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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρατηρείται μια γενικευμένη διείσδυση στην καθημερινή 
διδακτική πράξη αποτελώντας παράλληλα και έναν 
καθημερινό “πονοκέφαλο” για τον εκπαιδευτικό, όσον 
αφορά τα εργαλεία και το πλαίσιο που μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει.  

“Η eργαλειοθήκη του δασκάλου” είναι μια σειρά από τεύχη 
που προτείνουν ψηφιακά εργαλεία κατάλληλα να 
αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 
του Δημοτικού σχολείου. 

Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη να ταξινομηθούν τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας καθημερινά, 
με τρόπο ώστε να βοηθήσουν κάθε εκπαιδευτικό να 
υποστηρίξει τη διδασκαλία του. 

Εργαλεία εξειδικευμένα για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την 
Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και εργαλεία που 
μπορούν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα σε περισσότερα του 
ενός γνωστικά αντικείμενα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όσον αφορά στο γλωσσικό μάθημα, διαφαίνεται ότι ο 

δυναμικός χαρακτήρας των ΤΠΕ επιδρά καταλυτικά στην 

επικοινωνία των ατόμων. Αναδεικνύονται νέοι σημειωτικοί 

τρόποι και δίνονται πολλαπλές δυνατότητες στη δόμηση 

νοημάτων στα διάφορα κειμενικά είδη μέσα στο πλαίσιο της 

κειμενοκεντρικής και λειτουργικής προσέγγισης της 

γλώσσας. Προσφέρονται απλόχερα νέες πολυτροπικές 

δυνατότητες παρουσίασης των επικοινωνιακών μηνυμάτων 

μέσα από διάφορα λογισμικά τα οποία δημιουργούν νέες 

μορφές κειμενικότητας πέρα από αυτές που προσφέρουν τα 

παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια. Ο αναγνώστης μπορεί 

εύκολα να γίνει συγγραφέας, είτε αυτόνομος είτε 

συνεργαζόμενος με άλλους, καθώς η παραγωγή και η 

συμπαραγωγή γραπτού λόγου είναι πλέον εύκολη υπόθεση. 

Υπάρχει πλειάδα τέτοιων εργαλείων και εφαρμογών, και 

πολλά καινούρια εμφανίζονται καθημερινά, τα οποία 

χρησιμοποιούνται συνεργατικά απαλλάσσοντας τους 

χρήστες από τους παραδοσιακούς χωροχρονικούς 

περιορισμούς.   

Τα νέα αυτά εργαλεία καθίστανται τόσο τα ίδια αντικείμενα 

εκμάθησης αλλά και “μέσα πρακτικής γραμματισμού για την 

προσέγγιση ποικιλίας κειμένων που παράγονται στις 

σύγχρονες πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

[...] Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική 

ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί επιτακτικό αίτημα των καιρών 
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προκειμένου ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να αποκτήσει 

γνώσεις χρήσης των ΤΠΕ, αλλά και λειτουργικής αξιοποίησης 

τους στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων” 

(Κυριακίδη και Ξενή, 2010). 

Αυτό άλλωστε αποτελεί βασικό άξονα των νέων αναλυτικών 

προγραμμάτων του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με το 

ΔΕΠΠΣ (2003:14) για την ελληνική γλώσσα στο δημοτικό, 

σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η “ανάπτυξη 

της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και 

αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και 

δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία 

τους”. Ωστόσο, τα πιλοτικά αναλυτικά προγράμματα 

προχωρούν παραπέρα και δείχνουν το μέλλον. Αναφέρουν 

πως στους στόχους ενός σύγχρονου προγράμματος είναι οι 

νέοι μαθητές να κατανοήσουν στην κατεύθυνση ενός 

πολυτροπικού γραμματισμού τη σχέση οπτικού και λεκτικού 

γραμματισμού. “Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα 

εργαλεία του ιστού δεύτερης γενιάς (web.2.0) ως μια 

πρακτική του ψηφιακού γραμματισμού, η οποία συνδυάζει 

τη λεκτική με την οπτική παράμετρο”. Καθώς και ότι “οι ΤΠΕ 

αποτελούν φορείς γνώσης και πληροφόρησης, ώστε να 

προσπαθήσουν να πλοηγούνται σε έντυπες και ηλεκτρονικές 

πηγές και να αποκτήσουν δεξιότητες παραγωγής λόγου με τη 

βοήθεια εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας (εργαλεία 

επικοινωνίας, συνεργασίας, κοινωνικής δικτύωσης, μάθηση 

μέσω διαδικτύου κτλ.)” (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 
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Έχοντας υπ’ όψη μας αυτό το πλαίσιο, όπως παρατέθηκε 
αδρομερώς, επιχειρείται στη συνέχεια η συγκέντρωση, η 
οργάνωση και η παρουσίαση κάποιων βασικών, κατά την 
άποψή μας, διαδικτυακών εργαλείων που μπορεί ο 
εκπαιδευτικός με εύκολο τρόπο να εντάξει στην καθημερινή 
του διδασκαλία στο γλωσσικό μάθημα. 

Τα μοναδικά εφόδια που χρειάζεται είναι μεράκι και 

φαντασία! 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Το παρόν τεύχος, εκτός από τις πληροφορίες που παρέχει, 
αποτελεί και μια διαδραστική διεπιφάνεια καθώς για κάθε 
εργαλείο που παρουσιάζεται υπάρχουν σύνδεσμοι που 
οδηγούν στον επίσημο ιστότοπο του εργαλείου, σε 
παραδείγματα αξιοποίησης του στη διδακτική πράξη, σε 
κείμενα ή παρουσιάσεις με οδηγίες χρήσης καθώς και σε 
βίντεο εκμάθησης.  

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, κάθε τύπος συνδέσμου 
απεικονίζεται με διαφορετικό εικονίδιο μέσα στο κείμενο.  

