Lino it
Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός
Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)
Το «Lino» είναι
εφαρµογή,

η

µια νέα διαδικτυακή
οποία

επιτρέπει

την

τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων –
ετικετών σε έναν διαδικτυακό καµβά.
Προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης
εργασιών ή καθηκόντων µέσα από ένα
διατακτικό
διακρίνεται

πίνακα.
για

Η

εφαρµογή

την

ελκυστική

παρουσίασή της και τα πολύ καλά χαρακτηριστικά της.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
δωρεάν

εγγραφή (signup) ή µε

συνδροµή

(premium), η οποία ωστόσο διαθέτει πιο
προηγµένες

λειτουργίες.

Σε

αυτά

συµπεριλαµβάνεται η επισύναψη αρχείων
µέχρι 100 ΜΒ, η δυνατότητα αποθήκευσης
µέχρι 1 GB το µήνα, απεριόριστη λήψη
αρχείων,

η

αποθήκευση

εικόνων

σε

πραγµατικό µέγεθος, αναζήτηση όλων των
ετικετών που έχουν δηµοσιευτεί, ασφαλής
επικοινωνία SSL (Secure Sockets Layer), κλπ. µε µια απλή αντιγραφή και
επικόλληση του ΗΤΜL είναι δυνατή η ενσωµάτωση του lino στο ιστολόγιο (blog).
Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει, στην απλή έκδοση, το δικό του πίνακα
ανακοινώσεων µε σηµειώσεις, τις οποίες έχει την επιλογή να στείλει µε e-mail, να
βάλει υπενθύµιση, να προσθέσει φωτογραφίες, βίντεο και κείµενο. Παρέχεται η
δυνατότητα τοποθέτησης ετικετών που επιτρέπουν στο χρήστη τη δηµιουργία και τη
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διαχείριση οµάδων σηµειώσεων µε οποιαδήποτε λέξη – κλειδί επιθυµεί. Επιπλέον,
µπορεί να δηµιουργήσει νέους πίνακες ανακοινώσεων (canvases), να τους
δηµοσιοποιήσει ή να τους κρατήσει ιδιωτικούς, να τους µοιραστεί µε φίλους.

Χρήσιµες Λειτουργίες
Οργάνωση των ετικετών
Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τα χρώµατα των ανακοινώσεων όποτε επιθυµεί,
οργανώνοντας χρωµατικά τις ιδέες του, ή επισηµαίνοντας σηµειώσεις µε την ίδια
ηµεροµηνία και ετικέτα.
Κανονική Προβολή

Με επισήµανση ετικετών

Ελεύθερη διάταξη εικόνων και βίντεο

Είναι

δυνατή

εικόνων
και

η

ανάρτηση

(γραφικών),

φωτογραφικών

βίντεο
αρχείων

από αντίστοιχες ιστοσελίδες
(YouTube και Vimeo).
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Είναι σηµαντικό ότι µπορεί να έχουν πρόσβαση στις δηµοσιεύσεις και άλλοι
χρήστες (lino Public Canvases),
εφόσον ο κάθε καµβάς έχει το
δικό του URL. Παρέχεται η
δυνατότητα

δηµιουργίας

άλµπουµ

µε

φωτογραφίες

προσωπικές

και

βίντεο,

η

τοποθέτησή τους σε επιθυµητή
διάταξη και η σύνδεση µε
προσωπικές
ιστολόγια

σελίδες
(blog

and

και
home

pages).
Επιπλέον,
να

µπορεί

επιτραπεί

η

ανάρτηση
ετικετών
άλλους
µέσω

σε
χρήστες
των

«∆ηµόσιων
Καµβάδων» (Public
Canvases),
και

από

ακόµα
χρήστες

που δεν είναι συνδεδεµένοι στην εφαρµογή «lino». Οι επισκέπτες ενός προσωπικού
ιστολογίου (blog) του χρήστη µπορεί µπορούν να αναρτήσουν τα δικά τους σχόλια ή
να χρησιµοποιήσουν τον καµβά ως πίνακα ανακοινώσεων.

Στείλτε Email και κρατήστε µια σηµείωση σε απευθείας σύνδεση

Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα ηλεκτρονικό
µήνυµα (e mail) και να το στείλει στο lino. Υπάρχει
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δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι ή ακόµα και
υπολογιστή ή από

καθοδόν, από προσωπικό

Smartphone και δηµιουργίας µιας ετικέτας σε απ’ ευθείας

σύνδεση.

