειρά και να μορφοποιήσουμε τα κειμενάκια που
είχαμε ήδη αναρτήσει από το 1ο τετράμηνο. Ο χωρισμός των
γραμμάτων έγινε με κλήρωση και έτσι η Βαγγελιώ Καραταράκη
πήρε: Β, Ν, Ξ, Χ, Ψ , η Μαρία Μαραβελάκη πήρε: Γ, Μ, Ο, Φ, Ω , η
Αμαλία Χατζάκη πήρε: Δ, Λ, Π, Τ  και η Αργυρώ Μπατζακάκη
πήρε: Ι, Κ, Ρ, Σ . Την τρίτη εβδομάδα αποφασίσαμε να φτιάξουμε
τα αρχικά γράμματα του ευρετηρίου με κάποιο διάγραμμα ώστε να
δελεάζουν τον αναγνώστη που θα επισκεφτεί τη σελίδα. Την
τέταρτη και πέμπτη εβδομάδα που ήταν και οι τελευταίες
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την τελική διαμόρφωση της
σελίδας και τη παρουσίαση που έπρεπε να ετοιμάσουμε για το
φεστιβάλ.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΑΡΙ;

Το λογάρι είναι ένα wiki μια συνεργατική ιστοσελίδα την οποία
μπορούμε να επεξεργαστούμε και να παρακολουθήσουμε τις
επεξεργασίες που δέχεται, να έχουμε ιστορικό εκδόσεων, χρήστες
και άλλα.

Το λογάρι είναι ένα λεξικό κρητικών λέξεων και όπως φαίνεται οι
λέξεις είναι ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά. Στη πάνω μεριά
της εικόνας υπάρχουν 4 μικρά εικονίδια. Το 3ο με το 16 μας λέει
ότι το wiki κρατάει ιστορικό εκδόσεων.
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Το ιστορικό εκδόσεων που κρατάει το wiki μας δείχνει 16
επεξεργασίας ή αλλαγές που έγιναν από συγκεκριμένα άτομα,
συγκεκριμένη μέρα και ώρα.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αποφασίσαμε να φτιάξουμε τα αρχικά γράμματα του ευρετηρίου
με κάποιο σχέδιο ή εικόνα ώστε να δελεάζουν τον αναγνώστη που
θα επισκεφτεί τη σελίδα. Τα προγράμματα που είχαμε στη διάθεση
μας ήταν το Da button factory και το gimp.org. Από μια ματιά
που ρίξαμε στο Da button factory είδαμε ότι ήταν πολύ εύκολο
αλλά δεν είχε τα χαρακτηριστικά που θέλαμε. Έτσι αποφασίσαμε
να δουλέψουμε με το gimp.org.  Το gimp από την μία  ήταν ένα
πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα και είχαμε περισσότερες δυνατότητες
ώστε να βγάλουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Από την
άλλη ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, το οποίο με τη βοήθεια
του κ.Παπαδάκη δουλέψαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και
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βγάλαμε ένα ικανοποιητικό από δική μας άποψη αποτέλεσμα. Για
τη δημιουργία και επεξεργασία της εικόνας κάναμε τα εξής
βήματα: Αρχείο      Δημιουργία      Λογότυποι Textured και
μετά άνοιξε το εξής παράθυρο:

Σε αυτό τα μέρος κάναμε επεξεργασίες ώστε να βγει το αποτέλεσμα
που θέλαμε. Οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε ήταν εκεί που έλεγε text
να βάλουμε ένα γράμμα της αλφαβήτου, στο mosaic tile type να
βάλουμε οχτάγωνα και στα επόμενα τρία κουτάκια με τα χρώματα να
βάλουμε τις αποχρώσεις που θέλαμε ώστε να βγάλουμε το αποτέλεσμα
που επιθυμούσαμε. Έτσι το αποτέλεσμα που βγάλαμε ήταν το εξής:

Έπειτα κάναμε εξαγωγή σε Png ώστε να μπορούμε να τα ανεβάσουμε
στη σελίδα μας logari.wikispaces.com όπου ήταν και ο σκοπός μας.
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

