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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  3 & 4 
 

Ο οδηγός αυτός  έχει ως στόχο να παρέχει χρήσιμες συμβουλές που απευθύνονται σε καθηγητές 
και σε ομάδες ASOC σχετικά με τη δημιουργία videos για την έκθεση παρακολούθησης δημόσιων 
πολιτικών  και την τελική δημιουργική παραγωγή. 
 
Εκτός από τα παρακάτω παραδείγματα, μπορείτε να βρείτε διάφορα εργαλεία και να επιλέξετε 
άλλες δημιουργικές λύσεις κατάλληλες για την online εργασία σας. 
 
Για παράδειγμα, μπορείτε να λανσάρετε το Live news ASOC,  να δημιουργήσετε ένα podcast με όλη 
την ενημέρωση  σχετικά με την έρευνητική εργασία σας, ένα storyboard,  μια διαδικτυακή 
εφημερίδα ή ένα audio-book . Εν τω μεταξύ, μελετηστε τις προτεινόμενες λύσεις που έχουν ήδη 
δοκιμαστεί από μαθητές που έχουν συμμετάσχει στο  εκπαιδευτική πρόγραμμα τα προηγούμενα 
χρόνια. 
 
Σας ευχόμαστε μια εποικοδομητική εργασία! 
 
POWTOON 
 

Ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο (διατίθεται επίσης σε premium έκδοση) που σας επιτρέπει να 
ετοιμάσετε ένα animation βίντεο σε λίγα απλά βήματα. Εφόσον να χρησιμοποιήσετε το 
PowerPoint, τότε μπορείτε και να δοκιμάσετε να δημιουργήσετε ένα βίντεο PowToon υψηλής 
επίδρασης, καθώς η λογική είναι σχεδόν η ίδια. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν 
έκδοση, είναι υποχρεωτικό να διατηρήσετε το λογότυπο "Δημιουργήθηκε με χρήση Powtoon" στο 
κάτω δεξί μέρος της οθόνης και υπάρχουν λιγότερες διαθέσιμες εικόνες για τη δημιουργία του 
βίντεό σας, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείτε ακόμα να εισαγάγετε εικόνες δικής σας 
δημιουργίας. Η εξαγωγή βίντεο είναι περιορισμένη: μπορούν να κοινοποιηθούν σε κοινωνικά μέσα 
ή μπορούν να εξαχθούν μόνο σε διαφάνειες PowerPoint ή σε μορφή .pdf. Για να ξεκινήσετε, πρέπει 
να συνδεθείτε στο www.powtoon.com , επιλέγοντας μεταξύ εγγραφής μέσω email ή σύνδεσης του 
λογαριασμού Facebook του Social Media Manager της ομάδας. 
 
Πολλές ιταλικές ομάδες ASOC σε προηγούμενες εκδόσεις έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο 
για τα δημιουργικά τους αποτελέσματα και τα κινούμενα σχέδια τους. Μπορείτε να ρίξετε μια 
ματιά εδώ: 
• "Highlighting"  του Ινστιτούτου IPSAR στο Riccia (Video σχετικά με την επίσκεψη 
παρακολούθησης των πολιτών) 
• “The Confiscated” του Γυμνασίου E. G. Segrè στο San Cipriano d'Aversa (Τελική δημιουργική 
παραγωγή) 
• “Reisers" του Ινστιτούτου Mazzini στο Locri (Τελική δημιουργική παραγωγή) 
• "UpsidedownFC"  του Classic High School στο San Marco Argentano (Τελική δημιουργική 
παραγωγή) 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=soEIj1N5A3w&feature=emb_title
https://soundcloud.com/fixing-terni/podcast-opencoesione
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_038&report=R5
http://ragazzifuorilarinascita.altervista.org/index.html
http://www.powtoon.com/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_039
https://www.youtube.com/watch?v=lo3AjIk_AcY&feature=emb_title
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_002
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPVw7Gnwls&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPVw7Gnwls&feature=emb_title
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_138
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=K-1UrOCMuTs&feature=emb_title
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1819_071
https://www.youtube.com/watch?v=bZBDxkNXjMY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=bZBDxkNXjMY&t=5s
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ANIMAKER 
 
Ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία κινούμενων σχεδίων, κόμικς, animations και 
παρουσιάσεων video. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 
• δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στην επεξεργασία βίντεο 
• απλώς εισαγάγετε τους χαρακτήρες και τα αντικείμενα στην οθόνη με μια απλή λειτουργία 
μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop) 
• μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας βίντεο σε full HD ή να τα μοιραστείτε στο Youtube 
• έχει ένα αποθετήριο με μια τεράστια ποικιλία χαρακτήρων, φόντου, εφέ, ήχων και μουσικής για 
όλες τις διαθέσεις 
 
Η δωρεάν έκδοση σας επιτρέπει να δημιουργείτε βίντεο διάρκειας έως δύο λεπτών. Για να 
συνδεθείτε στο http://www.animaker.it  πρέπει να εγγραφείτε μέσω email ή μέσω του 
λογαριασμού σας στο Facebook. 
 
Το Animaker προσφέρει πολλά, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα εφέ: μπορείτε να αποδώσετε δηλώσεις 
και συναισθήματα στους χαρακτήρες σας που αναπτύσσονται κατά την ίδια σκηνή. Επιπλέον, 
μπορείτε να αποφασίσετε πότε μεμονωμένα (κινούμενα) αντικείμενα θα εισέλθουν στη σκηνή ή 
πότε θα πρέπει να ενεργοποιηθούν / απενεργοποιηθούν οι ήχοι. Πρόσθετες λειτουργίες είναι τα 
εφέ κάμερας (μεγέθυνση, σμίκρυνση), κινούμενα γραφήματα ή το ειδικό εφέ πολλαπλών 
κινήσεων, μέσω των οποίων μπορείτε να ωθήσετε μεμονωμένα αντικείμενα μέσα ή έξω από μια 
σκηνή. 
 
Πολλές ομάδες ASOC σε προηγούμενες εκδόσεις έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για τα 
σχέδιά και τα κινούμενα σχέδια τους. Ρίξτε μια ματιά εδώ: 
• "Team H2O" του κλασικού γυμνασίου F. La Cava στο Bovalino (Τελική δημιουργική παραγωγή) 
 
 
GOANIMATE 
 
Είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που σας επιτρέπει να δημιουργείτε πολύχρωμ animation, 
χρησιμοποιώντας τυπικά πρότυπα και εκατοντάδες χαρακτήρες, με τη δυνατότητα να ανεβάσετε 
τα δικά σας κινούμενα σχέδια και να εγγράψετε τους διαλόγους. 
 
Συνδεθείτε στον ιστότοπο, εισαγάγετε τα δεδομένα σας στα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί 
“Εγγραφή για δωρεάν δοκιμή” για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας και να ενεργοποιήσετε 
τη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. 
 
Ορισμένες ομάδες ASOC κατά τις προηγούμενες εκδόσεις έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο 
για τα σχέδιά  και τα animations τους. Ρίξτε μια ματιά εδώ: 

• "Highlighting Team" του IPSAR Omnicoprensivo in Riccia (Τελική Δημιουργική Παραγωγή)  
  

Επιπλέον, εδώ είναι μια λίστα με άλλες πλατφόρμες που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε 
κινούμενα σχέδια  

• WIDEO 

• FlipaClip - Cartoon Animation (iOS / Android) 

http://www.animaker.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_022
https://youtu.be/fJek3o907Y8
https://youtu.be/fJek3o907Y8
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_039
https://www.youtube.com/watch?v=68wruBvhuik&amp;feature=emb_title
https://wideo.co/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip
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PREZI 
 
Ένα λογισμικό που έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο δημιουργίας, όχι μόνο επαγγελματικών αλλά και 
άλλων τύπων παρουσιάσεων, με δύο σημαντικές τεχνικές: ζουμ και animation. Είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα πρότυπα και άλλα πρότυπα που μπορούν να τροποποιηθούν 
και να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας. 
 
Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να αποτυπώσετε  ικόνες και κείμενα, να τα συνδέσετε μεταξύ τους 
και να εξηγείτε γρήγορα και αναλυτικά πώς συνδέονται τα διάφορα καρέ. Για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο http://www.prezi.com  πρέπει να εγγραφείτε στον διαδικτυακό επεξεργαστή της 
ιστοσελίδας μέσω email ή μέσω Facebook, με δυνατότητα χρήσης της δωρεάν ή επί πληρωμή 
έκδοσης. 
 
Το Prezi APP είναι διαθέσιμο για iOS και Android, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο Tablet, το 
iPad και το Smartphone. 
 
Πολλές ιταλικές ομάδες ASOC σε προηγούμενες εκδόσεις έχουν χρησιμοποιήσει το Prezi για τα 
σχέδιά και τα animation τους. Ρίξτε μια ματιά εδώ: 
• "Team Nonluogo" του Καλλιτεχνικού Γυμνάσου V. Calò στο Grottaglie (Τελική δημιουργική 
παραγωγή) 
• “Team Made in GB" του Giordano Bruno Scientific High School στο Τορίνο (Τελική δημιουργική 
παραγωγή) 
 
 
CANVA 
 
Ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους πρέπει να δημιουργήσουν γραφικά, infographics και προϊόντα 
πολυμέσων με απλό και διαισθητικό τρόπο, αλλά δεν έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες. To Canva 
προσφέρει διαφορετικά μοντέλα και πρότυπα, από την καρτ ποστάλ που δημιουργήθηκε για τη 
σελίδα σας στο Facebook έως τις κινούμενες παρουσιάσεις, ακόμη και το gif. 
 
Σας συνιστούμε να ρίξετε μια ματιά στο μοντέλο "Βίντεο", να επιλέξετε το πρότυπο που σας 
ταιριάζει και να αρχίσετε να δημιουργείτε και να προσαρμόζετε το προϊόν σας. Η δωρεάν έκδοση 
προσφέρει μια ποικιλία από πρότυπα, εικονίδια και φόντα για να επιλέξετε και να 
χρησιμοποιήσετε για την εργασία σας. Μόλις ολοκληρώσετε το αρχείο σας, μπορείτε να το 
μοιραστείτε ή να το κατεβάσετε. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ένα από τα έργα σας παραμένει 
αποθηκευμένο σε πρόχειρο, εκτός εάν αποφασίσετε να το διαγράψετε. 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο http://www.canva.com  πρέπει να εγγραφείτε μέσω email ή 
μέσω της σελίδας σας στο Facebook. 
 
KIZOA 
 
Ένα διαδικτυακό εργαλείο επεξεργασίας βίντεο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάπτυξη 
παρουσιάσεων με διαφάνειες. 
Το Kizoa είναι χρήσιμο για τη δημιουργία προβολών με εικόνες ή μίνι βίντεο που εμπλουτίζονται 
με μεταβάσεις που μπορείτε να επιλέξετε απο διαφορετικούς τύπους. 
• Είναι πολύ εύκολο να προσαρμόσετε τις περισσότερες λεπτομέρειες, όπως χρονισμός διάρκεια, 
μέγεθος και τοποθεσία. Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε animations και εργαλεία κειμένου. 

http://www.prezi.com/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_055
http://prezi.com/hhanehjquayo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/hhanehjquayo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole?team=1718_097
https://prezi.com/view/2T4SYtKV02vrz0lSSk18/
https://prezi.com/view/2T4SYtKV02vrz0lSSk18/
http://www.canva.com/
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• Η αναλογία διαστάσεων των βίντεο μπορεί επίσης να ρυθμιστεί. 
• Ο δωρεάν λογαριασμός Kizoa παρέχει πολλές δυνατότητες 
• Μόνο η έκδοση Pro προσφέρει εγγραφή σε Full HD. 
 
