
 

 

 

 

 

 

 

 

 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.storyjumper.com/ 

 Πατήστε Εγγραφή (sign up) 

 Συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Επιλέξτε όνομα χρήστη 

(choose a username) και ένα κωδικό (pick a password) το 

οποίο πρέπει να επαληθεύσετε. 

 Στην συνέχεια θα λάβετε ένα email με έναν υπερσύνδεσμο 

που πρέπει να πατήσετε για να ενεργοποιήσετε τον 

λογαριασμό σας. 

 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και επιλέξτε Make new 

book. 

 Επιλέξτε τύπο βιβλίου (Pick Type of book) και μετά 

επιλέξτε blank. 

 Από την καρτέλα scenes μπορείτε να τοποθετήσετε φόντο 

στις σελίδες του βιβλίου σας. Από την καρτέλα text 

μπορείτε να τοποθετήσετε πλαίσια κειμένου και από την 

καρτέλα props μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα 

αντικείμενα στις σελίδες του βιβλίου σας. Από την καρτέλα 

photos μπορείτε να φορτώσετε δικές σας εικόνες, 

ζωγραφιές παιδιών ή φωτογραφίες. 

 Όταν τελειώσετε το βιβλίο επιλέξτε Save and Exit. 

 Στη σελίδα που ανοίγει επιλέξτε Share και μετά αντιγράψτε 

το σύνδεσμο που σας δίνεται στο Copy this link και το 

στέλνετε όπου εσείς κρίνετε. 

 

 

5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Παρασκευή Φώτη -Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ60 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

Επιμορφώτρια eTwinnng seminars- Moodle seminars 

 

1.Δημιουργία δικού μας Βιβλίου με το  STORY JUMBER 

http://www.storyjumper.com/


 

 

 

2. Δημιουργία παζλ με το 

 

Με αυτό το λογισμικό  θα δημιουργήσετε ένα PUZZLE από μία 

φωτογραφία/εικόνα. Η δημιουργία ηλεκτρονικού Puzzle μπορεί να 

εμπλουτίσει ευχάριστα την εκπαιδευτική διαδικασία, να δώσει 

κίνητρο στο σύνολο των μαθητών για συμμετοχή, να χαλαρώσει 

και να διασκεδάσει. 

 Επιλέγετε μια εικόνα της αρεσκείας σας  

 Για τη δημιουργία του Puzzle, ακολουθείτε τα παρακάτω 

βήματα: 

 Πηγαίνετε στο www.jigsawplanet.com και κάνετε 

εγγραφή (Sign Up, ή αν έχετε ήδη εγγραφεί Sign In). 

 Επιλέγετε Create. 

 Από το Browse κάνετε αναζήτηση (στον υπολογιστή 

σας) της φωτογραφίας/εικόνας  

 Επιλέγετε το βαθμό δυσκολίας καθορίζοντας τον αριθμό 

των κομματιών του παζλ. 

 Πατάτε Create. 

 To Puzzle είναι έτοιμο! Πατώντας το εικονίδιο Image 

(κάτω αριστερά) μπορείτε να βλέπετε την εικόνα σε όλη 

τη διάρκεια της συναρμολόγησης. 

 

2. Δημιουργία παζλ με το  Jigsaw planet 

http://www.jigsawplanet.com/


 

 

 

 

 Το Padlet είναι ένας διαδικτυακός πίνακας που μας 

επιτρέπει μαθητές και εκπαιδευτικούς να οργανωθούν, να 

συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και εποπτικό υλικό. 

 είναι δωρεάν και μπορούμε να συνδεθούμε πολύ απλά 

χρησιμοποιώντας το λογαριασμό μας στο google ή στο 

facebook, είναι εύκολο στη χρήση και μας βοηθά να 

συνεργαστούμε πιο άμεσα, να οργανώσουμε τις ιδέες μας 

και το υλικό μας και το μεγαλύτερο τμήμα του είναι στα 

ελληνικά! 

 Επισκεφτείτε τη σελίδα : https://el.padlet.com/ 

 Κάντε εγγραφή. Μπορείτε να επιλέξετε είτε μέσω του 

Google (εφόσον έχετε λογαριασμό στο gmail) είτε μέσω 

facebook( https://el.padlet.com/auth/signup), αλλά είναι 

προτιμότερο να κάνετε εγγραφή αν είστε νέος χρήστης ή 

να συνδεθείτε, αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το padlet 

παλιότερα. Σημειώστε το mail σας , τον κωδικό 

πρόσβασης της αρεσκείας σας , και κάντε κλικ στη λέξη 

«Εγγραφείτε». 

