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Web 2.0 εξγαιεία 

• Υπάξρεη κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ πνπ εκπινπηίδεηαη θαζεκεξηλά 

• Γελ ππάξρεη ιόγνο λα γεκίδεηε ηα πξνγξάκκαηα ζαο κε πνιιά 
εξγαιεία 

• Δπηιέμηε απηά πνπ εμππεξεηνύλ ηνπο παηδαγσγηθνύο ζηόρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζαο, είλαη επράξηζηα θαη εύρξεζηα γηα ηνπο καζεηέο 
ζαο θαη ζπκβάινπλ ζηελ ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 
ζπλεξγάηεο ζαο. 



Σπλεξγαηηθά εξγαιεία 

• Ξεθηλάηε έλα πξόγξακκα θαη ζέιεηε λα ζπγθεληξώζεηε ηηο ηδέεο θαη 
ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ όισλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα νξγαλώζεηε; 

• Υπάξρεη ηξόπνο λα θηηάμεηε έλα ςεθηαθό πίλαθα αλαθνηλώζεσλ; 

http://www.wallwisher.com/ 

 

 

http://www.wallwisher.com/


wallwisher 

• Γελ ρξεηάδεηαη λα θηηάμεηε ινγαξηαζκό 

• Μπνξείηε λα έρεηε ην ηνίρν ζαο αλνηρηό ή λα θαιέζεηε κόλν θάπνηα 
άηνκα 

• Μπνξείηε λα γξάςεηε ζηα ειιεληθά αιιά ην όλνκα ζαο πξέπεη λα 
είλαη κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 

• Αθνινπζήζηε ην ζύλδεζκν: 

             http://www.wallwisher.com/wall/webinter  

http://www.wallwisher.com/wall/webinter


Γνθηκάζηε αθόκε ηα αληίζηνηρα: 

• http://popplet.com/  

    (ρξεηάδεηαη εγγξαθή) 

 

 

 

• http://corkboard.me/simple 

 

 

http://popplet.com/
http://corkboard.me/simple


Will you type with me? 

• Δξγάδεζηε πάλσ ζε έλα ζέκα θαη δεηάηε από ηνπο καζεηέο ζαο λα 
ζαο πνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ. Πσο κπνξείηε 
ζπγρξόλσο λα δείηε ηη ζθέθηνληαη νη ζπλεξγάηεο ζαο; 

• Απιά αλνίμηε κηα ζειίδα ζην: 

                             http://willyou.typewith.me 

 

    Καη μεθηλήζηε λα γξάθεηε! 

    Θέιεηε λα ην δνθηκάζνπκε ηώξα; 

http://willyou.typewith.me/p/interactive_whiteboards  

 

http://willyou.typewith.me/
http://willyou.typewith.me/p/interactive_whiteboards


Watch together! 

• Έρεηε βξεη έλα βίληεν γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ζαο θαη ζέιεηε λα ην 
ζπδεηήζεηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο; Έρεηε θηηάμεη έλα βίληεν θαη 
ζέιεηε λα αθνύζεηε ηηο απόςεηο ηνπο; 

• Βξείηε ή αλεβάζηε ην βίληεν ζαο ζην youtube  

• Αλνίμηε ηε ζειίδα: http://watch2gether.com/  

• Γελ ρξεηάδεηαη εγγξαθή/δίλεηε κόλν ην όλνκά ζαο 

 

 

http://watch2gether.com/


Watch together 

• Γίλεηαη ην link πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ δεμηά ζηνπο ζπλεξγάηεο ζαο 

• Μπαίλεηε ζηε ζειίδα, παξαθνινπζείηε ην βίληεν θαη ζρνιηάδεηαη ζην 
παξάζπξν δηαιόγνπ (chat) 

• Θέιεηε λα ην δνθηκάζνπκε; 

                http://f9cqzdhv923m.watch2gether.com  

 

http://f9cqzdhv923m.watch2gether.com/


Voicethread 

http://voicethread.com/ 

 

• Αλνίγεηε έλα ινγαξηαζκό/ Τν δσξεάλ account ζαο επηηξέπεη λα 
θηηάμεηε 3 voicethread 

• To Voicethread είλαη έλα ζπλεξγαηηθό εξγαιείν παξνπζηάζεσλ 
εηθόλσλ, βίληεν, εγγξάθσλ, όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα 
ζρνιηάζνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ηελ παξνπζίαζε 

• Παξάδεηγκα: http://voicethread.com/#u278580.b927742  

• Μπνξείηε λα θηηάμεηε κηα ηζηνξία θαη λα ηε δηεγεζείηε ζηηο γιώζζεο 
ζπλεξγαζίαο, λα αλεβάζεηε έλα βίληεν θαη λα δεηήζεηε από ηνπο 
καζεηέο λα ην ζρνιηάζνπλ, λα αλεβάζνπλ θσηνγξαθηθό πιηθό από 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ ηη έθαλαλ θ.η.ι. 