 
MOOVLY 
 
Με το Moovly η δημιουργία περιεχομένου πολυμέσων γίνεται τόσο απλή όσο η δημιουργία 
διαφανειών PowerPoint, είναι εύκολο στη χρήση και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε 
βίντεο με ισχυρό αντίκτυπο. Το Moovly διατίθεται επίσης σε δωρεάν έκδοση με απεριόριστο 
περιεχόμενο animation, εξαγωγή βίντεο σε μορφή 480p, 2 standard στυλ, αποθετήριο 100 mb και 
20 αντικείμενα, με μέγιστη διάρκεια 10 λεπτών για κάθε περιεχόμενο. 
 
Μπορείτε να ξεκινήσετε με τη δημιουργία video stories και tutorials με εύκολο τρόπο. Έχετε τη 
δυνατότητα να προσθέσετε φωνή, ήχους και μουσική και να συγχρονίσετε τα πάντα μέσω του 
χρονοδιαγράμματος interface. Τα animated videos μπορούν να δημοσιευτούν στο YouTube, στο 
Facebook, να ενσωματωθούν στον ιστότοπό σας ή να ληφθούν για χρήση εκτός σύνδεσης. 
 
 
INSHOT 
 
Η δωρεάν εφαρμογή www.inshot.com  για iOS και Android για επεξεργασία βίντεο και 
φωτογραφιών, σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε γρήγορα βίντεο από το Smartphone. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες βίντεο, να κόψετε / επεξεργαστείτε, να 
εφαρμόσετε φίλτρα και εφέ, να κόψετε τις λήψεις, να επιλέξετε την ταχύτητα μετάδοσης να 
εισαγάγετε μουσική υπόκρουση, αρχικά και λεζάντες. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
Ακολουθεί μια λίστα με συνδέσμους και εργαλεία για την υποστήριξη  εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης:  
 
https://jitsi.org/jitsi-meet/  
Δωρεάν πλατφόρμα και opensource για τη διοργάνωση βιντεοδιάσκεψης / διαδικτυακού 
σεμιναρίου, εδώ είναι η σχολική οδηγία : 
https://it.wikibooks.org/wiki/Software_libero_a_scuola/Jitsi). 
 
https://zoom.us/  
Δωρεάν πλατφόρμα και opensource για διοργάνωση τηλεδιάσκεψης / διαδικτυακού σεμιναρίου. 
 
https://www.skype.com/  
Δωρεάν ιδιόκτητο λογισμικό για τη διοργάνωση βιντεοδιασκέψεων και διαδικτυακών κλήσεων. 
 
https://unhangout.media.mit.edu/  
Δωρεάν πλατφόρμα και opensource για  βιντεοδιασκέψεις και webchat. 
 
https://info.flipgrid.com/ 
Δωρεάν πλατφόρμα για συζήτηση μέσω βίντεο.  

http://www.inshot.com/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://it.wikibooks.org/wiki/Software_libero_a_scuola/Jitsi
https://zoom.us/
https://www.skype.com/
https://unhangout.media.mit.edu/
https://info.flipgrid.com/
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https://it.padlet.com/  
Εκπαιδευτική εφαρμογή που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να μοιράζεστε πίνακες, εικονικούς 
πίνακες ελέγχου και συνεργατικές ιστοσελίδες. Πολλές ομάδες ASOC έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν 
την εφαρμογή για να δημιουργήσουν το ASOC WALL. 
 
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome  
Εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο για σχολεία, μια πλατφόρμα μάθησης που επιτρέπει στους 
δασκάλους και τους μαθητές να συνδεθούν  σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον. 
 

https://it.padlet.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome

