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Σχεδιασμός - Δημιουργία  δραστηριοτήτων – εξ αποστάσεως εκπαίδευση:  
Ανδρέας Κωστόπουλος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής 

 

Περιεχόμενα δραστηριοτήτων  
 
1η εβδομάδα  
Εργασία με απλά λογισμικά 
ΥΛΙΚΟ: 
- Περιεχόμενα 
- Στόχοι 
- Εισαγωγικό κείμενο 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
1.1:Συζητήσεις σε forum  
1.2: Αναζήτηση εκπαιδευτικής ταινίας 
1.3: Σύλληψη οθόνης (PrintScreen) 
1.4: Δημιουργία ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας σε μορφή pdf 
1.5:Skype 
_______________________________ 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου και των αντίστοιχων εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:  

 να μοιράζονται /υποβάλουν αρχεία από τον υπολογιστή τους 
 να εγκαθιστούν ελεύθερο λογισμικό 
 να δημιουργούν (συλλαμβάνουν) εικόνα από την οθόνη του υπολογιστή τους 
 να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές και βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης 
 να δημιουργούν αρχεία τύπου pdf 
 να υποβάλουν αρχεία εργασίας στο Lams 
 να επικοινωνούν με τη χρήση διαδικτυακής τηλεφωνίας VoIP 

Παράλληλοι στόχοι  

 να δημιουργήσουν ψηφιακό φύλλο εργασίας 

 να αναζητήσουν και διαχειριστούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
_______________________________ 
2η εβδομάδα  
Ιστολόγιο-εφαρμογές Google 
ΥΛΙΚΟ: 
- Περιεχόμενα 
- Στόχοι 
- Εισαγωγικό κείμενο 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
2.1:Άνοιγμα λογαριασμού στο gmail.com 
2.2:Δημιουργία ενός εγγράφου googledoc 
2.3:Blogspot-Δημιουργία Ιστολογίου 
2.4:Προσθήκη Προφίλ-Λίστα συνδέσμων στο ιστολόγιο σας 
2.5:Προσθήκη Δημοσκόπησης στο ιστολόγιο σας  
_________________________________ 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου και των αντίστοιχων εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

-να δημιουργούν λογαριασμό google 

-να δημιουργούν ένα έγγραφο googledoc  

-να δημιουργούν ιστολόγιο εκπαιδευτικού περιεχομένου 

-να δημιουργούν αναρτήσεις σε ιστολόγιο 

-να προσθέτουν ετικέτες σε ιστολόγιο 
-να διαχειρίζονται εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακό περιβάλλον 
_________________________________ 
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3η εβδομάδα  
Εργαλεία δημοσκόπησης -αξιολόγησης 
ΥΛΙΚΟ:  
   - Περιεχόμενα  
   - Στόχοι 
   - Εισαγωγικό κείμενο  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
3.1:Δημιουργία ερωτηματολογίου στα μαθήματα της ειδικότητας  
3.2:Αποτελέσματα ερωτηματολογίου/Κοινοποίηση σύνοψης αποτελεσμάτων 
3.3:Δημιουργία κουιζ στα μαθήματα της ειδικότητας με την χρήση ανοιχτού λογισμικού  
3.4:Δημιουργία αντιστοίχησης στα μαθήματα της ειδικότητας με την χρήση ανοιχτού λογισμικού  
3.5:Δημιουργία σταυρόλεξου στα μαθήματα της ειδικότητας με την χρήση ανοιχτού λογισμικού 
(Ηotpotatoes) 
 ______________________________ 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου και των αντίστοιχων εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 
- να  δημιουργούν μία δημοσκόπηση με ανώνυμα αποτελέσματα 
- να δημιουργούν ερωτήσεις σύντομης απάντησης σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα 
- να δημιουργούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα 
- να δημιουργούν ένα κουίζ σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα 
- να μάθουν την χρήση του προγράμματος HotPotatoes 
__________________________________ 
4η εβδομάδα  
Διαχείριση βίντεο και ήχου 
ΥΛΙΚΟ:  
   - Περιεχόμενα  
    - Στόχοι 
   - Εισαγωγικό κείμενο  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
4.1:Κατέβασμα και επεξεργασία βίντεο από το youtube 
4.2:Επεξεργασία ήχου (format factory) 
4.3:Προσθήκη video από το youtube στο ιστολόγιο μας 
4.4:Επεξεργασία βίντεο A(Windows Live Movie Maker) 
4.5.Επεξεργασία βίντεο B(Windows Live Movie Maker)  
_______________________________ 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου και των αντίστοιχων εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:  

 να αναζητούν βίντεο από το youtube 
 να κατεβάζουν βίντεο από ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πρόσθετο φυλλομετρητή 
 να δημιουργούν αναρτήσεις  με βίντεο σε ιστολόγιο 
 να μετατρέπουν αρχεία βίντεο με την χρήση ελεύθερου λογισμικού   
 να κατεβάζουν μόνο ήχο από το Youtube 
 να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Windows Live Movie Maker για δημιουργία, επεξεργασία βίντεο 

Παράλληλοι στόχοι 

 Αναζήτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

 Διαμόρφωση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

 Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού σε προσωπικό ιστολόγιο 
_____________________________ 

5η εβδομάδα  
Επεξεργασία εικόνας με το Gimp 
ΥΛΙΚΟ:  
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   - Περιεχόμενα  
   - Στόχοι 
   - Εισαγωγικό κείμενο  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
  5.1: Αλλαγή μεγέθους αρχείου εικόνας-Διόρθωση του   φαινομένου "κόκκινα μάτια" 
  5.2:Θόλωμα προσώπου σε εικόνα  
  5.3:Διαχείριση φίλτρων και κειμένου   
  5.4:Εργαλεία μετασχηματισμού και στρώσεις(layers)   
  5.5: Δημιουργία Animation (Α)  
  5.6: Δημιουργία Animation (Β) 
 
________________________________ 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου και των αντίστοιχων εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:  

 να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και τα εργαλεία του Gimp 
 να αλλάζουν το μέγεθος ενός αρχείου εικόνας 
 να μετατρέπουν ένα αρχείο εικόνας σε διαφορετικό τύπο αρχείου, π.χ σε JPEG 
 να διορθώνουν το φαινόμενο ''κόκκινα μάτια'' που εμφανίζεται συχνά στις φωτογραφίες 
 να θολώνουν μια εικόνα ή μέρος αυτής 
 να μετασχηματίζουν μια εικόνα 
 να δημιουργούν στρώσεις  
 να διαχειριστούν χρώμα και κείμενο σε μια εικόνα 
 να δημιουργούν animation 

_______________________________ 
6η εβδομάδα  
Εργαλεία παρουσιάσεων    
ΥΛΙΚΟ:  
   - Περιεχόμενα  
   - Στόχοι 
   - Εισαγωγικό κείμενο  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
   6.1: Δημιουργία παρουσιάσεων στο Prezi   
   6.2: Δημιουργία πολυμεσικής αφίσας με το Glogster 
   6.3: Δημιουργία χρονογραμμής (Timetoast)  
   6.4: Ψηφιακός εμπλουτισμός σχεδίου μαθήματος(Τελική εργασία) 
_______________________________ 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου και των αντίστοιχων εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:  

 να χρησιμοποιούν on line προγράμματα παρουσιάσεων 
 να επεξεργάζονται on line προγράμματα παρουσιάσεων 
 να δημιουργούν διαδραστικές παρουσιάσεις 
 να δημιουργούν ψηφιακά βιβλία/άλμπουμ 
 να δημιουργούν χρονοδιάγραμμα 
 να δημιουργούν μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας εμπλουτισμένη με ψηφιακό υλικό που 

να αφορά τα εικαστικά μαθήματα 