Συγκεκριμένα: 

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο εργαλείου 
 

Σύνδεσμος για παράδειγμα αξιοποίησης 
 

Σύνδεσμος για οδηγίες χρήσης (tutorial) 
 

Σύνδεσμος για βίντεο επίδειξης (εκμάθησης) 
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1. Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.1 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Γλώσσας             

 Ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί 
τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη 
διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε 
μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. 

Μπορούμε να βρούμε όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού σε 
μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή 
και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-
books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 Πανοραμική εικόνα όλου του υλικού προσφέρει ο 
συγκεντρωτικός πίνακας Διαδραστικών Βιβλίων απ΄ όπου 
μπορούμε να επιλέξουμε τα εμπλουτισμένα βιβλία για τη 

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastika.php
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Γλώσσα και τη Λογοτεχνία των τάξεων του Δημοτικού που 
μας ενδιαφέρουν. 

 

 

1.2 Φωτόδεντρο και Γλώσσα             

 Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.  

 

Περιλαμβάνει έξι Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο», καθένα από τα 
οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους και είναι ανοιχτά 
σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
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Όσον αφορά στην καθημερινή διδακτική πράξη, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ποικίλο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας του αρκεί να κάνει εύστοχα την αναζήτησή του.  

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με ενιαίο τρόπο μέσα από 
τη σελίδα του Φωτόδεντρου-Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου που έχει πρόσβαση ταυτόχρονα σε όλα τα 
αποθετήρια του Υπουργείου αλλά και σε άλλα, «εξωτερικά» 
αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες, είτε από τη σελίδα 
καθενός από τα έξι εξειδικευμένα αποθετήρια του 
Φωτόδεντρου. Για πιο εύκολη και εύστοχη αναζήτηση 
προσφέρονται διαφορετικοί εναλλακτικοί τρόποι 
αναζήτησης στα περιεχόμενα τους: με λέξεις-κλειδιά, 
συλλογές, θεματικές περιοχές, τύπο αντικειμένου και 
φίλτρα.  

Τα επιμέρους Ψηφιακά Αποθετήρια του Φωτόδεντρου 
αφορούν μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά λογισμικά, 
εκπαιδευτικά βίντεο, ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, e-
υλικό χρηστών και αντικείμενα πολιτισμού. 
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1.2.1 Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών 
Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή 
αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού 
υλικού, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση, όπως πειράματα, διερευνήσεις, εικόνες, 
διαδραστικές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D 
χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα 
μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων διαδραστικών 
σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα 
αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων 
δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων. 

 

Μερικά παραδείγματα Μαθησιακών Αντικειμένων για το 
μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο είναι τα εξής: 

http://photodentro.edu.gr/lor/
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«Αντίθετα», εκπαιδευτικό παιχνίδι 
 

«Αναγραμματισμοί», εκπαιδευτικό 
παιχνίδι  

«Ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη», 
ιστοσελίδα  

«Δημιουργία επαγγελματικής 
κάρτας», ανοιχτή δραστηριότητα  

«Ημερολόγιο αγροτικών εργασιών», 
ανοιχτή δραστηριότητα  

«Διάκριση ποίησης, πεζογραφίας», 
εκπαιδευτικό παιχνίδι  

 

1.2.2  Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού 
Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση, 
που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο 
πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του 
(ΙΤΥΕ, ΠΙ κλπ), από το 1998 έως σήμερα, ή άλλων προϊόντων 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6048?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6049?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4410?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6598?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6425?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5989?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/


Ευάγγελος Κελεσίδης – Ιωάννα Μανάφη 

 
6 

εκπαιδευτικού λογισμικού που διαθέτουν σφραγίδα 
ποιότητας. 

 

Μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικών Λογισμικών για το 
μάθημα της Γλώσσας είναι: 

«Μικροί λογοτέχνες δημιουργούν 
ποιήματα»  

«Μαθαίνω τη γλώσσα μου» 
 

«Εκπαιδευτικός Θησαυρός 
Ελληνικών Κειμένων»  

 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/224?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/215?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/242?locale=el
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1.2.3 Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο                    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών 
Βίντεο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  

Φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας 
(έως 10 λεπτών), που εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της 
σχολικής εκπαίδευσης και μπορούν να ενταχθούν μέσα σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας και της μάθησης. Περιλαμβάνει περίπου 1.000 
εκπαιδευτικά βίντεο μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων 700 
μικρής διάρκειας από παραγωγές της Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης, 24 ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διακριθέντα βίντεο 
μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς. 

 

Μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικών Βίντεο για το 
μάθημα της Γλώσσας είναι τα εξής: 

http://photodentro.edu.gr/video/
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«Θαλασσινό τριφύλλι» 
 

«Το γράμμα α» 
 

 

1.2.4  Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Στον χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να 
αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές 
πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού 

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/819?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/620?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/
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περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες 
εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών. 

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση 
και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα καινοτόμων 
ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που προτείνονται από 
την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν σε αξιοποίηση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία 
μάθησης. 

Μερικά παραδείγματα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών για το μάθημα της Γλώσσας είναι: 

«Η ζωή σε άλλους τόπους» 
 

«Δείξε μου το φίλο σου…» 
 

 

1.2.5  Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών     

 Είναι το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών 
για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στον χώρο αυτό εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά 
τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά 
αντικείμενα άλλων χρηστών. 

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών» έχει 
αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής 

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/478?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/440?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/
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Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα 
ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου 
εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ) θα 
αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα 
ανταλλάσσουν απόψεις. 

Μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για 
το μάθημα της Γλώσσας είναι τα εξής: 

«Τα μπαλόνια με τις πτώσεις» 
 

«Η τεχνολογία μέσα από τα κόμικς» 
 

«Μαθαίνω την Αλφαβήτα» 
 

 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/81?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/261?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/272?locale=el
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1.2.6 Φωτόδεντρο > Πολιτισμός       

 Είναι το Αποθετήριο του Πολιτισμού για την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί 
μέχρι στιγμής 6600 περίπου μαθησιακά αντικείμενα που 
προέρχονται από ψηφιακούς πόρους πολιτισμικού 
περιεχομένου, που βρίσκονται είτε στην Ευρωπαϊκή Πύλη 
"Europeana” είτε σε ψηφιακά αποθετήρια μουσείων ή 
άλλων φορέων, με στόχο την αξιοποίησή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Μερικά παραδείγματα τέτοιων Μαθησιακών Αντικειμένων 
Πολιτισμού για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό 
σχολείο είναι τα εξής: 

«Σολωμός Διονύσιος», εικόνα 
 

«Τραγούδι 18ου αιώνα», κείμενο 
 

http://photodentro.edu.gr/cultural/
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/6733?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/759?locale=el
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«Βιζυηνός Γεώργιος», εικόνα 
 

 

 

1.3 Εργαλεία για τη λογοτεχνία             

Με τον ευρύτερο τίτλο Ψηφίδες, το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας έχει σχεδιάσει διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα 
για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και της 
γλωσσικής εκπαίδευσης. Μεταξύ των άλλων έχει 
δημιουργήσει κάποια πολυμεσικά διαδραστικά 
περιβάλλοντα ως εργαλεία για την ανάγνωση και τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό σχολείο. 

 

http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7530?locale=el
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 Στον ιστότοπο Εξερευνώ τις ιστορίες υπάρχουν 
πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια που θα φέρουν τους 
μαθητές πιο κοντά στον κόσμο της λογοτεχνίας. 

 

  

http://www.e-istories.gr/
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2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ  

Σύμφωνα με τον Lathem (2005), η ψηφιακή αφήγηση (digital 
storytelling) ορίζεται ως ο συνδυασμός της παραδοσιακής 
προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και 
σύγχρονα εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Είναι μια διαδικασία 
που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα για να εμπλουτίσει και να 
ενισχύσει τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο. 

Για παράδειγμα, ένα έντυπο βιβλίο γίνεται ψηφιακό με 
εικόνα, ήχο, κίνηση ή βίντεο και δημοσιεύεται στο 
διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλά κατάλληλα λογισμικά και 
εργαλεία που μας επιτρέπουν να διηγηθούμε την “ιστορία” 
μας μέσα από ένα video, e-book, flip book ή web comic. 

Τα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή της ψηφιακής 
αφήγησης στην εκπαίδευση είναι η διαδραστικότητα, 
καθώς οι ιστορίες δεν είναι απαραίτητα γραμμικές και 
επιτρέπουν εναλλακτικές περιηγήσεις στα επεισόδιά τους, 
το ελκυστικό περιβάλλον μάθησης και, επίσης, η απόκτηση 
των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως 
πληροφορικός, οπτικός και ψηφιακός γραμματισμός, 
κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, επικοινωνία, 
πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και καινοτομία. 

Παρακάτω παρουσιάζονται διαδικτυακά εργαλεία 
ψηφιακής αφήγησης για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλίων, 
flipbook και web κόμικς. 
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2.1 Ψηφιακό Βιβλίο 

2.1.1 Storybird                                                                   

 Το storybird είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να 
δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή εικονογραφημένη 
ιστορία. Παρέχει μεγάλη ποικιλία εικόνων-έργων, 
ταξινομημένων σε συλλογές ανάλογα με τον δημιουργό 
τους, και τις οποίες ο χρήστης μπορεί να συνδυάσει και να 
εμπλουτίσει με κείμενο προκειμένου να δημιουργήσει την 
δική του ιστορία. Μπορεί επίσης να καλέσει και άλλον 
χρήστη για να συνεργαστούν στη συγγραφή της ιστορίας. Οι 
ιστορίες αυτές μπορούν να δημοσιευτούν (ενσωματωθούν) 
σε άλλες ιστοσελίδες και blogs. Το storybird δεν υποστηρίζει 
τον εμπλουτισμό των ιστοριών με ήχο, όπως φωνή ή 
μουσική. Επιπλέον, δεν επιτρέπει την αποθήκευση της 
ψηφιακής ιστορίας τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.  

 

 

https://storybird.com/
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Παράδειγμα εικονογραφημένης ιστορίας με 
το storybird  

Bίντεο με οδηγίες για τη χρήση του storybird 
(english)  

 

2.1.2 Storyjumper                                                          

 To Storyjumper είναι ένα εργαλείο δημιουργίας 
ψηφιακών βιβλίων με εικονογράφηση. Δίνει τη δυνατότητα 
στον χρήστη να φτιάξει τις δικές του ιστορίες εύκολα και 
γρήγορα χρησιμοποιώντας έτοιμα πρότυπα ή ξεκινώντας 
από το μηδέν. Για την εικονογράφηση της ιστορίας μπορεί 
να χρησιμοποιήσει έτοιμες σκηνές και εικόνες ή να 
ανεβάσει φωτογραφίες της επιλογής του από τον δικό του 
υπολογιστή. Οι ιστορίες αποθηκεύονται online και 
κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες μέσω link ή 
ενσωματώνονται σε ιστοσελίδες. 

 

http://storybird.com/books/-6098/?token=vnfaked94j
https://www.youtube.com/watch?v=5CWk7Bpqm2Q
http://www.storyjumper.com/
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Παράδειγμα εικονογραφημένης ιστορίας με 
το storyjumper  

Οδηγός δημιουργίας βιβλίου στο περιβάλλον 
του storyjumper 

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του 
storyjumper (english)  

 

2.1.3 UtellStory                                                                  

 To UtellStory είναι ένα εργαλείο ψηφιακής 
αφήγησης για τη δημιουργία ιστοριών με εικόνα, βίντεο, 
φωνή, μουσική και κείμενο.  

