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11οο ΘέμαΘέμα

• Θέμα: «e-Εξάρτηση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια»
• Τάξη: Γ’ Λυκείου ΕΠΑΛ
• Εργαλεία: 

– Weebly
– ToonDoo

• Τελικά προϊόντα: 
– Ιστολόγιο: e-addiction.weebly.com
– Comic



ΠαιδαγωγικοίΠαιδαγωγικοί ΣτόχοιΣτόχοι

• Να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία Web 2.0 
• Να κατανοήσουν τις δυνατότητες τους για επαγγελματική και ερασιτεχνική

χρήση.
• Να καταγράψουν , επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που

δέχονται και να απορρίψουν όσες δεν είναι απαραίτητες για την ανάδειξη
τους στο ιστολόγιο.

• Να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τη σχετική επιστημονική – επαγγελματική
ορολογία

• Να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν δεξιότητες της κριτικής και δημιουργικής
σκέψης και ομαδοσυνεργασίας

• Να επιλύουν προβλήματα:
– ανάλυση προβλήματος, 
– σχεδιασμός
– λήψη απόφασης, 
– οργάνωση έργου



ΕπιλογήΕπιλογή ΕργαλείωνΕργαλείων

Ορισμός Web 2.0:
Μια ιστοσελίδα web 2.0 επιτρέπει στους χρήστες να
αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Παραδείγματα εργαλείων:
• Wordpress
• Blogger
• Weebly
• ToonDoo
• GoAnimate



WeeblyWeebly

To Weebly είναι μια υπηρεσία web-hosting, που
επιτρέπει στο χρήστη με τη μέθοδο του «drag ‘n 
drop» να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα
δωρεάν.
Αποτελεί εναλλακτική λύση των εργαλείων που
προσφέρουν το Blogger και Wordpress. 



Weebly Weebly –– TTοο περιβάλλονπεριβάλλον

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
Βήμα 1ο : Επιλογή τύπου ιστοσελίδας



Weebly Weebly –– TTοο περιβάλλονπεριβάλλον

Βήμα 2ο : επιλογή θέματος



Weebly Weebly –– TTοο περιβάλλονπεριβάλλον

Βήμα 3ο : επιλογή
ονόματος



Weebly Weebly –– ΟΟ χώροςχώρος εργασίαςεργασίας



Weebly Weebly –– ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον
• Εύκολο στη χρήση
• Πληθώρα εργαλείων, όπως:

– Κείμενο,
– Slideshow
– Youtube
– Χάρτη
– Ήχο
– Flash video
– Social icons
– Δομής της ιστοσελίδας κ.α

• Έτοιμα πρότυπα που μπορούν να τροποποιηθούν
• Δυνατότητα δημιουργίας της ιστοσελίδας και για κινητά

τηλέφωνα



ToondooToondoo

• Το Toondoo είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για
την δημιουργία comics. 



ToondooToondoo

• Εύκολο στη χρήση
• Drag ‘n drop
• Δημιουργία 1, 2 ή 3 θέσεων comic strips 
• Επιλογή από ένα μεγάλο εύρος χαρακτήρων, 

τοποθεσιών, παρασκηνίου κατηγοριοποιημένο σε
θέματα

• Δυνατότητα δημιουργίας νέων χαρακτήρων
• Δυνατότητα χρήσης των ελληνικών
• Ενσωμάτωση του comic σε blogs, websites ή forums



ToondooToondoo –– ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον



ToondooToondoo –– ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον



ToondooToondoo –– ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον



ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός υλοποίησηςυλοποίησης
• Εισαγωγική συνάντηση

– Πληροφορίες για το πρόγραμμα - Χωρισμός σε ομάδες –
αρμοδιότητες.

• Κατασκευή Ιστολογίου
– Επιλογή του κατάλληλου Web 2.0 εργαλείου για την δημιουργία

του ιστολογίου και εκμάθησή του. 
– Έρευνα αγοράς (πώς να γίνει γνωστό το ιστολόγιο στο διαδίκτυο, 

να βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα αποτελέσματα της Google)
• Επιλογή εφαρμογής comic/animation 

– Επιλογή του κατάλληλου Web 2.0 εργαλείου για την δημιουργία
του comic/animation.

