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Τι εννοούμε με τον όρο Web 2.0

O όρος web 2.0 περιγράφει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, δηλαδή του 

διαδικτύου. Στο web 1.0 ο χρήστης λειτουργούσε απλά ως αναγνώστης, στο 

web 2.0 αλληλοεπιδρά με το περιεχόμενο.

Εξελικτική πορεία -> web 3.0



Εργαλεία 

οικοδόμησης 

μιας 

διαδικτυακής 

διδασκαλίας 

και μάθησης

Τα ασύγχρονα εργαλεία 

υποστηρίζουν την επικοινωνία και 

την ανταλλαγή απόψεων σε 

διαφορετικό χρόνο. Τέτοια 

εργαλεία είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ο παγκόσμιος ιστός, 

οι πίνακες ανακοινώσεων 

και η οπτικογραφημένη διάλεξη. 

ασύγχρονα εργαλεία

Τα σύγχρονα εργαλεία 

υποστηρίζουν την επικοινωνία 

και την ταυτόχρονη 

αλληλεπίδραση σε πραγματικό 

χρόνο. Τέτοια εργαλεία είναι 

η συζήτηση δια μέσου 

υπολογιστών (chat) και 

η τηλεδιάσκεψη. 

σύγχρονα εργαλεία



Δημιουργία Κόμιξ
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Pixton

Με το pixton οι μαθητές σας σχεδιάζουν χαρακτήρες δίνοντάς τους εκφράσεις, τα τ

οποθετούν σε διάφορα περιβάλλοντα προσθέτουν κείμενο αλλά και ήχους που μπ

ορούν να ηχογραφήσουν για να συνοδεύσουν τα κόμικς τους και τελικά μπορούν

έτσι να αφηγηθούν την ιστορίας τους. Μέσα από το περιβάλλον αυτής της εφαρμο

γής οι μαθητές σας μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να συνεργαστού

ν κατασκευάζοντας κόμικς που στο τέλος μπορούν να τα εκτυπώσουν, να τα κατε

βάσουν στους υπολογιστές τους ή ακόμα καλύτερα να τα δημοσιεύσετε στο διαδίκ

τυο ενσωματώνοντάς τα σε υπάρχουσες ιστοσελίδες ή σε μέσα κοινωνικής δικτύω

σης.

http://www.pixton.com/




Συννεφόλεξα
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Μπορείτε να δημιουργήσετε σύννεφα γνώσεων για να παρουσιά

σετε στους μαθητές τις λέξεις κλειδιά ενός μαθήματος ή κεφαλαίο

υ, για να «ξεκινήσετε» τη συζήτηση γύρω από κάποιο θέμα, ή για

να αποδώσετε περιληπτικά οποιοδήποτε κείμενο και να ομαδοπο

ιήσετε-ταξινομήσετε κάποιες έννοιες. Μπορεί να αξιοποιηθεί ομα

δικά αλλά και ατομικά στην τάξη μετά από κάποια συζήτηση ή με

τά από την προβολή κάποιου βίντεο, ή απλώς να ποστάρουν λέξ

εις σε κάποιο google doc και να δημιουργήσετε εσείς το σύννεφο

και να το παρουσιάσετε για περαιτέρω αναστοχασμό.

wordart - Συννεφόλεξα

http://www.tagxedo.com/
http://www.tagxedo.com/
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Wordle

http://www.wordle.net/


Weebly
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Ιστοεξερευνήσεις

Οι ιστοεξερευνήσεις είναι σενάρια διδακτικών ενοτήτων, προβ

λημάτων ή ζητημάτων στα οποία βασικό ρόλο έχει η άντληση

και επεξεργασία πληροφοριών από το Διαδίκτυο και τα οποία

είναι οργανωμένα σε μορφή ιστοσελίδων

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι:

• Βάσεις Δεδομένων

• Κείμενα

• Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες

• Λεξικά

• Δεδομένα από συζητήσεις στο Διαδίκτυο

• Ιστοσελίδες ποικίλου περιεχομένου

• Αλλά και από συμβατικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.

