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Popplet for mind maps and presentations 
   http://popplet.com/ 

 

 Μέσο που επιτρέπει στους χρήστες να εκφράσουν οργανώσουν τις ιδέες 
τους συγχρόνως δημιουργώντας ένα εικονικό διαδραστικό πίνακα.  

 Επιτυγχάνεται  η συνεργατική μάθηση(collaboration)   και η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των χρηστών  

 Είναι δωρεάν εργαλείο Web 2.0 

 Παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν κείμενο, εικόνες, 
φωτογραφίες, ήχο, βίντεο ,να εργάζονται ταυτόχρονα online.  

 Είναι εργαλείο παρουσίασης των διαφανειών με τη σειρά που αποφασίσουν 
οι χρήστες 

 O πίνακας μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους χρήστες διαδικτυακά και να 
ενταχτεί  με τον κώδικα σε  wikis και blogs, στο Twinspace. 

 Ένας πίνακας popplet μπορεί επίσης να εξαχθεί και να αποθηκευτεί στον 
υπολογιστή σε pdf, jpeg, png . να τυπωθεί και να αποσταλεί στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

 Στόχος δραστηριοτήτων με το διαδραστικό πίνακα popplet : Συνεργατική 
μάθηση, αλληλεπίδραση της ομάδας, σύγχρονη συνεργασία με μαθητές από 
χώρες συνεργάτες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωση των ιδεών 
και ενός προγράμματος, δημιουργική παραγωγή γραπτού λόγου, χρήση των 
ΤΠΕ στο μάθημα, ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικής 
έκφρασης των μαθητών, κινητροποίηση των μαθητών. 
 
Tutorial: 

http://popplet.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=D624wGdcH14 
 

Παράδειγμα δημιουργίας πίνακα popplet 

Περιγραφή δραστηριότητας:  
Θέμα δραστηριότητας: 
 
«Παρουσίαση προσωπικοτήτων της επιστήμης από τον ελλαδικό και ευρωπαϊκό 
χώρο» 
 
Στόχος δραστηριότητας με το διαδραστικό πίνακα popplet :  
 
Συνεργατική μάθηση, αλληλεπίδραση της ομάδας, δημιουργική παραγωγή γραπτού λόγου, 
ανταλλαγή περιβαλλοντικών-πολιτιστικών στοιχείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, ενεργοποίηση της φαντασίας 
και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, κινητροποίηση των μαθητών. 

 Μπείτε στο email σας και δεχτείτε την πρόσκληση που σας στάλθηκε για να 
δουλέψετε σε ένα κοινό πίνακα.  

 Δουλέψτε σε ομάδες δυο ατόμων ή ατομικά 

 Μπορούμε να γράψουμε κείμενο και να «ανεβάσουμε » τα δικά μας αρχεία 
WORD,PDF, συνδέσμους , ήχο , βίντεο, Φώτο. 

 Αποφασίστε πως θα γίνει η παρουσίαση σας στην τάξη και στους συνεργάτες 
σας. 
 

Καλή διασκέδαση! 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D624wGdcH14