Ανάρτηση σηµειώσεων Ο χρήσης µπορεί να αναρτήσει σηµειώσεις ανακοινώσεις

–

φωτογραφίες,
κλπ, σε όποιον
καµβά

επιθυµεί,

να µεταφέρει τις
αναρτήσεις
από
καµβά

καµβά
ή

του
σε
σε

διαφορετικά
σηµεία του ίδιου
καµβά µε την τεχνική «drag and drop». Μπορεί να δηµοσιεύσει µια ετικέτα από το
σπίτι, το γραφείο, το δρόµο ή διαδικτυακά µέσω του προσωπικού e – mail από τον
υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο (Smartphone) (http://vimeo.com/3159609).
Είναι επίσης δυνατή η δηµοσίευση ενός URL (Uniform Resource Locator -Ενιαίος
Εντοπιστής

Πόρων),

κειµένων

και

γραφικών

σε

ένα

ιστολόγιο

(blog),

χρησιµοποιώντας το «Bookmarklet»
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Προθεσµίες και ηµέρες Ειδικής σηµασίας
Ο χρήστης µπορεί να ορίσει ετικέτες µε
ηµεροµηνίες λήξης και να λάβει µια έγκαιρη
υπενθύµιση γι’ αυτές µέσω e mail, ακόµα και στο
κινητό τηλέφωνο ή σε ηλεκτρονικά ηµερολόγια,
όπως αυτό το Google Calendar or το Outlook.

Επικοινωνία µε φίλους και συναδέλφους µέσω Ετικετών
Η

επισύναψη

ετικέτες

αρχείων

(stickies)

σε
της

εφαρµογής «lino» επιτρέπουν
την κοινή θέασή τους στο σπίτι
ή σε επαγγελµατικό χώρο, µε
την οικογένεια, φίλους και
συναδέλφους. Η επιλογής της
δωρεάν
δυνατότητα επισύναψης αρχείων µέχρι

χρήσης

παρέχει

10MB όταν πρόκειται για µια απλή

επικόλληση, µε τη µεγαλύτερο δυνατό µέγεθος στα 100 ΜΒ σε µηνιαία βάση, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα µέγιστου ορίου 10 συνηµµένων αρχείων το µήνα από άλλους
χρήστες. Η χρήση του lino Premium παρέχει πιο προηγµένες λειτουργίες, όπως
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δυνατότητα αποθήκευσης 1 GB το µήνα, απεριόριστο κατέβασµα αρχείων,
αναζήτηση όλων των ετικετών που έχουν επισυναφθεί, ασφαλή επικοινωνία SSL,
κλπ.

Γρήγορη Ενηµέρωση και Αναζήτηση
Ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί άµεσα, µε
µια

µατιά,

για

την

κατάσταση

του

προσωπικού ή του οµαδικού καµβά, να
ελέγξει τις ηµεροµηνίες και τον υπάρχον
προγραµµατισµό.
Παρέχεται
ακόµα
δυνατότητα
αναζήτησης
του
κειµένου
µιας ετικέτας µε λέξεις κλειδιά και του οπτικού αποτελέσµατος της αναζήτησης.
(http://vimeo.com/3333085)

Επιπλέον,
µετακίνηση

είναι

εύκολη

ανάµεσα

η

στους

διάφορους τύπους καµβάδων
που έχουν δηµιουργηθεί (τα
Αγαπηµένα

µου,

οµάδες

Καµβάδων, κλπ), η αντιγραφή
και επικόλληση ετικετών ή η
µετακίνησή τους µε την απλή χρήση του «drag and drop» (µεταφορά και απόθεση),
ακόµα και όταν ο καµβάς είναι σε µικρογραφία (http://vimeo.com/3293792).

Η Ενσωµάτωση του «lino» στη σελίδα ιστολογίου είναι εύκολη µε την
εφαρµογή αντιγραφής και επικόλλησης του HTML.
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Οι διαθέσιµοι καυγάδες
Είναι

διαθέσιµοι

αρκετά

σχέδια

καµβά

επιτρέποντας την επιλογή για κάθε γούστο.

Σύνδεση
Η σύνδεση στην εφαρµογή είναι εύκολη
µέσω των στοιχείων λογαριασµού της
Google.

Χρήση ως πίνακα ανακοινώσεων ανάµεσα σε φίλους
Είναι δυνατή η χρήση
της εφαρµογής Lino ως
πίνακα ανακοινώσεων,
ως

ένα

µέρος

συνάντησης

και

ανταλλαγής

ιδεών

ανάµεσα

σε

συµµαθητές

φίλους,
στο

σχολείο και συνεργάτες
στο χώρο εργασίας, µε
τη δηµιουργία οµάδας
και κοινής χρήσης καµβάδων και ετικετών.
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Ακόµα πιο απλά
µπορεί να
χρησιµοποιηθεί
ως ένας πίνακας
ανακοινώσεων µε
την επικόλληση
σηµειώσεων
προγραµµατισµού