 Στην επόμενη σελίδα που θα εμφανιστεί, τσεκάρετε το 

«school» και κάντε κλικ στο next : how to use, 

αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να δείτε πως μπορείτε να το 

χρησιμοποιήσετε στο σχολείο σας. 

 Εκεί θα δείτε ότι το Padlet σας έχει κάποιες δυνατότητες 

να επιλέξετε όνομα, φόντο και μορφή. Στη συνέχεια 

κλικάροντας next : how to share, μπορείτε να μάθετε πως 

θα μπορέσετε να καλέσετε άτομα με τα οποία θα 

συνεργαστείτε 

 και τέλος κλικάροντας next: how to post θα αντλήσετε 

πληροφορίες για το πώς θα  κοινοποιήσετε τον πίνακά 

σας. 

 Εμφανίζεται ο Πίνακας επιλογών και κάντε κλικ στο 

make a padlet. https://el.padlet.com/my/dashboard 

3. Δημιουργία Padlet - συνεργατικός 

πίνακας 

https://el.padlet.com/
https://el.padlet.com/my/dashboard


 Μπορείτε στον πίνακα που εμφανίζεται να κάνετε διπλό 

κλικ οπουδήποτε και να προσθέσετε κείμενο  ή να 

επικολλήσετε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα, μια 

φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα τραγούδι, ένα έγγραφο ή 

άρθρο ή οτιδήποτε άλλο είτε από το διαδίκτυο είτε από 

το προσωπικό σας αρχείο 

 Αν δεν έχετε δώσει τίτλο στο padlet σας, κάντε κλικ 

πάνω στο γρανάζι – modify , πάνω δεξιά και 

συμπληρώστε τον τίτλο, μια μικρή περιγραφή, διαλέξτε 

το πώς θέλετε να είναι η διάταξη, επιλέξτε μια 

ταπετσαρία ή προσθέστε τη δική σας (Αποθηκεύστε, αν 

κάνατε κάποια αλλαγή.), επιλέξτε το εικονίδιο, ανάλογα 

με το θέμα σας (icon). Στο posting ενεργοποιείστε την 

επιλογή, έτσι ώστε να φαίνεται το όνομα του ατόμου, που 

έκανε τη δημοσίευση. Στη συνέχεια στο tag, σημειώστε 

ως 3 ετικέτες, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα κάποιος να το 

αναζητήσει. 

 Στη συνέχεια κάντε Κοινοποίηση, πατώντας το 

αντίστοιχο κουμπάκι πάνω δεξιά. Αλλάξτε την 

ιδιωτικότητα σε δημόσια, για να έχουν τη δυνατότητα και 

οι βαθμολογητές του τμήματός σας να το δουν.(Αρχικά 

μπορείτε να το δείτε και να το επεξεργαστείτε μόνο 

εσείς.) Ρυθμίστε τη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών 

(Those with access) , τσεκάροντας το can write και 

δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες σας να 

προσθέσουν υλικό. Προσθέστε συνεργάτες (Add 

Constributors) γράφοντας το mail από 1 τουλάχιστον 

συνεργάτη. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε ό,τι κάνετε! 

 Μπορείτε, επίσης , κλικάροντας το Share/Export/Embed 

,αν θέλετε να μοιραστείτε τον πίνακά σας με φίλους σας 

στο facebook ή το twitter ή μέσω mail, να το 

ενσωματώσετε στο blog σας και να κάνετε αντιγραφή 

του συνδέσμου. Μπορείτε ακόμα να το εξάγετε σε μορφή 

εικόνας, αρχείου pdf , ως υπολογιστικό φύλλο excel, ως 

αρχείο CSV ή να το εκτυπώσετε. 



                    

 

 

 

 

 

Δημιουργία διαδραστικών φύλλων εργασίας  όπου μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το δικό σας υλικό  ενώ οι οδηγίες υπάρχουν και στα 

ελληνικά και χρειάζεται απλά να συνδεθείτε (δεωρεάν) 

https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc&feature=youtu.b

e 

(Οδηγίες για τη συγκεκριμένη σελίδα) 

https://www.liveworksheets.com/ma1348162pp 

 

 

4. Δημιουργία  Διαδραστικών Φυλλαδίων  

https://www.liveworksheets.com/ 

 

5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

http://www.tuxpaint.org/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc&feature=youtu.be
https://www.liveworksheets.com/ma1348162pp
https://www.liveworksheets.com/
http://www.tuxpaint.org/