1.ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Για τη τελική διαμόρφωση έπρεπε να κάνουμε κάποιες
μορφοποιήσεις στην αρχική σελίδα. Αρχικά μεταβήκαμε στη
σελίδα, πήγαμε εκεί που γράφει edit  και φτιάξαμε ένα πίνακα με 8
στήλες και 3 σειρές. Έπειτα ανεβάσαμε τα γράμματα που είχαμε
φτιάξει με το gimp και βγήκε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Μετά πήγαμε εκεί που γράφει link και κάναμε το κάθε γράμμα
χωριστά σύνδεσμο με αποτέλεσμα όποιος πατάει απάνω στο
γράμμα να μεταβαίνει αμέσως μέσα και να βλέπει τις λέξεις που
περιέχει.
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   Επιπλέον για τη διαμόρφωση της αρχικής σελίδας
χρειαζόμασταν κάποια βελάκια. Επισκεφτήκαμε το Arrow icons,
επιλέξαμε κάποια βελάκια τα οποία κατεβάσαμε και μετά τα
ανεβάσαμε στο Logari. Εκεί προσθέσαμε το κάθε βελάκι στην
ενότητα του και φτιάξαμε τις πληροφορίες σχετικά με τα λεξικά,
τη γλώσσα- διάλεκτο κ.ο.κ έτσι ώστε ο καθένας που θα επισκεφτεί
τη σελίδα μας να δελεάζεται όλο και περισσότερο. Επίσης,
ξεχάσαμε να τονίσουμε ότι μορφοποιήσαμε και τα κειμενάκια.

2.FACEBOOK-LIKE-ΡΗΤΑ

   Είναι γνωστό ότι σε όλες τις σελίδες, σε κάποιο μέρος υπάρχει
ημερολόγιο, like facebook κ.α, έτσι λοιπόν και εμείς θέλαμε να
προσθέσουμε στην σελίδα μας κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά.
Επειδή όμως δε γνωρίζαμε  πως θα δουλέψουμε με τη βοήθεια του
κ.Παπαδάκη το μάθαμε και αυτό. Στα δεξιά της σελίδας υπάρχει
ένα μενού το οποίο έχει ποικίλες ρυθμίσεις. Στη κάτω μεριά έχει
ένα εικονίδιο που γράφει edit navigation. Αναλυτικότερα όταν
μεταβήκαμε σε αυτό άνοιξε μια καινούργια σελίδα που στη πάνω
μεριά είχε κάποια εικονίδια, εμείς πατήσαμε το Widget και μας
άνοιξε το εξής παράθυρο:
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Αρχικά πήγαμε εκεί που λέει social το ανοίξαμε και πατήσαμε το
σύνδεσμο που έλεγε Facebook Like και το αποθηκεύσαμε. Έτσι ο
καθένας τώρα μπορούσε να πατήσει like και να εμφανίζετε η
σελίδα μας και στο facebook. Επίσης θέλαμε να προσθέσουμε και
τα ρητά που είχε φτιάξει τη προηγούμενη χρονιά η Β’ Λυκείου
αλλά επειδή χρειαζόταν κάποιες ρυθμίσεις για να μπουν το
ανέλαβε ο κ.Παπαδάκης.

3.ΒΙΝΤΕΟ- ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

   Παράλληλα όμως με αυτό προσθέσαμε και το Link της σελίδας
με τις μαντινάδες που είχε φτιάξει η δεύτερη ομάδα ώστε κάποιος
που θα επισκεφτεί τη σελίδα μας να μπορεί να μεταβεί και στις
μαντινάδες και το αντίστροφο. Ακόμα ανεβάσαμε το
μεταγλωττισμένο  βίντεο που είχε φτιάξει η 3η ομάδα στο Youtube
και μετά πήγαμε στο widget που αναφέραμε παραπάνω και από
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’κει video youtube προσθέσαμε το link και ήταν έτοιμο
για να εμφανίζεται  στο λογάρι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ

   Είναι σαφές ότι για να γίνει κάποιος μέλος σε μια σελίδα θα
πρέπει να επισκεφτεί τη συγκεκγριμένη διεύθυνση. Έτσι για να
γίνει κάποιος μέλος και στη δική μας σελίδα πρέπει να επισκεφτεί
τη παρακάτω σελίδα: logari.wikispaces.com . Όταν λοιπόν μπει σε
αυτό το σύνδεσμο του εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Στη πάνω
δεξιά μεριά εμφανίζονται 4 σκουρόχρωμα εικονίδια. Για να γίνει
κάποιος μέλος πρέπει να πατήσει το 2ο κουτάκι που γράφει Join
και θα του εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο:
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Αυτό το άτομο πρέπει να πληκτρολογήσει ένα όνομα χρήστη, ένα
κωδικό και το email του. Ακόμα πρέπει να πει αν έχει ένα wiki και
μετά πατάει το join και έτσι τώρα έχει τη δυνατότητα να
επισκεφτεί τη σελίδα μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Για να συνδεθεί κάποιος στη σελίδα πρέπει καταρχήν να είναι
μέλος και  να επισκεφτεί τη παρακάτω σελίδα:
logari.wikispaces.com . Όταν λοιπόν μπει σε αυτό το σύνδεσμο του
εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Στη πάνω δεξιά μεριά εμφανίζονται
4 σκουρόχρωμα εικονίδια. Για να συνδεθεί κάποιος πρέπει να
πατήσει το 4ο κουτάκι που γράφει sign up και θα του εμφανιστεί το
ακόλουθο εικονίδιο:
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Σε αυτή τη περιοχή πρέπει να προστεθεί το όνομα χρήστη και ο
κωδικό για να συνδεθείς και να μπορείς να έχεις πρόσβαση στη
σελίδα. Για να αποσυνδεθεί τώρα κάποιος πρέπει να πάει πάλι στη
πάνω δεξιά μεριά και να πατήσει το 4ο σκουρόχρωμο κουτάκι που
γράφει sign out.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Για να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη η εύρεση πληροφοριών και
λέξεων και για να μην χάνετε πολύ ώρα ψάχνοντας χρειάζεται μια
μπάρα εύρεσης. Στο λογάρι μπορείς να πάς δεξιά που υπάρχει μια
γκρι περιοχή η οποία είναι το μενού του wiki και εκεί υπάρχει μια
τέτοια μπάρα που εμφανίζεται και στη παρακάτω φωτογραφία:

Όπως βλέπεται και στη φωτογραφία αν πατήσεις πάνω εκεί που
έχει το μεγεθυντικό φακό και γράφει search μια λέξη θα γίνει μια
πολύ άμεση και γρήγορη αναζήτηση. Για παράδειγμα αν ψάχνει να
βρεις τη σημαίνει η εχταγή πληκτρολογείς αυτή τη λέξη και σου
βγάζει το ακόλουθο αποτέλεσμα :
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ WIKI

1.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

      Για την  ενεργοποιήσει σχολίων έπρεπε  και πάλι να πάμε
δεξιά στη σκουρόχρωμη περιοχή και να πατήσουμε το setting.
Έπειτα πάμε στην ενότητα που γράφει settings και πατάμε αυτό,
τότε εμφανίζεται η ακόλουθη περιοχή που ονομάζεται discussions.
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Σε αυτή τη περιοχή διαλέγουμε όποια χαρακτηριστικά θέλουμε.
Εμείς αποφασίσαμε να επιλέξουμε το κουτάκι που έλεγε ‘’ one
discussion tab per page’’ επειδή θέλαμε να γίνεται συζήτηση σε
κάθε σελίδα χωριστά.

2.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Για να δημοσιεύσουμε τη σελίδα μας έπρεπε να πάμε και πάλι
δεξιά στις ρυθμίσεις του wiki και να πατήσουμε το settings. Στη
συνέχεια πατήσαμε το Permissions και μας άνοιξε το ακόλουθο
παράθυρο:

Οι επιλογές που κάναμε είναι οι εξής:
α. Επιλέξαμε το protected το οποίο μας εξασφαλίζει ότι ο

οποιοσδήποτε μπορεί να δει τη σελίδας μας αλλά μόνο τα μέλη της
μπορεί να την επεξεργαστούν  και
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    β. ότι τα μη μέλη του wiki μπορούν να ζητήσουν να έχουν την
ιδιότητα του μέλους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η δημοσίευση της σελίδας και η ενεργοποίηση των σχόλιων επειδή
ήταν δύσκολη και λίγο περίπλοκη την έκανε ο καθηγητής μας κ.
Παπαδάκης και μετά μας έδειξε τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε.

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Για να γίνει αλλαγή - επεξεργασία θέματος και χρωμάτων
πρέπει πάλι να πάμε δεξιά στο μενού και να πατήσουμε settings
Look and feel Themes and colors. Στη συνέχεια διαλέγουμε
τα θέματα από τη παρακάτω περιοχή:



18

Όπως φαίνεται στη παραπάνω φωτογραφία υπάρχουν 14 θέματα
από τα οποία μπορούμε να διαλέξουμε το ένα. Το θέμα που έχουμε
χρησιμοποιήσει εμείς είναι το Moderna γιατί πιστεύουμε ότι με τον
τρόπο που κατατάσσει τις πληροφορίες δελεάζει περισσότερο τον
αναγνώστη.
    Για την αλλαγή χρώματος χρησιμοποιούμε την ίδια διαδρομή
ώστε να εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο:

Σε αυτό το μέρος μπορεί να διαλέξεις το χρώμα το οποίο
επιθυμείς να εμφανίζεται τη σελίδα ώστε να της δίνει μια πιο
χαρούμενη νότα. Εμείς όπως φαίνεται και στη παραπάνω
φωτογραφία έχουμε διαλέξει άσπρο διότι θέλαμε να κάνουμε
κάποιες παραπάνω επεξεργασίες και ήταν το πιο κατάλληλο
χρώμα.

