Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων

VOKI
www.voki.com







Web 2.0 εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων avatars
Προσθήκη φωνής στο Voki avatar σας.
Δημοσίευση των Voki σας σε οποιοδήποτε blog, ιστοσελίδα ή διαδικτυακό
προφίλ.
Είναι δωρεάν υπηρεσία
Βασισμένο σε τεχνολογία Adobe Shockwave-Flash (βλέπε www.adobe.com )
«Voki classroom» – υπηρεσία με συνδρομή για διαχείριση τάξης. 1

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ VOKIS
•

Επισκεφτείτε τα καλύτερα vokis στην gallery: www.voki.com

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ AVATAR
Θέμα δραστηριότητας:
Α. Παρουσιάζω τον εαυτό μου στους συνεργάτες μου από την Ευρώπη στο
πλαίσιο του προγράμματος etwinning
Β. Παρουσιάζω τον εαυτό μου στην τάξη χωρίς να λέω το όνομα του avatar
μου και οι υπόλοιποι συμμαθητές μου προσπαθούν να μαντέψουν ποιος
είμαι (απαραίτητη η χρήση διαδραστικού ή H/Y , beamer & Internet.)
Και στις δυο περιπτώσεις τo avatar σας θα πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό
του στην ξένη γλώσσα και να δώσει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα
(στην πρώτη περίπτωση), ηλικία, τόπος καταγωγής, τόπος κατοικίας, σχολείο
που επισκέπτεται, τάξη που είναι και τα χόμπι του.
Στόχος δραστηριότητας: Δημιουργική παραγωγή γραπτού/προφορικού
λόγου, χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της ξένης γλώσσας, ενεργοποίηση της
φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, κινητροποίηση
των μαθητών, ενεργοποίηση του μότο: «μαθαίνω, διασκεδάζω,
δημιουργώ!».
Περιγραφή δραστηριότητας:

1. Δημιουργία ενός δωρεάν λογαριασμού VOKI
2. Στη συνέχεια πρέπει να αποδεχτείτε στο email σας το λογαριασμό σας και να
τον ενεργοποιήσετε.
3. Είστε πλέον στη δική σας πλατφόρμα εργασίας του VOKI
4. Δημιουργία ενός δικού σας avatar
5. Επιλέξτε το στυλ του χαρακτήρα σας
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6. Προσαρμόστε στο χαρακτήρα σας την εμφάνιση, τα ρούχα και αξεσουάρ, και
ορισμένα χαρακτηριστικά όπως χρώματα (π.χ. χειλιών, ματιών, δέρματος,
μαλλιών) ή διαστάσεις (π.χ. κεφαλιού, σώματος, μύτης, χειλιών
7. Προσθέστε φωνή ηχογραφώντας τη μέσω τηλεφώνου ή μικρόφωνου του
Η/Υ, ή πληκτρολογώντας κείμενο (ηλεκτρονική ανάγνωση ακόμη και στα
ελληνικά!) ή ανεβάσετε ένα αρχείο ήχου
8. Επιλέξτε ένα φόντο από τη βιβλιοθήκη ή ανεβάστε ένα δικό σας (εικόνα σε
αρχείο JPG).
9. Επιλέξτε το επιθυμητό κάδρο και στη συνέχεια από τον μεγεθυντικό φακό
του κάδρου προσδιορίστε απόσταση και θέση του avatar εντός του κάδρου.
10. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε το avatar σας σε μία ιστοσελίδα σας, είτε
άμεσα, μέσω ενσωματωμένων εργαλείων, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης σας (όπως Facebook, blogspot, twitter, κ.α.), είτε
έμμεσα, αντιγράφοντας απλά τον κώδικα HTML και εισάγοντας τον στην
αντίστοιχη ιστοσελίδα σας (π.χ. στο Twinspace του έργου σας eTwinning). 2
Tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=uErsvV9hheQ
Πηγές
Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για το eTwinning (EYY), VOKI. Μία
σύντομη εισαγωγή.
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