– Συλλογή υλικού για τον εθισμό (αίτια, μέγεθος φαινομένου, τρόποι
αναγνώρισης, επιπτώσεις, τρόποι αντιμέτωπισης και πρόληψης)



ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός υλοποίησηςυλοποίησης

• Ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω
κινούμενων σχεδίων
– Επεξεργασία υλικού και επιλογή του κατάλληλου για

ανάδειξη του στο ιστολόγιο.
– Δημιουργία ιστορίας (ρόλοι-σενάριο) για τη

δημιουργία comic
– Χρήση εφαρμογών comic για τη δημιουργία της

ιστορίας – σεναρίου στον υπολογιστή



ΤοΤο προϊόνταπροϊόντα

e-addiction.weebly.com



ΤοΤο προϊόνταπροϊόντα



22οο ΘέμαΘέμα

• Θέμα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
• Τάξη: Α’ Λυκείου ΕΠΑΛ
• Μάθημα: Ερευνητική Εργασία
• Εργαλεία: 

– Alice
– Audacity
– MovieMaker



ΠαιδαγωγικοίΠαιδαγωγικοί ΣτόχοιΣτόχοι

• Να γνωρίσουν τις δυνατότητες του Διαδικτύου
• Να αναγνωρίζουν τα οφέλη και τις συνέπειες που προκύπτουν

ανάλογα τη χρήση του
• Να συνειδητοποιήσουν πώς επηρεάζει την καθημερινή ζωή.
• Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης και να καθορίσουν τη

μελλοντική σχέση τους με αυτό
• Να αμφισβητούν για την ποιότητα της πληροφορίας που παρέχεται

στο Διαδίκτυο
• Να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικές, γνωστικές, δημιουργικής και

κριτικής σκέψης και ομαδοσυνεργασίας. 
• Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία – λογισμικά
• Να αντιμετωπίζουν θετικά τη χρήση νέων – άγνωστων εργαλείων -

λογισμικών



Alice Alice 



Alice Alice 

• Χρήση τρισδιάστατων αντικειμένων (3D) τα
οποία ο προγραμματιστής μπορεί με drag ‘n 
drop να τα τοποθετήσει στο σκηνικό του



AliceAlice –– ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον



Alice Alice 

• Ο εικονικός κόσμος του προγράμματος
αποτελείται:
– Settings: αντικείμενα που παραμένουν σταθερά

κατά τη διάρκεια του κινούμενου σχεδίου (π.χ. 
δέντρα, βράχοι, κτίρια)

– Actors: αντικείμενα που μετακινούνται (άνθρωποι, 
ζώα και οχήματα)

– Background template: το σκηνικό στο οποίο
τοποθετούνται τα παραπάνω αντικείμενα



AliceAlice –– ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον



AliceAlice –– στοστο μάθημαμάθημα

• Επίδειξη ενός απλού κινούμενου σχεδίου
και δυνατότητες της εφαρμογής

• 1η μέρα: 
– Δημιουργήσαμε το σκηνικό
– Μάθαμε να τοποθετούμε, μετακινούμε, 

ονομάζουμε, διαγράφουμε, διαμορφώνουμε τους
ηθοποιούς μας

– Ομιλία (χωρίς ήχο)



AliceAlice –– στοστο μάθημαμάθημα

• Επόμενα μαθήματα: 
– Εντολές για

• μετακίνηση απλή
• στροφή προς συγκεκριμένο αντικείμενο
• περπάτημα
• ομιλία σε συνδυασμό με ηχητικό αρχείο



AliceAlice -- ΕμπειρίαΕμπειρία
• Διασκέδαση
• Ενδιαφέρον
• Φαντασία
• Πρωτοτυπία
• Κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση
• Μαθαίνουν έννοιες: 

– προγραμματισμού (κυρίως Java)
– μαθηματικές, πχ τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων
• Χρήση για δημιουργία: 
– Quiz
– Ιστοριών
– Κινούμενων σχεδίων κ.ά



AliceAlice -- ΕμπειρίαΕμπειρία

• Μια μικρή γεύση από την εργασία



Ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας!