Είναι επίσης, δυνατή η χρήση
της εφαρµογής ως ένα
Εργαλείο Συνάντησης, µέσω
της δηµοσίευσης συναντήσεων
ηµερήσιας διάταξης (ατζέντα),
σηµειώσεων συνάντησης ή
διοργάνωση µιας συνάντησης,
γεγονός που διευκολύνει τη
δηµιουργία πρακτικών των συναντήσεων.
Η εφαρµογή
«lino» είναι
ιδανικό
εργαλείο
διαµοίρασης
σηµειώσεων
και ιδεών, η
οποία δεν
περιορίζεται
µόνο στη
µορφή κειµένου, αλλά µπορεί να συνοδεύεται από εικόνες.
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Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση της εφαρµογής µέσω τηλεφώνου iPhone ή µέσω
του iPad , δηµοσίευσης σηµειώσεων, εικόνων και βίντεο, σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης
µε µια απλή χειρονοµία, αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες της οθόνης αφής.
Ο χρήστης µπορεί να
δηµοσιεύσει ετικέτες ακόµα
και όταν είναι εκτός σύνδεσης,
οι οποίες θα εµφανιστούν όταν
συνδεθεί. Η διάταξη
φωτογραφιών και βίντεο στον
καµβά του τηλεφώνου, το
µετατρέπει σε κορνίζα.

Προτάσεις για Εκπαιδευτική χρήση της εφαρµογής «Lino»

Η εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση τόσο ως εργαλείο του
µαθητή, κυρίως σε µεγαλύτερες ηλικίες, όσο και ως εργαλείο του δασκάλου. Αποκτά
ιδιαίτερη αξία στις σηµερινές συνθήκες ζωής, καθώς οι περισσότεροι γονείς δεν
έρχονται σε άµεση επαφή µε το σχολείο, για διάφορους λόγους ανάµεσα στους
οποίους και ο αυξηµένος χρόνος εργασίας. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένες
προτάσεις αξιοποίησης του «Lino»:

1. Πίνακας Αναφοράς από τους µαθητές: η χρήση του κυρίως προτείνεται για
µεγαλύτερες ηλικίες και σε συνεργασία µε τον / την εκπαιδευτικό. Στο
πλαίσια αυτά οι µαθητές µπορεί να οργανώσουν υποχρεώσεις ή καθήκοντα
για την επόµενη ηµέρα, λειτουργώντας ως πίνακας αυτοκόλλητων ετικετών,
να δηµιουργήσουν καµβάδες κατά οµάδες εργασίας µε στόχο ανταλλαγή
πληροφοριών (κειµένων – βίντεο, κλπ) και να κάνουν χρήση των
πλεονεκτηµάτων ενός ηλεκτρονικού ηµερολογίου. Επιπλέον µπορεί να γίνει
διαµοίραση ιδεών και απόψεων σχετικά µε ένα θέµα Σε µικρότερες ηλικίες
στα πλαίσια του γραµµατισµού ως µέσω προγραµµατισµού ανάµεσα στον /
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στην νηπιαγωγό και των νηπίων µε τη χρήση κυρίως εικόνας συνοδευόµενη
από µικρό κείµενο.

2. Πίνακας Ανακοινώσεων γεγονότων που λαµβάνουν χώρο στο σχολείο, στην
ιστοσελίδα του σχολείου, τα οποία οργανώνονται τόσο από τη σχολική
µονάδα, όσο και από το σύλλογο των γονέων ή / και των µαθητών.
3. Εργαλείο ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς: µέσο επικοινωνίας ανάµεσα σε
εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου και ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς άλλων
σχολείων στη σελίδα του σχολείου, για ανάρτηση γεγονότων και υπενθύµιση
κοινών αναθέσεων ή δραστηριοτήτων.
4. Εργαλείο ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς: µέσο επαφής µε τους
γονείς και τον εκπαιδευτικό της τάξης µε τη δηµιουργία καµβά «τάξης ή
τµήµατος» για ανάρτηση ανακοινώσεων, γεγονότων και εκδηλώσεων που
διοργανώνει ο εκπαιδευτικός της τάξης, έκφραση ιδεών πάνω σε ένα θέµα,
επικόλληση ετικετών πληροφόρησης για ένα project ή ένα θέµα κοινού
ενδιαφέροντος

5. Προγραµµατισµός δραστηριοτήτων και ενηµέρωση των παιδιών που µένουν
στο σπίτι π.χ λόγω ασθενείας

6. Εισαγωγή ενός θέµατος – ανίχνευση ενδιαφέροντος, συγκέντρωση υλικού
(βίντεο, εικόνες, κείµενα) από γονείς, παιδιά και άλλους εκπαιδευτικούς.

7. Μέσο συγκέντρωσης σηµειώσεων για τα πρακτικά σχολικών δραστηριοτήτων
(π.χ ηµερολόγιο σχολείου, βιβλίο σχολικής ζωής, πρακτικά συλλόγου)

8. Μέσο

δηµοσίευσης

βίντεο

ή

φωτογραφιών

για

προγράµµατα

που

αναπτύχθηκαν στο σχολείο ή επικόλληση σχετικών βίντεο, εικόνων φύλλων
εργασίας που επίσης αναπτύχθηκαν στο σχολικό πρόγραµµα (επαφή παιδιών
που απουσίαζαν)
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