 

Ο συγγραφέας μιας ιστορίας μπορεί να διηγείται ο ίδιος την 
ιστορία του, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται μουσική και 
«γυρίζουν» οι σελίδες του βιβλίου. 

http://www.storyjumper.com/book/index/18322898/553fd423b8138#page/16
https://www.storyjumper.com/book/docreate/594
https://www.youtube.com/watch?v=RBj_371c5o4
http://www.utellstory.com/
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Πρόκειται για ένα πολύ εύκολο περιβάλλον δημιουργίας 
ψηφιακού βιβλίου έως 24 σελίδων, στη δωρεάν έκδοσή του, 
που απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη. 
Κάθε σελίδα του βιβλίου μπορεί να έχει εικόνες από τον 
υπολογιστή ή το διαδίκτυο, βίντεο από το YouTube ή το 
Vimeo και κείμενο. Επίσης, μπορεί να υπάρχει μουσική που 
να διαπερνά όλη την ιστορία και επιπλέον σε κάθε σελίδα 
χωριστά να ακούγεται η φωνή του αφηγητή. 

Τα UtellStory βιβλία αποθηκεύονται online και τα 
διαβάζουμε χρησιμοποιώντας έναν web browser. Είναι 
προσβάσιμα μέσω ενός υπερσυνδέσμου ή ενσωματώνοντας 
το βιβλίο σε κάποιο website ή blog. 

Παράδειγμα βιβλίου με το UtellStory 
 

UtellStory Tutorial (english) 
 

 

2.1.4 InkleWriter                                                              

 Το inklewriter είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που 
επιτρέπει σε κάθε συγγραφέα να γράφει και να δημοσιεύει 
διαδραστικές ιστορίες. Όπως αναφέρεται και στην 
ιστοσελίδα του εργαλείου, το inklewriter οργανώνει εύκολα 
και γρήγορα τις διακλαδώσεις της ιστορίας, ώστε ο 
συγγραφέας να επικεντρωθεί μόνο στο γράψιμο. Η χρήση 
του εργαλείου αυτού στη σχολική τάξη δίνει την ευκαιρία σε 

http://www.inklestudios.com/inklewriter/
http://www.inklestudios.com/inklewriter/
http://www.inklestudios.com/inklewriter/
http://utellstory.com/viewstory/view/12eedef9b79dc15baaefab695b0ea597#player
https://commons.suny.edu/openmedialab/distribute/utell-story/
http://www.inklestudios.com/inklewriter/
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δασκάλους και μαθητές να συνδυάσουν την τεχνολογία με 
τη δημιουργική γραφή. Οι ιστορίες μπορούν να 
διαμοιραστούν σε άλλους χρήστες μέσω ενός συνδέσμου, 
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργατικής 
γραφής κατά τη φάση της συγγραφής της ιστορίας. 

 

Παράδειγμα διαδραστικής ιστορίας με το 
inklewriter  

“Getting started”: Οδηγίες που δίνονται στην 
ιστοσελίδα του εργαλείου για να ξεκινήσετε 

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του inklewriter 
(english)  

 

2.1.5 MeetingWords                                                                   

 Κλείνοντας την ενότητα του ψηφιακού βιβλίου, 
αξίζει να αναφέρουμε και το MeetingWords. Δεν αποτελεί 

https://writer.inklestudios.com/stories/6x6f
http://www.inklestudios.com/inklewriter/getting-started
https://www.youtube.com/watch?v=U9eozT427qI
http://meetingwords.com/
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εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού βιβλίου, αλλά ψηφιακού 
σημειωματαρίου που επιτρέπει τη συνεργατική συγγραφή 
κειμένου σε πραγματικό χρόνο από πολλούς χρήστες 
ταυτόχρονα. Πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς τη δημιουργία 
λογαριασμού, ένας χρήστης μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο 
κείμενο και να προσκαλέσει άλλα άτομα να γράψουν μαζί 
του. Ως εργαλείο συνεργατικής γραφής δίνει ένα άλλο 
περιεχόμενο στη διαδικασία της γραφής, καθώς το κείμενο 
σχηματίζεται μπροστά στα μάτια των συγγραφέων με τις 
παρεμβάσεις όλων όσοι συμμετέχουν. Παράλληλα το 
κείμενο του καθενός επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα 
για να διακρίνεται πιο εύκολα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 
μπορούν να επικοινωνούν μέσω του ενσωματωμένου chat, 
ενώ παρέχονται και οι τυπικές υπηρεσίες μορφοποίησης του 
κειμένου, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους 
κειμενογράφους.  

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του 
MeetingWords (english)  

https://www.youtube.com/watch?v=aa91NQCj9GE
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2.2 Flip Book 

2.2.1 Calaméo                                                                    

 Το Calaméo είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο 
μετατροπής των εγγράφων μας (Adobe pdf, MS Word, 
PowerPoint, Excel, Text, Openoffice Writer, Calc, Impress) σε 
flip books. Δίνει τη δυνατότητα της δημοσίευσης ενός 
εγγράφου και της διαμοίρασής του με άλλους χρήστες μέσω 
ενός συνδέσμου. 

 

Παράδειγμα flip book στο calaméo 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του calaméo 
(english) 

 

 

http://en.calameo.com/
http://en.calameo.com/read/0008844229d7a5c053f8b
https://vimeo.com/126548740
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2.2.2 FlipSnack                                                                    

 Το FlipSnack είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει 
να μετατρέψουμε τα pdf έγγραφά μας ή τις jpg φωτογραφίες 
μας σε ψηφιακές δημοσιεύσεις σε σχήμα βιβλίου. Μας δίνει 
επίσης τη δυνατότητα της δημιουργίας μιας ψηφιακής 
δημοσίευσης από το μηδέν ξεκινώντας από μια ποικιλία 
έτοιμων προτύπων που προσφέρει σε περιοδικά, βιβλία και 
εφημερίδες με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα έργα 
διαμοιράζονται μέσω ενός συνδέσμου ή ενσωματώνονται σε 
ιστοσελίδες. 

