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Μέσον κοινωνικής δικτύωσης
που επιτρέπει στους χρήστες να
δημιουργήσουν δωρεάν διαδραστικές αφίσες ή glogs
παρέχει το περιβάλλον για το σχεδιασμό διαδραστικών αφισών με την
εισαγωγή κειμένου, εικόνων, φωτογραφιών, ήχου (MP3), βίντεο, ειδικά εφέ
και άλλα στοιχεία ώστε να δημιουργήσει κανείς online μία πολυμεσική
(multimedia) αφίσα
βασίζεται σε τεχνολογία flash ( προτείνεται η εγκατάσταση του πιο
πρόσφατου Adobe Flash Player plugin για το browser σας από τη διεύθυνση
www.adobe.com ).
αφίσες μπορούν να μοιραστούν με άλλους χρήστες στην περιοχή, που είναι
ενταγμένα στο πλαίσιο των εξωτερικών wikis και τα blogs, και από κοινού με
πολλά κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter.
ένα glog μπορεί επίσης να εξαχθεί και να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σε
συμβατό φορμάτ.1

Glogster EDU (edu.glogster.com)


Για εκπαιδευτικούς και μαθητές - να χρησιμοποιούν glogs ως εκπαιδευτικά
βοηθήματα και να τα διαμοιράσουν σε ασφαλή, ιδιωτική εικονική αίθουσα
διδασκαλίας.2

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ GLOGS
•

Επισκεφτείτε τα καλύτερα glogs στο edu.glogster.com: Glogpedia - the best
of Glogs

•

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ (GLOG)
Περιγραφή δραστηριότητας:
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Πληκτρολογώντας το www.glogster.com, ανοίγει πρώτα το edu.glogster.com.
Εσείς θα εγγραφείτε αρχικά στο www.glogster.com κάνοντας κλικ δεξιά στην
οθόνη σας.
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο www.glogster.com (SIGN UP) (Create
Glogster Account )
Στη συνέχεια πρέπει να αποδεχτείτε στο email σας το λογαριασμό σας και να
τον ενεργοποιήσετε.
Είστε πλέον στη δική σας πλατφόρμα εργασίας και επικοινωνίας (your
dashboard)
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Κάνουμε κλικ στη δημιουργία καινούργιου glog (CREATE NEW GLOG) και
επιλέξτε την πρώτη επιλογή (Poster Glog).
Στα εργαλεία σας έχετε τη δυνατότητα να επιλέξτε: TEXT, GRAPHICS, IMAGE,
WALL, PAGE, AUDIO, VIDEO, DATA.
Επιλέξτε έτοιμα αντικείμενα από τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες (galleries)
ή «ανεβάστε» τα δικά σας (αρχεία , συνδέσμους , ήχο , βίντεο)
Συμβουλή: Ξεκινήστε από το αντικείμενο wall (τοίχος)
Τα αντικείμενα μπορείτε να τα επεξεργαστείτε: επιλέγοντας το αντικείμενο
με το ποντίκι (κάνοντας κλικ επάνω του)
Χρησιμοποιήστε την γραμμή εργαλείων “EDIT” του αντικειμένου για να:
το μεταφέρετε μπροστά/πρώτο πλάνο
το μεταφέρετε στο φόντο
το αντιγράψετε/κλονοποιήσετε
ακυρώσετε τις όποιες αλλαγές του κάνατε
το διαγράψετε
Χρησιμοποιήστε τις λαβές (handles) του αντικειμένου για να:
αλλάξετε το μέγεθος του
το περιστρέψετε
το μετακινήσετε3
Προσαρμογή αντικειμένου: Επιλέξτε το κουμπί “EDIT” στη γραμμή
εργαλείων του αντικειμένου σας και θα ανοίξει μία γραμμή εργαλείων
προσαρμογής (customization toolbar), έτσι αναλόγως το είδος του
αντικειμένου μπορείτε να
αλλάξετε τα χρώματα του
προσθέσετε σύνδεσμο
αλλάξετε εφέ που το αφορούν
αλλάξετε το κείμενο (γραμματοσειρά, χρώμα, στοίχιση, κ.α.)4
Στο τέλος αποθηκεύετε το glog σας (save) αφού του δώσετε ένα όνομα είτε
επιλέγοντας δημόσιο είτε ιδιωτικό (public or private).
To glog σας μπορείτε να το διαμοιράσετε σε κοινωνικά δίκτυα όπως το
facebook, το google+1 και το twitter. Eπίσης μπορείτε να αντιγράψετε τη
διεύθυνση του και να το αναρτήσετε στο blog σας.
Πατώντας ´´View this glog ´´ ( να δω το glog) μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε
τον κώδικα και να το επικολλήστε στο ιστολόγιο σας ή να το στείλετε με
email.
Επίσης μπορείτε να το τυπώσετε σαν αφίσα και να στολίσετε την τάξη σας ή
να δημιουργήστε ένα άλμπουμ με αφίσες ή ένα περιοδικό.
Τέλος μπορείτε να δημιουργήσετε μια τάξη με τους μαθητές σας και τους
μαθητές συνεργάτες σας από τις άλλες χώρες και να δημιουργήσετε ομ΄δες
εργασίες με στόχο την ομαδοσυνεργατική μάθηση.
Παράδειγμα: Θέμα δραστηριότητας (για το μάθημα της ξένης γλώσσας):
«Παρουσιάζουμε το αγαπημένο μας συγκρότημα»
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Στην αφίσα σας θα πρέπει να προσθέσετε πολυμεσικά αντικείμενα δηλαδή
κείμενο, φωτογραφίες, ένα κομμάτι από το youtube και πολλά κινούμενα
αντικείμενα (animations).
Στόχος δραστηριότητας: Δημιουργία ομάδων, συνεργατική μάθηση,
παρουσίαση εργασιών από τις ομάδες στους συμμαθητές τους, ανταλλαγή
ιδεών, ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, δημιουργική παραγωγή γραπτού λόγου, χρήση των ΤΠΕ στο
μάθημα, ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης των
μαθητών, κινητροποίηση των μαθητών, ενεργοποίηση του μότο: «μαθαίνω,
διασκεδάζω, δημιουργώ!»
Πηγές
Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για το eTwinning (EYY), Glogster. Μία
σύντομη εισαγωγή
Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=ij7KTcl0QEk

Καλή διασκέδαση!
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