π.).



webQuest
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Τα είδη των διερευνητικών δραστηριοτήτων webQuest είναι 

(σύμφωνα με τον Dodge) δύο:

• Δραστηριότητες μικρής διάρκειας. Καλύπτουν 1-3 διδακτικ

ές περιόδους και οι μαθητές συλλέγουν βασικές πληροφορί

ες και κατανοούν τις βασικές έννοιες για το υπό μελέτη θέμα

.

• Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας. Διαρκούν ακόμα και ε

βδομάδα ή μήνα. Οι μαθητές προχωρούν σε βαθύτερη ανάλ

υση και μελέτη του προς διερεύνηση αντικειμένου. Το αποτέ

λεσμα είναι ένα διαφορετικό υλικό που βασίζεται στο αρχικό 

στο οποίο μπορούν να αλληλεπιδράσουν και άλλοι μελετητέ

ς.



Glogster
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Δημιουργία πόστερ

To edu glogster είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία δίνει

τη δυνατότητα στο χρήστη να συνθέσει αρχεία που περιέχουν

κείμενο, εικόνα και ήχο σε μία διαδραστική αφίσα.

Για παράδειγμα οι μαθητές με πολύ εύκολο τρόπο θα μπορού

σαν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή αυτή στα πλαίσια τω

ν σχολικών εργασιών τους και να εκφράσουν έτσι τη δημιουρ

γικότητά τους αποτυπώνοντας τις γνώσεις που απόκτησαν σε

ένα interactive poster.
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Άλλωστε η λέξη glog είναι ένωση των λέξεων graphical blog, δηλαδή ό

χι ένα απλό ιστολόγιο κειμένου αλλά ένα ιστολόγιο με γραφικά στοιχεία, 

ένα πολυμεσικό ιστολόγιο.

Ειδικότερα, ένα Glog δημιουργείται αρκετά εύκολα. Πρόκειται για μια δι

αδραστική οπτική πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες δημιουργούν μια 

«αφίσα ή ιστοσελίδα», που περιέχει στοιχεία πολυμέσων όπως: κείμεν

ο, ήχο, βίντεο, εικόνες, γραφικά, σχέδια και δεδομένα.

Το Glogster δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσο

υν λογαριασμούς για τις τάξεις τους. Χρησιμοποιώντας το οι εκπαιδευτι

κοί μπορούν να εκχωρήσουν προσωπικούς λογαριασμούς στους μαθη

τές τους.

Η απλή δωρεάν εκδοχή διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες.

Ο χρήστης μπορεί να ενσωματώσει εικόνες και μουσική για οποιαδήπο

τε εργασία αφού δέχεται αρχεία μουσικής και φωτογραφίες, παρουσιάσ

εις βιβλίων, πίνακα περιεχομένων για ιστολόγια και wikis δίνοντας ακόμ

α και άλλες πολλές δυνατότητες.
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Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας

Το Storybird είναι ένα εργαλείο ψηφιακής αφήγησης. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθη

τές να δημιουργήσουν διαδικτυακά βιβλία χρησιμοποιώντας διαφορετικά στυλ εικονο

γράφησης και να τα δημοσιεύσουν στο περιβάλλον του τμήματός τους.

Οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν τις ιστορίες των συμμαθητών τους (υπάρχει ρύθ

μιση ώστε τα σχόλια πριν τη δημοσίευσή τους να εγκρίνονται πρώτα από τον καθηγη

τή). Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά φιλική και παρακινεί τους μαθητές να αναπτύξουν τη

φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Η δωρεάν εγγραφή επιτρέπει τη δημιουργία 3

5 μαθητικών λογαριασμών.

Storybird
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Τιμές

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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Δημιουργία ηλεκτρονικών κουίζ

To quizlet είναι ένα μαθησιακό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

πολύ εύκολα και ταχύτατα δραστηριότητες για την διδασκαλία λεξιλογίου για τις μικρέ

ς τάξεις του δημοτικού σχολείο ή για τη διδασκαλία λεξιλογίου σε ξενόγλωσσους μαθ

ητές.