 

Παράδειγμα flip book στο flipsnack 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του flipsnack 
(english) 

 

http://www.flipsnack.com/
https://www.flipsnack.com/ioannini/2.html
https://www.youtube.com/watch?v=LwezEJjehzo
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2.2.3 Issuu                                                                           

 Το Issuu είναι μία online υπηρεσία που επιτρέπει σε 
χρήστες να παρουσιάζουν το ψηφιακό τους υλικό σε 
διάφορες μορφές όπως χαρτοφυλάκια (portfolios), βιβλία, 
περιοδικά, εφημερίδες κτλ. Με πάνω από 21 εκατομμύρια 
δημοσιεύσεις, το issuu είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης στον κόσμο. 

 

Χρησιμοποιεί στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης για τη 
συγκέντρωση και προώθηση του υλικού και μπορεί να 
συνεργαστεί με υπηρεσίες όπως του Facebook, του Blogger, 
του Twitter και του MySpace. Η υπηρεσία του Issuu είναι 
ανάλογη με αυτή του Flickr για τον διαμοιρασμό 
φωτογραφιών και του YouTube για διαμοιρασμό βίντεο. 

Υποστηρίζει τόσο την παρουσίαση online όσο και τη 
δυνατότητα για download και χρήση του δημιουργούμενου 
υλικού σε offline καταστάσεις.  

http://issuu.com/
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Παράδειγμα flip book στο issuu 
 

Σύντομα βίντεο για τη χρήση του issuu 
(english) 

 

 

2.2.4 Joomag                                                                   

 Με το Joomag μπορούμε να φτιάξουμε γρήγορα και 
εύκολα ψηφιακά περιοδικά τα οποία οργανώνονται σε 
τεύχη (magazines και issues αντίστοιχα).  

 

http://issuu.com/ioannini/docs/syntagologio
http://help.issuu.com/hc/en-us/sections/200774508-Tutorial-and-Webinar-Videos
https://www.joomag.com/
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Μπορούμε να ξεκινήσουμε ανεβάζοντας ένα αρχείο pdf το 
οποίο στη συνέχεια να επεξεργαστούμε προσθέτοντας 
εικόνες, βίντεο (αυτόνομα αρχεία ή από το youtube) και 
φυσικά κείμενο. Εναλλακτικά ξεκινάμε με ένα κενό τεύχος 
ορίζοντας πόσες σελίδες θέλουμε να περιέχει και 
προσθέτουμε το περιεχόμενο μέσω του δικτυακού 
περιβάλλοντος που παρέχει το Joomag ή χρησιμοποιώντας 
κάποιο από τα έτοιμα πρότυπα. Το περιβάλλον χρήσης είναι 
εύχρηστο και προσφέρει πολλές δυνατότητες. Τα περιοδικά 
που θα δημιουργήσουμε μπορούμε να τα ενσωματώσουμε 
σε ιστοσελίδες ή να τα αναρτήσουμε σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και οι επισκέπτες να τα ξεφυλλίζουν διαδικτυακά.  

Παράδειγμα flip book στο Joomag 
 

Εισαγωγικό βίντεο στην ιστοσελίδα του 
εργαλείου Joomag (english) 

 

 

 

2.3 Web Κόμικ 

2.3.1 Toondoo                                                                   

 Το ToonDoo είναι ένα online εργαλείο δημιουργίας 
κόμικς. Μας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουμε τα 
δικά μας κόμικς, τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να 
στείλουμε με email στους φίλους μας, να τα τυπώσουμε 
αλλά και να τα ενσωματώσουμε στο blog ή την ιστοσελίδα 

http://joom.ag/anip
https://www.youtube.com/watch?v=_Xkvf45watw
http://www.toondoo.com/
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μας. Το Toondoo είναι πολύ απλό στη χρήση του και έχει 
πολλές δυνατότητες όπως η δημιουργία των δικών μας 
ηρώων, σκηνικών, αντικειμένων μέσα από το Doodler, τη 
χρήση εικόνων και φωτογραφιών που έχουμε στον 
υπολογιστή μας, τη χρήση εικόνων μέσα από τo ψηφιακό 
αποθετήριο του Toondoo και τη δημιουργία comic book. 

 

Παράδειγμα κόμικς στο Toondoo 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Toondoo 
(english) 

 

 

http://www.toondoo.com/ViewBook.toon?bookid=384691
https://www.youtube.com/watch?v=_4Oo_fCuFJU&feature=youtu.be
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2.3.2 Pixton                                                                         

 Το Pixton είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο 
δημιουργίας κόμικς που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να 
είναι δημιουργικά ενώ ταυτόχρονα διδάσκονται ιστορία, 
γλώσσα και άλλα μαθήματα. Γρήγορα και εύκολα μπορεί να 
εμπλουτίσει κανείς κάθε καρέ του κόμικ με ήρωες σε 
διάφορες εκφράσεις, με εικόνες και με κείμενο. Τέλος, 
μπορεί να διαμοιραστεί το κόμικ σε φίλους και συμμαθητές. 

 

Παράδειγμα κόμικς στο Pixton 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Pixton 
(english) 

 

 

https://www.pixton.com/gr/
http://pixton.com/bd:h5inpl3k
https://www.youtube.com/watch?v=3d-rEr_oc50
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2.3.3 StoryboardThat                                                                    

 Το StoryboardThat είναι μια εφαρμογή για 
δημιουργία και κοινή χρήση comics στο διαδίκτυο μέσω 
λογαριασμού. 

 

Προσφέρει μεγάλη ποικιλία καλαίσθητων εικόνων φόντου, 
χαρακτήρων και αντικείμενων και επτά ενδιαφέροντα 
layouts για τη δημιουργία κόμικς από το μηδέν. Οι 
περισσότερες δυνατότητες δίνονται στην premium έκδοση 
επί πληρωμή, ενώ στη βασική δωρεάν έκδοση προσφέρεται 
η δυνατότητα δημιουργίας μόνο 2 κόμικς την εβδομάδα με 
3 και 6 καρέ πλάνα. 

Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το comic προσθέτοντας 
λεζάντες στα κελιά και εισάγοντας γραμμές και σχήματα. 
Μπορεί επίσης να ανεβάσει εικόνες από δικό του αρχείο 
(στην έκδοση με πληρωμή) και να προσθέσει μπαλόνια 
ομιλίας. Τελειώνοντας έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει την 

https://www.storyboardthat.com
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ιστορία κόμικς που δημιούργησε ή να την ενσωματώσει στο 
blog ή την ιστοσελίδα του.  