4.ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Στο τέλος έπρεπε να φτιάξουμε το λογότυπο της σελίδα όπου
θα εμφανίζεται μόλις κάποιος μπει. Έτσι αποφασίσαμε ότι το
λογότυπο μας θα ήταν ο ‘’Κρητικός Πλούτος’’.  Αυτή την απόφαση
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τη πήραμε γιατί η εργασία λέγεται λογάρι που σημαίνει θησαυρός,
κρητικός πλούτος. Πιο συγκεκριμένα, επειδή εμείς φτιάχναμε ένα
λεξικό κρητικών λέξεων αποφασίσαμε να το πούμε έτσι για είναι ο
πλούτος των Κρητικών. Η δημιουργία του ήταν πολύ εύκολη.
Αρχικά πήγαμε στο Microsoft office word Εισαγωγή
Word art και από’ κει διαλέξαμε τα χαρακτηριστικά που θέλαμε
και φτιάξαμε το τίτλο. Μετά εργαστήκαμε με το Picnic monkey
free editor ώστε να κόψουμε το τίτλο σε όσα pixel θέλαμε και το
αποθηκεύσαμε σε png για να μπορούμε να το ανεβάσουμε στο
logari. Για να το ανεβάσουμε στο logari έπρεπε για άλλη μια φορά
να πάμε δεξιά στο μενού και να πατήσουμε settings Look and
feel Logo. Όταν πατήσουμε το Logo μας εμφανίζεται το
παρακάτω παράθυρο:

Για να ανεβάσουμε το λογότυπο που έχουμε ετοιμάσει πηγαίνουμε
στη κάτω μεριά εκεί που γράφει αναζήτηση και το ψάχνουμε εκεί
που το έχουμε αποθηκεύσει. Όταν επιλεγεί του κάνουμε save και
εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Στη σελίδα που έχουμε
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φτιάξει εμείς το λογότυπο εμφανίζεται στη παρακάτω περιοχή:
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5.MEΛΗ-ΧΡΗΣΤΕΣ

   Όπως βλέπετε και στη παραπάνω φωτογραφία τη σελίδα μας τη
χειρίζονται πάνω από 20 άτομα.
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Αναλυτικότερα, στη σελίδα υπάρχουν τέσσερις διαχειριστές ο
κ.Παπαδάκης Σταύρος, η Ταμιωλάκη Μαρίνα, η Καραταράκη
Βαγγελιώ και η Χατζάκη Αμαλία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέλη και
χρήστες στο logari.

Για να πάτε στη σελίδα που φαίνεται στη παραπάνω φωτογραφία
πρέπει να πάτε δεξιά στο σκουρόχρωμο πλαίσιο που είναι το
μενού και να πατήσετε εκεί που γράφει members.
   Αν πατήσετε πάνω στο άσπρο κουτάκι που βρίσκεται αριστερά
από το όνομα και μετά πατήσετε το remove μπορείτε να
διαγράψετε τα μέλη αλλά μπορείτε και να πατήσετε και το make
organizer και να κάνετε κάποιο διαχειριστή. Επιπλέον αν
πατήσετε το εικονίδιο που βρίσκεται στη πάνω δεξιά μεριά με το
όνομα invite people εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:
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Σε αυτό το μέρος μπορείς να προσκαλέσεις άτομα και η διαδικασία
είναι πολύ απλή. Στη περιοχή που γράφει send to πληκτρολογείς
το email εκείνου που θέλεις να προσκαλέσεις και πατάς το send.
Μετά το άτομο εκείνο πρέπει να πάει να δει το email του και να
εγγραφεί.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

   Για τη παρουσίαση του φεστιβάλ είχαμε στη διάθεση μας δυο
προγράμματα, το Power point και το Prezi. Το Prezi ήταν ένα
πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ο καθηγητής μας, μας πρότεινε αν
διαλέξουμε το Power point. Στο τέλος όμως εμείς διαλέξαμε το
Prezi, ήταν μεν δύσκολο αλλά φαινόταν πιο εντυπωσιακό και με
περισσότερες δυνατότητες επεξεργασίας.
    Αρχικά επειδή μέσα από μια παρουσίαση είχαμε να
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παρουσιάσουμε τρία τεχνήματα τα χωρίσαμε. Αρχίσαμε να
σχεδιάζουμε πως θα θέλαμε να ήταν και βάζαμε αόρατα πλαίσια
στη σελίδα που είχαμε. Μετά προσθέσαμε στο κάθε πλαίσιο τις
πληροφορίες που του αναλογούσε. Στη συνέχεια επειδή αυτό το
πρόγραμμα δεν είχε διαφάνειες πήγαμε στη πάνω αριστερά μεριά
που έχει ένα εικονίδιο και γράφει edit path και φτιάξαμε τα
μονοπάτια με τη σειρά που θέλαμε να εμφανίζονται.
  Παράλληλα, όμως, με αυτό έπρεπε να προσθέσουμε και
φωτογραφίες για το καθετί που λέγαμε για να φαίνεται και η
δουλειά που είχαμε κάνει τόσο καιρό. Πιο συγκεκριμένα πηγαίναμε
στις σελίδες που θέλαμε να βγάλουμε φωτογραφίες και πατούσαμε
το print screen (πάνω από τα πλήκτρα Insert, Home, PgUp)
οπότε το λειτουργικό σύστημα  έκανε *ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ* της οθόνης
στο Πρόχειρο. Το πρόχειρο είναι το σημείο όπου πάει ότι κάνουμε
*αντιγραφή* και μπορούμε να πάρουμε τα περιεχόμενά του με
*Επικόλληση*. Παίρναμε από’ κει της φωτογραφίες και τις κάναμε
επικόλληση στο gimp ένα πρόγραμμα στο οποίο κόβαμε την εικόνα
όσο θέλαμε και την αποθηκεύαμε σε αρχείο jpg ώστε να μπορούσε
να την διαβάσει το prezi.
  Προχωρώντας διαπιστώσαμε ότι, επεξεργαζόμαστε τη
παρουσίαση 2,5 εβδομάδες μέχρι να την τελειώσουμε. Το
πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε ήταν πολύ δύσκολο και
απαιτητικό κατά τη γνώμη μας αλλά ταυτόχρονα με ποίκιλλες
επιλογές και έτσι έβγαλε ένα πολύ ξεχωριστό και εντυπωσιακό
αποτέλεσμα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ευλογοφανές είναι το συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα που
είχαμε ήταν καταπληκτικό. Αρχικά το εγχείρημα αυτό ήταν
επίπονο και δύσκολο για εμάς διότι δεν είχαμε τόση εμπειρία
στους υπολογιστές όσο και στο μάθημα του project και της
πληροφορικής. Έπειτα βλέποντας το αποτέλεσμα δείχναμε
περισσότερο ενδιαφέρων και ενθουσιασμό και έτσι είχαμε
περισσότερες ιδέες. Μέσα απ’ αυτό το μάθημα γνωρίσαμε
καινούργια προγράμματα. Επίσης ήταν διασκεδαστικό και
εποικοδομητικό  γιατί αποκτήσαμε γνώσεις υπολογιστών, ιστορίας,
εθίμων και πολιτισμού.
   Παράλληλα, όμως, με αυτό έχουμε σκοπό να διατηρήσουμε και
να εμπλουτίσουμε το λεξικό τα άλλα 2 χρόνια που μας απομένουν
στο λύκειο. Πριν φύγουμε από το λύκειο θα το παραδώσουμε
στους επόμενους. Ακόμα θα κάνουμε Link στην ιστοσελίδα του
σχολείου μας η οποία είναι lyk-asim.ira.sch.gr.
   Όλο το εγχείρημα ήταν πολύ δύσκολο και απαιτητικό αλλά μέσα
από αυτό μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε
σωστά μια ομαδική εργασία που μας δίνετε. Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι γιατί όλα πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Σ’ αυτό
το σημείο πρέπει να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους καθηγητές
γιατί είχαμε μια άψογη συνεργασία και γιατί μας βοηθούσαν και
ήταν δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίσαμε.
Ελπίζουμε η σελίδα μας καθημερινά να δέχεται χιλιάδες
επισκέπτες και να γεμίζει με θετικά σχόλια.

Περιμένουμε εντυπώσεις και τα δικά σας σχόλια………
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