Το Quizlet μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε ψηφιακές flashcard, δηλαδή σετ ερ

ωταπαντήσεων, στα οποία μπορούν να προστεθούν και εικόνες. Αυτά αποθηκεύοντ

αι online για χρήση από τον οποιοδήποτε.

Quizlet



04

02

03

04



04

02

03

04



04

02

03

04



07

02

03

04

Κυνήγι θησαυρού και γνώσης

Πρόκειται για μια συνεργατική πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης, στην οποία δημιο

υργούμε αποστολές για τους μαθητές μας, οι οποίοι καλούνται να τις ολοκληρώσουν

, με τρόπο, σε τόπο και σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευτικός.

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μία εκπαιδευτική αποστολή, δίνει τίτλο, περιγραφή, τοπο

θεσία και προαιρετικά κωδικό και κατόπιν δημιουργεί αποστολές για τους μαθητές το

υ.

Επίσης υπάρχει και μια βιβλιοθήκη με έτοιμα ολοκληρωμένα παιχνίδια που έχουν δη

μιουργηθεί, και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αποστολές κειμένου, φωτογραφίας/βίν

τεο και τοποθεσίας.

GooseChase

https://www.goosechase.com/edu/game-library/


Παραδείγματα αποστολών
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Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού

Γράψτε τα κριτήρια διαιρετότητας των αριθμών

Γλώσσα Ε’ Δημοτικού

Γράψτε 10 παροιμίες με μεταφορική σημασία

Ιστορία Δ’ Δημοτικου

O Λυκούργος έφτιαξε τους νόµους και µετά έφυγε από τη Σπάρτη. 

Μπορείς να εξηγήσεις γιατί;

Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού

Τι είναι η ατμόσφαιρα και από τι αποτελείται;
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• διαλέγετε τον τύπο της (εικόνας, κει

μένου, τοποθεσίας)

• ορίζετε την αξία της σε πόντους (αν

άλογα με τη δυσκολία)

• δίνετε έναν τίτλο και μια περιγραφή

• προαιρετικά και για επιπλέον στοιχ

εία, προσθέτετε μια εικόνα ή ένα σ

ύνδεσμο

• ορίζετε αν κάθε υποβολή θα είναι ο

ρατή από τους άλλους συμμετέχον

τες



ΤΙΜΕΣ
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Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι διαγράμματα που παριστάνουν γραφικά τις σχέσεις μετ

αξύ εννοιών. Η διαφορά τους από τους νοητικούς χάρτες είναι πως ασχολούνται με

πολλές κύριες ιδέες.

Οι μαθητές επωφελούνται από αυτό τον τρόπο μάθησης καθώς στις αναπαραστάσει

ς χρησιμοποιούνται σχήματα, χρώματα, εικόνες, κείμενο και ήχος.

Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό ταξινομείται με συστηματικό τρόπο και ο μαθητής έχει

τη δυνατότητα να το αναπαριστά ευκολότερα.

Bubbl us
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Κοινωνική και Πολιτική 

αγωγή 

ΣΤ’ Δημοτικού



εννοιολογικοί χάρτες
Τρόποι αξιοποίησης

1 2 3 4 5
Για ανακεφαλαίωση 

στο τέλος του 

μαθήματος

Για καταιγισμό ιδεών 

(αναφορά λέξεων 

κλειδιών)

Για αξιολόγηση 

εμπέδωση (οι μαθητές 

μπορούν να 

συμπληρώσουν έναν 

ημιτελή εννοιολογικό 

χάρτη)

Διόρθωση 

(αναγνώριση 

παρερμηνειών και 

λάθος συνδέσεων)

Για οπτικοποίηση

εννοιών και 

σχηματοποίηση της 

γνώσης
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Συνεργατική συγγραφή κειμένων

Πρόκειται για μία διαδικτυακή εφαρμογή, που επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο τη συν

εργατική συγγραφή κειμένου από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Ο υπεύθυνος τάξης

, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κείμενο και να προσκαλέσει άτομα να συνεργαστο

ύν από κοινού για την παραγωγή του.