 

StoryboardThat: Quick Start Guide 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του 
StoryboardThat (english) 

 

 

  

http://sbt.blob.core.windows.net/site-images/help/storyboard-that-quick-start-guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zsDryTkqdrY
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3. ΣΥΝΤΟΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Με τον όρο σύντομα ψηφιακά κείμενα εννοούμε εδώ τα 
σύντομα ενημερωτικά κείμενα, όπως διαφημίσεις, 
ανακοινώσεις, αφίσες, προσκλήσεις, μικρές αγγελίες κ.ά., 
που δημιουργούνται με ψηφιακό τρόπο.  

Χαρακτηριστικά των κειμένων αυτών είναι οι ελλειπτικές 
προτάσεις, οι συνθηματικές φράσεις και η έντονη χρήση των 
σημείων στίξης (θαυμαστικό, ερωτηματικό, αποσιωπητικά). 
Για την τελική μορφή ενός τέτοιου κειμένου, πολύ σημαντικό 
ρόλο παίζουν επίσης οι εικόνες, τα χρώματα και τα στοιχεία 
μορφοποίησης του κειμένου. 

 

3.1 Ψηφιακή αφίσα 
3.1.1 Pixteller                                                                     

 Το Pixteller είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο 
δημιουργίας ψηφιακής αφίσας. Δίνει τη δυνατότητα στον 
χρήστη να δημιουργήσει με απλό και εύκολο τρόπο αφίσες, 
πόστερ, πανό, ευχετήριες κάρτες και ιδιαίτερες εικόνες και 
να τις μοιραστεί με τους φίλους του. Με επιλογές, όπως 
φόντο σε πολλά χρώματα και υφή, μεταφόρτωση εικόνων 
από τον υπολογιστή, εισαγωγή εικονιδίων από έτοιμες 
συλλογές, διάφορα εφέ φωτογραφίας και κειμένου, 
ιδιαίτερες γραμματοσειρές και επαγγελματικά πρότυπα, οι 
δυνατότητες που δίνονται για καλλιτεχνικές δημιουργίες 
είναι άπειρες.  

http://www.pixteller.com/
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Παράδειγμα ψηφιακής αφίσας στο Pixteller 

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Pixteller 
(english) 

 

 

3.1.2 PosterMyWall                                                          

 Το Postermywall αποτελεί ένα εργαλείο για τη 
δημιουργία ψηφιακής αφίσας, κολλάζ, ημερολογίων και 
καρτών. Είναι απλό εργαλείο στη χρήση, ενώ παρέχει και τη 

https://pixteller.com/editor/anoigoyn-ta-sxoleia-99144
https://www.youtube.com/watch?v=HiVrMXqsD98
http://www.postermywall.com/
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δυνατότητα συνεργασίας περισσότερων χρηστών εφόσον 
αυτοί λάβουν την ανάλογη πρόσκληση από τον αρχικό 
δημιουργό του έργου. Όσον αφορά τη μορφοποίηση, 
παρέχονται αρκετά έτοιμα πρότυπα και backgrounds 
ομαδοποιημένα ανά κατηγορία και θεματολογία. Δίνεται 
ακόμη η δυνατότητα για χρήση εικόνων από το facebook, 
ενώ παρέχονται δωρεάν εφέ, πλαίσια εικόνας, cliparts, stock 
photos και γραμματοσειρές. Τέλος, υπάρχουν οι 
δυνατότητες αποθήκευσης της αφίσας στον υπολογιστή, 
διαμοιρασμού της σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το facebook, 
pinterest και twitter, και παραγωγής κώδικα ενσωμάτωσης 
της εικόνας σε προσωπική ιστοσελίδα ή email.  

 

Παράδειγμα ψηφιακής αφίσας στο 
PosterMyWall 

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του 
PosterMyWall (english) 

 

 

https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/ef363a0c5bbdaa40c9da245a59fe132f
https://www.youtube.com/watch?v=dIESU2ttiHE
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3.1.3 Canva                                                                       

 Το Canva είναι ένα εργαλείο που καθιστά εύκολη 
και απλή τη δημιουργία ψηφιακών αφισών, παρουσιάσεων, 
επαγγελματικών καρτών, προσκλήσεων, κολλάζ κά. Με τη 
χρήση της λειτουργίας “drag and drop” από μια πλούσια 
βιβλιοθήκη με πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφιών, 
γραφικών και εικονογραφήσεων σε συνδυασμό με τα 
εκατοντάδες επαγγελματικά layouts και τις γραμματοσειρές, 
μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει εντυπωσιακά σχέδια 
υψηλής ποιότητας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα της 
συνεργασίας μεταξύ χρηστών πάνω στο ίδιο σχέδιο. Τα 
σχέδια δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ή αποθηκεύονται σε 
μορφή pdf για επαγγελματική εκτύπωση και png για το web.  

 

Παράδειγμα ψηφιακής αφίσας στο Canva 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Canva 
(english) 

 

 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/design/DABYxpuImNU/RtqM9y-3v7vIYTOhjC3DuQ/view?&utm_content=DABYxpuImNU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&cc_from_uid=UABYhjOxSEw
https://www.youtube.com/watch?v=-6NKQrL2OD8
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3.2 Ψηφιακός Πίνακας Ανακοινώσεων 
3.2.1 Lino                                                                            

 Το Lino είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή για τη 
δημιουργία ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων. Πιο 
συγκεκριμένα προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει έναν καμβά στον οποίο να αναρτά 
σημειωματάκια με τη μορφή κειμένου, βίντεο και 
φωτογραφίας. Επιτρέπει επίσης την επισύναψη αρχείων 
doc, pdf κά. ώστε να μπορούν να τα μεταφορτώσουν οι 
χρήστες.  