http://voicethread.com/
http://voicethread.com/


Καη θάπνηα αθόκε εξγαιεία…. 



http://www.eslvideo.com 

• Σαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θηηάμεηε έλα θνπίδ πνπ ζηεξίδεηε ζε έλα 
βίληεν 

• Φηηάμηε κε ηνπο καζεηέο ζαο έλα βίληεν θαη θάπνηεο εξσηήζεηο 
θαηαλόεζεο ζε ζρέζε κε ην βίληεν 

• Γώζηε ην Link ζηνπο ζπλεξγάηεο ζαο θαη δείηε αλ κπνξνύλ λα ηα 
θαηαθέξνπλ 

• Φξεηάδεηαη λα θάλεηε εγγξαθή 

• Γελ ππνζηεξίδεη ειιεληθά 



http://www.eslvideo.com 



Smilebox 

• Έλα εύθνιν εξγαιείν παξνπζίαζεο: http://smilebox.com/  

• Φξεηάδεηαη εγγξαθή θαη είλαη απιό ζηε ρξήζε 

• Αλεβάδεηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο, επηιέγνληαο ηελ παξνπζίαζε κέζα 
από κηα γθαιεξί 

• Μπνξείηε λα ην ελζσκαηώζεηε ζην ηζηνιόγην ή ηζηνζειίδα ζαο. 

• Παξάδεηγκα: 
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4d544d3
44e7a517a4d6a493d0d0a&blogview=true&campaign=blog_playback
_link 

 

http://smilebox.com/
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4d544d344e7a517a4d6a493d0d0a&blogview=true&campaign=blog_playback_link
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4d544d344e7a517a4d6a493d0d0a&blogview=true&campaign=blog_playback_link
http://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4d544d344e7a517a4d6a493d0d0a&blogview=true&campaign=blog_playback_link


Writeonit 

• Φηηάμηε ην δηθό ζαο εμώθπιιν 

• http://www.writeonit.org/   

http://www.writeonit.org/


Voki 

• Φξεζηκνπνηήζηε avatar γηα λα ζπζηεζείηε ζηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ή 
λα ηνπο ζέζεηε θάπνηεο εξσηήζεηο (http://www.voki.com/ ) 

• Φηηάμηε ινγαξηαζκό, επηιέμηε ηνλ ραξαθηήξα, ηνλ ρώξν πνπ 
βξίζθεηε, ηη θνξάεη, επηιέμηε αλ ζα ερνγξαθήζεηε ην θείκελν πνπ 
ζα ιέεη ή ζα ην πιεθηξνινγήζεηε θαη δεκνζηεύζηε ην! 

http://www.voki.com/
http://www.voki.com/
http://www.voki.com/
http://www.voki.com/
http://www.voki.com/
http://www.voki.com/
http://www.voki.com/


Καη θάπνηεο ζπκβνπιέο πεξί 
παηδαγσγηθήο…. 

Έρεηε νξγαλώζεη πξνγξάκκαηα eTwinning? 



 
Θα πξέπεη ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
λα βάδεηε πξώηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ζαο! 



 
Πξνβιήκαηα ζα παξνπζηαζηνύλ, λα είζηε 
έηνηκνη λα ηα αληηκεησπίζεηε! 



 
Με δηζηάζεηε λα δεηήζεηε ηε βνήζεηα ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζαο: School Teams 



 
Σρεδηάζηε από ηελ αξρή ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ, γηα λα κπνξείηε 
λα ην ζρεδηάζεηε θαιύηεξα..ζηελ πνξεία κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ πνιύ 
πεξηζζόηεξα!!! 



Πξνζπαζήζηε λα είζηε δεκηνπξγηθνί θαη κε θνβάζηε λα 
εθπιήμεηε ηνπο καζεηέο ζαο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο! 



 
Μελ μερλάηε ηνλ « κεζνδνινγηθό θαη παηδαγσγηθό» 
ζαο θίιν: ΔΥΥ 



 
Φξεζηκνπνηήζηε εξγαιεία πνπ ζα θάλνπλ ηε δσή 
ζαο επθνιόηεξε! 



 
Γίλεηαη ην παξάδεηγκα! Γε ζα ζέιαηε λα 
αθνινπζήζνπλ θαη άιινη ηα βήκαηα ζαο ζην 
eTwinning; 



 
Φξνληίζηε λα νινθιεξώλεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
καδί κε ην ζπλεξγάηε ζαο! 



 
 

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. 
Working together is success…” 

                                                                           Henry Ford 



Σας εσταριστώ ! 


