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Σύγχρονη Εκπαίδευση  = Απόκτηση Πληροφορίας 

Λήψη πληροφορίας  

+ 

Επεξεργασία από μαθητή 

Βιωματική διδασκαλία 



Ο κόσμος του παιδιού 



το σχολείο του παιδιού 







ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  



Οι χρήστες δημιουργούν και 
μοντάρουν, μοιράζονται, 
δημοσιεύουν, αναζητούν 
αρχεία με ήχο και εικόνα, 
(media sharing) 



Δημιουργούν το 
προφίλ τους σε 
ιστοχώρο, βρίσκουν 
φίλους, 
ανταλλάσσουν νέα, 
απόψεις, παίζουν και 
συνομιλούν (social 
networking) 



Συζητούν (γραπτά, με 
μικρόφωνο, με κάμερα) σε 
πραγματικό χρόνο με έναν ή 
πολλούς χρήστες που 
χρησιμοποιούν το ίδιο 
πρόγραμμα την ίδια στιγμή. 
(messengers) 



Blogs Blog = web + log 

Ιστολόγιο = Ιστός + ημερολόγιο 

Δικτυακές εφημερίδες και περιοδικά, ημερολόγια, δημοσίευση 
κειμένων, χώρος για σχολιασμό και συζήτηση  



Μηχανές αναζήτησης αρχείων 



http://www.youtube.comhttp://www.youtube.com  

http://www.youtube.com/watch?v=B9h_WBQwA4k 

http://www.youtube.com/watch?v=xhbsae-Dytg 

../AGION OROS.mp4
../Greek Orthodox liturgy.mp4
../Greek Orthodox liturgy.mp4
../Greek Orthodox liturgy.mp4


www.myriobiblos.grwww.myriobiblos.gr  



www.ecclesia.grwww.ecclesia.gr  



Top Ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό για το κατηχητικό σας : 

http://www.catichisis.gr/ 

 



Top Ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό για το κατηχητικό σας : 

http://www.katixitiko.gr 



Top Ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό για το κατηχητικό σας : 

http://istologio.org 



Top Ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό για το κατηχητικό σας : 

http://katixitis.blogspot.gr/ 



http://synathlountes.agonistes.gr/ 





http://www.pigizois.net 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ 
 
Η΄Λουκά - Καλός Σαμαρείτης 
 

http://www.pigizois.net/


http://www.youtube.com/watch?v=g6VarfXoPQc 

ΠολυμέσαΠολυμέσα  

 http://www.youtube.com/watch?v=kgueinNnSXM 

The Good Samaritan.flv
The Good Samaritan - A Modern Telling.flv


ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες  



Διαδραστικά Ψηφιακά Εργαλεία : 



Διαδραστικά Ψηφιακά Εργαλεία : 



Διαδραστικά Ψηφιακά Εργαλεία : 

Free Έξοδος στο Youtube 

http://animoto.com/ 



Διαδραστικά Ψηφιακά Εργαλεία : 



Διαδραστικά Ψηφιακά Εργαλεία : 

Free Έξοδος στο Youtube 

http://www.xtranormal.com/ 



Διαδραστικά Ψηφιακά Εργαλεία : 

Να μην ξεχάσουμε ότι ένα ακόμη πολύ χρήσιμο κι εύχρηστο 
Ψηφιακό εργαλείο είναι το :  

Μπορούμε να προβάλουμε : Μπορούμε να προβάλουμε :   

Βίντεος Βίντεος ––  Εικόνες Εικόνες ––  κείμενα κείμενα ––  Ήχους Ήχους ––  Σχέδια Σχέδια --  κλπ κλπ   



Αποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μουΑποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μου  

Τα : Τα : AnimotoAnimoto    VimeoVimeo    XtranormalXtranormal  κλπ κλπ   

συνήθως μεταφέρουν τα βίντεο στο συνήθως μεταφέρουν τα βίντεο στο 
YoutubeYoutube    

http://download.cnet.com/YTD-Video-Downloader/3000-2071_4-10647340.html 



Αποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μουΑποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μου  

Όμως ακόμη χρειάζομαι :  

Το  για να μετατρέπω βίντεος σε ηχητικά αρχεία 

                                        αρχεία ήχου ή βίντεος από flv σε wmv  avi ή άλλο… 



Αποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μουΑποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μου  

Όμως ακόμη χρειάζομαι :  

Το  Pinnacle StudioPinnacle Studio  για να συνθέσω τα σε ηχητικά αρχεία τα                                         
αρχεία ήχου ή βίντεος ή και φωτογραφίες  σε ένα εντελώς δικό μου βίντεο 



Αποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μουΑποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μου  

Μην ξεχάσω ότι :  

Και το  Movie Maker  μπορεί να με 
βοηθήσει αρκετά στο να συνθέσω ένα 
εντελώς δικό μου βίντεο 



Αποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μουΑποκτώ το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μου  

Ένα καλό πρόγραμμα προβολής  βίντεο και ηχητικών αρχείων :  



Επεξεργάζομαι το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μουΕπεξεργάζομαι το δικό μου υλικό στον υπολογιστή μου  

Σενάριο :Σενάριο :  

-Έχω μερικές φωτογραφίες με τα παιδιά της κατηχητικής μου συντροφιάς 

- Θα πάρω απ το Youtube τα κάλαντα  

- και θα φτιάξω το δικό μου βίντεο να τους το δείξω στη χριστουγ/κη γιορτή 

- ίσως αρχίσω με το απολυτίκιο των χριστουγέννων και την εικόνα της Γέννησης 

Θα χρησιμοποιήσω :   



Επεξεργάζομαι το δικό μου υλικό στον υπολογιστή Επεξεργάζομαι το δικό μου υλικό στον υπολογιστή 
μουμου  