Τα άτομα που συμμετέχουν, μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο α

υτά που γράφουν οι υπόλοιποι, ενώ το κείμενο που γράφει ο κάθε χρήστης επισημαί

νεται με διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζει.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του ενσωματωμένου chat, ενώ

παρέχονται και τυπικές υπηρεσίες μορφοποίησης. Κάθε έκδοση κειμένου μπορεί να

αποθηκευτεί.

sync.in

http://sync.in/


Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Δημιουργία ιστορίας με συνε

ργατικό τρόπο. Ένας μαθητής 

ξεκινάει να γράψει μια ιστορία

, ακολουθεί ένας άλλος ο οποί

ος προσθέτει μια σειρά ή και 

μια παράγραφο και συνεχίζετ

αι μέχρι να συμμετάσχουν όλ

οι και να ολοκληρωθεί η ιστορ

ία.
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Δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά ν

α διορθώνουν προτάσεις ή παραγρά

φους που δημιουργούν συμμαθητές 

τους. Με συνώνυμε λέξεις, με επιρρη

ματικούς προσδιορισμούς, με αλλαγέ

ς στους χρόνους των ρημάτων ή στη 

δομή των παραγράφων. Ο εκπαιδευτ

ικός συμμετέχει ενεργά παρέχοντας 

συμβουλές και παρεμβαίνοντας και ο 

ίδιος στη διαδικασία



Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Δημιουργούμε ρόλους όπως του Δημά

ρχου, του επιστήμονα ή του Διευθυντή 

του σχολείου και αναλαμβάνει αυτός ή 

η ομάδα που έχει τον αντίστοιχο ρόλο 

να απαντήσει στα ερωτήματα που του 

θέτουν οι συμμαθητές του, ατομικά ή σ

ε ομάδες. Μπορεί να αποδειχτεί χρήσι

μη ιδιαίτερα με παιδιά που έχουν χαμη

λό βαθμό αυτοεκτίμησης ,αλλά και για 

προετοιμασία επιχειρημάτων πριν την 

συγγραφή ενός δοκιμίου.

03

02

04 Συγγραφή κειμένου από την τάξη χωρισμέ

νη σε ομάδες με αφετηρία την προβολή εν

ός βίντεο από το youtube.
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Πίνακας ανακοινώσεων

Το εργαλείο αυτό, επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών πινάκων ανακοινώσεων για την

τάξη του εκπαιδευτικού. Τόσο ο τελευταίος, όσο και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα

να ανεβάσουν αρχεία, εικόνες, σημειώσεις, σελιδοδείκτες, χωρίς να υπάρχει περιορι

σμός στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι πληροφορίες στην επιφάνεια του πί

νακα.

Μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλοί πίνακες ανακοινώσεων με διαφορετικές ρυθ

μίσεις και κάθε πίνακας μπορεί να συνδέεται με μία ομάδα χρηστών, όπου ο εκπαιδε

υτικός δύναται να αποστέλλει ειδοποιήσεις και μηνύματα.

Οι πίνακες μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί.

PADLET



PADLET
Ενδεικτικές δραστηριότητες

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα 

αναρτήσεων για κάθε ομάδα που έχει αναλάβει ένα 

έργο και να ζητήσετε να επικοινωνούν μέσω αυτού.

Πίνακας ομάδων

Μπορείτε να ανεβάσετε εκπαιδευτικό, 

υποστηρικτικό και συμπληρωματικό υλικό με τη 

μορφή εγγράφων και φωτογραφιών, το οποίο 

κρίνετε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά για τους μαθητές σας στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

προγραμματίζετε για την αίθουσα διδασκαλίας

Πίνακας προετοιμασίας
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Ευχαριστώ
Τσουλτσίδου Σωτηρία ΠΕ86