 

Κοινοποιώντας το url του καμβά ο διαχειριστής δίνει τη 
δυνατότητα σε άλλους χρήστες είτε να τον επισκεφτούν 
απλώς για να διαβάσουν τα σημειώματα είτε να αναρτήσουν 
και εκείνοι δικά τους posts εφόσον έχει δώσει τέτοια 
δικαιώματα. 

http://en.linoit.com/
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Παράδειγμα ηλεκτρονικού φελλοπίνακα στο 
Lino 

 

Παρουσίαση για τη χρήση του Lino (ελληνικά) 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Lino 
(english): 

 

Σύντομο βίντεο οδηγιών για τη χρήση του Lino 
από την ιστοσελίδα του εργαλείου 

 

 

3.2.2 Padlet                                                                        

 Το Padlet είναι άλλη μια διαδικτυακή εφαρμογή για 
τη δημιουργία ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων. Δίνει τη 
δυνατότητα για “to do” lists, επιτρέπει στους χρήστες να 
εκφράσουν εύκολα και γρήγορα τις σκέψεις τους σχετικά με 
ένα κοινό θέμα, υποστηρίζει συνεργατικές δραστηριότητες 
μαθητών και εκπαιδευτικών. Λειτουργεί ως ένας 
ηλεκτρονικός τοίχος όπου οι χρήστες μπορούν να 
αναρτήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο (εικόνες, βίντεο, 
έγγραφα, κείμενα) από κοινού με οποιονδήποτε και από 
οποιαδήποτε συσκευή. Ο τοίχος αυτός μπορεί να είναι 
ιδιωτικός (με πρόσβαση μόνο από τον δημιουργό ή/και 
όσους έχει προσθέσει μέσω email), προστατευμένος με 
κωδικό, ή τελείως δημόσιος, ενώ δίνεται η δυνατότητα 
εξαγωγής του σε διάφορες μορφές (pdf, xls, csv). 

http://padlet.com/
http://linoit.com/users/ioannini/canvases/%CE%A4%CE%BF %CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://www.slideboom.com/presentations/774441/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-Linoit
https://www.youtube.com/watch?v=gLenDjfQMjM
https://www.youtube.com/watch?t=67&v=L2zoKCbBvAw
https://el.padlet.com
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Παράδειγμα ηλεκτρονικού φελλοπίνακα στο 
Padlet 

 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Padlet 
(english) 

 

 

 

3.3 Σύννεφα Λέξεων 
3.3.1 Wordle                                                                       

 Το Wordle είναι ένα εργαλείο που παράγει 
"σύννεφα λέξεων" από ένα κείμενο. Τα σύννεφα που 
δημιουργούνται δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε λέξεις που 
εμφανίζονται συχνότερα στο κείμενο. Υπάρχει η δυνατότητα 
για παρεμβάσεις στην εμφάνιση των σύννεφων με 
διάφορους τρόπους, όπως στη γραμματοσειρά, στον τρόπο 
απεικόνισης και στους συνδυασμούς των χρωμάτων. Οι 

http://fr.padlet.com/ioannini/p2o11qrlpktq
https://www.youtube.com/watch?v=5c9vWCPn8ys
http://www.wordle.net
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εικόνες που δημιουργούνται με το Wordle μπορούν να 
εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν τοπικά στον υπολογιστή ή 
στη γκαλερί του Wordle και να διαμοιραστούν σε άλλους 
χρήστες.  
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Bίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Wordle 
(english) 

 

 

3.3.2 Tagxedo                                                                    

 Το Τagxedo μετατρέπει λέξεις, άρθρα, slogans και 
θέματα σε εντυπωσιακά «σύννεφα λέξεων». Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει από τις διαθέσιμες επιλογές τη μορφή 
του σύννεφου, το χρώμα των λέξεων, τον προσανατολισμό 
τους, το φόντο, την απόκρυψη των σημείων στίξεως, να 
δώσει τη μορφή που θέλει εισάγοντας μια εικόνα κ.ά.  

 

Τα σύννεφα ετικετών που δημιουργούνται μπορούν να 
εκτυπωθούν απ’ ευθείας από την εφαρμογή, να 
αποθηκευτούν τοπικά στον υπολογιστή ή δημόσια στη 

https://www.youtube.com/watch?v=24Zcjk-nVCk
http://www.tagxedo.com
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gallery του tagxedo. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 
διαμοιρασμού του σύννεφου απευθείας στο Facebook και 
στο Twitter.  

     

Παρουσίαση «101 ways to use Tagxedo» 
 

Βίντεο με οδηγίες χρήσης του Tagxedo 
 

 

3.3.3 WordArt.com                                                                    

 Το WordArt είναι ένα ακόμα διαδικτυακό εργαλείο 
δημιουργίας εντυπωσιακών συννεφόλεξων με εύκολο και 
γρήγορο τρόπο. Τα αποτελέσματα έχουν επαγγελματική 
ποιότητα ακόμη και για τους χρήστες χωρίς προηγούμενες 
γνώσεις γραφιστικής. 

https://docs.google.com/presentation/d/1IvQMR9LpT9sSOEOTIpsCLxYpfuPrKZrL3_JZ651HTho/present?pli=1&ueb=true#slide=id.i339
https://www.youtube.com/watch?v=3gjf8y_NzdY
https://wordart.com/
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Προσφέρονται πολλά όμορφα πλαίσια και σχήματα από το 
ίδιο το εργαλείο, αλλά δίνεται και η δυνατότητα εισαγωγής 
δικών μας εικόνων για να προσαρμόσουμε το συννεφόλεξό 
μας. Υπάρχει επίσης ποικιλία σε γραμματοσειρές και 
χρώματα κάνοντας τα tag clouds ακόμη πιο ελκυστικά. 

 

Παράδειγμα συννεφόλεξου στο WordArt 
 

Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του WordArt 
(english) 

 

 

 

  

https://wordart.com/k6enthxxpw9z/cloud-1
https://www.youtube.com/watch?v=wrcjS2c-Tls


eργαλεία Γλώσσας 

 
41 

4. ΛΕΞΙΚΑ - ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

4.1 Ηλεκτρονικά Λεξικά 
Τα Ηλεκτρονικά Λεξικά παρέχουν όλες τις πληροφορίες 
(λεξιλογικές, σημασιολογικές και σχετικές με τη χρήση της 
γλώσσας) τις οποίες παρέχουν και τα παραδοσιακά λεξικά, 
αλλά τις καθιστούν περισσότερο εύχρηστες και ίσως 
περισσότερο ελκυστικές. 

 

4.1.1 Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα                            

 Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα προσφέρονται 
λεξικά επιλεγμένα για τον πλούτο, την επιστημονικότητα και 
το εύρος τους, τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
μπορεί ο χρήστης είτε να επιλέγει τις πληροφορίες εκείνες 
που χρειάζεται για κάθε λήμμα είτε να έχει ολόκληρο το 
άρθρο στη διάθεσή του. Δυνατή είναι, επίσης, η παράλληλη 
χρήση των λεξικών. 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
(Τριανταφυλλίδη) 

 

Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη) 

 

Παράλληλη αναζήτηση στα Λεξικά 

 

 

http://hnc.ilsp.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html
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4.2 Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων 
Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων αποτελούν συλλογές 
κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες έχουν γίνει με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν το είδος τους, το 
μέγεθος τους και τον σκοπό για τον οποίο θα 
χρησιμοποιηθούν. Τα κείμενα έχουν επιλεγεί με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποτελούν όσο το δυνατό πιο 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της γλωσσικής ποικιλίας που 
μελετάται. Πρόκειται για αυθεντικά κείμενα και επομένως 
περιέχουν δείγματα αυθεντικής γλωσσικής χρήσης. Αυτός 
είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
συνιστάται όλο και περισσότερο η χρήση τους (έμμεση ή 
άμεση) στη διδακτική των γλωσσών. 

 

4.2.1 Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας             

 Ο Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας είναι το 
σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) 
και περιλαμβάνει αποκλειστικά δείγματα γραπτού λόγου, τα 
οποία έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης 
κοινής νεοελληνικής γλώσσας και χρονολογούνται από το 
1990 και έπειτα. Τα κείμενα προέρχονται από πολλές πηγές, 
ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη και το περιεχόμενό 
τους καλύπτει ποικίλη θεματολογία. Οι κύριες πηγές από τις 
οποίες προέρχονται είναι: βιβλία (κάθε είδους), περιοδικά, 
εφημερίδες, τοποθεσίες του διαδικτύου, διαφημιστικά 
έντυπα κ.ά. Στο σώμα κειμένων περιλαμβάνονται συνολικά 

http://hnc.ilsp.gr/
http://hnc.ilsp.gr/
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περισσότερες από 47.000.000 λέξεις. Το υλικό αυτό 
εμπλουτίζεται σταδιακά. 

Οι προσφερόμενες δυνατότητες αναζήτησης στο σώμα 
κειμένων του ΙΕΛ είναι πλήρως προσβάσιμες μόνο στους 
συνδρομητές. Στους επισκέπτες είναι διαθέσιμο μικρό μέρος 
αυτών των δυνατοτήτων και τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης είναι πολύ περιορισμένα. 

 

4.2.2 Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων                     

 Το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων διατίθεται στην 
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και αποτελείται από τρία 
κύρια μέρη: 

● το σώμα κειμένων της Εφημερίδας "Τα Νέα" 
● το σώμα κειμένων της Εφημερίδας "Μακεδονία" και 
● το σώμα κειμένων των διδακτικών βιβλίων του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Το υλικό είναι ομαδοποιημένο βάσει του αντικειμένου του 
άρθρου (π.χ. Πολιτικά, Οικονομικά, Αθλητικά κλπ.), ανά 
σώμα. Δίνεται και η δυνατότητα παράλληλης αναζήτησης σε 
όλα τα σώματα κειμένων. 

  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
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5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 

5.1 Πρωτέας                                                                      

 Ο “Πρωτέας” είναι ένας ιστότοπος του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας όπου φιλοξενούνται εκπαιδευτικά 
σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και 
νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση 
των ψηφιακών μέσων. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν 
από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε διαδικτυακές 
κοινότητες για τρία χρόνια και καλύπτουν περισσότερο από 
το 30% του σχολικού χρόνου. 

Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στα εξής: 

● Ανάπτυξη των σεναρίων από εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς μετά από συνεργασία σε 
διαδικτυακές κοινότητες. 

● Το κάθε σενάριο εφαρμόστηκε στην πράξη από δύο 
εκπαιδευτικούς (τον/την συντάκτη/ρια και έναν/μία 
ακόμη). Σε κάθε εφαρμογή παρατίθενται αναλυτικά 
σχόλια και τεκμήρια από τη διδασκαλία στην τάξη. 

● Τα σενάρια βρίσκονται σε βάση δεδομένων, η οποία 
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή μια 
δυναμική αναζήτησή τους. 

Δείτε παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων του Πρωτέα: 

«Ο κύριος με το καπέλο», Α’ τάξη 
 

http://proteas.greek-language.gr/index.html
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=178
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«Με αινίγματα και γλωσσοδέτες», Β’ τάξη 
 

«Μικρομαγειρέματα», Γ’ τάξη 
 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι», Δ’ τάξη 
 

«Τηλεόραση», Ε’ τάξη 
 

«Τρόποι ζωής και επαγγέλματα», Στ’ τάξη 
 

 

 

  

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1454
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=137
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=154
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=155
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=275
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Οπισθόφυλλο 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εργαλεία υπάρχουν πολλά, τα eργαλεία όμως τα κατάλληλα 

να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της γλωσσικού μαθήματος 

με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως η συνεργασία, 

η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, 

πρέπει να τα διαλέξουμε προσεκτικά!  

Ένας μικρός «ταξιδιωτικός οδηγός» στη χώρα των 

eργαλείων Γλώσσας. 

 
 
 
  


