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TOP 100 tools for learning
Η Jane Hart κάνει κάθε χρόνο µία προσπάθεια, µέσα από την ιστοσελίδα της, για τον
εντοπισµό των καλύτερων web εργαλείων για την εκπαίδευση. Στην προσπάθεια αυτή
συµµετέχουν άτοµα από όλο τον κόσµο που ασχολούνται µε την εκπαίδευση. Κάθε
άτοµo µοιράζεται τα 10 καλύτερα web εργαλεία που χρησιµοποιεί. Για το 2012
συµµετείχαν 582 άτοµα και τα αποτελέσµατα µπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω
παρουσίαση :
http://www.slideshare.net/fullscreen/janehart/top-100-tools-for-learning-2011/

Ασφάλεια στο διαδίκτυο
H ∆ράση Ενηµέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου
υλοποίησε 6 διαδικτυακά σεµινάρια (“webinars”), τα οποία απαντούν, µέσα από
τεχνολογίες πολυµέσων και βίντεο, σε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά µε τις εξής
σηµαντικές ενότητες:
1. Βασικές συµβουλές για την online ασφάλεια - Μέρος Α': προστασία της
ιδιωτικής ζωής, δικαιώµατα και υποχρεώσεις στο ∆ιαδίκτυο, αντιµετώπιση της
διαδικτυακής πληροφορίας µε κριτική σκέψη, προσεκτική αντιµετώπιση των
διαδικτυακών φίλων (διάρκεια 13:35 λεπτά).
2. Βασικές συµβουλές για την online ασφάλεια - Μέρος Β': αποφυγή κακόβουλου
λογισµικού, διαδικτυακές αγορές, η σηµασία της κατανόησης των όρων χρήσης
και της πολιτικής απορρήτου των ιστοσελίδων, χρήση του κινητού µας µε
ασφάλεια, αποφυγή της υπερβολικής ενασχόλησης µε το ∆ιαδίκτυο (διάρκεια
13:24 λεπτά).
3. Υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου: σηµάδια, συµπτώµατα, πρόληψη,
αντιµετώπιση (διάρκεια 12:27 λεπτά).
4. Cyberbylling - ηλεκτρονικός εκφοβισµός: µορφές, συνέπειες, πρόληψη,
αντιµετώπιση (διάρκεια 14:26 λεπτά).
5. Παράνοµο περιεχόµενο: κυριότερες και πιο συνήθεις µορφές (διάρκεια 7:30
λεπτά).
6. Safeline.gr: Καταγγελία παράνοµου περιεχοµένου ή παράνοµης συµπεριφοράς
µέσω της ηλεκτρονικής φόρµας της Safeline (διάρκεια 9:07 λεπτά).

∆είτε τα στο:
http://www.youtube.com/SaferinternetGreece
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MICROWORDS PRO
Ελληνικά links για το Microworlds Pro.
•
•

•

•

•

•
•
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•
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http://theminio.co.cc/logo/logo-html/index.html : Εισαγωγικά videos για το
Micoworlds Pro.
http://users.att.sch.gr/glezou/ : Μία από τις πρώτες καλές προσπάθειες από την
Κατερίνα Γλέζου. Περιέχει παρουσίαση του προγράµµατος, φύλλα εργασίας,
ιδέες για projects, θεωρία και άλλα.
http://www.dapontes.gr : Ένα site από τον Νίκο ∆απόντε µε πληροφορίες για το
πρόγραµµα, προτάσεις διδασκαλίας, αλλά και εφαρµογές του Microworlds Pro σε
Φυσική και Μαθηµατικά.
http://49gym-athin.att.sch.gr/start.htm : Στο site του 49ου Γυµνασίου της Αθήνας
µπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα φύλλα εργασίας από τον καθηγητή Μοτσενίγο
Χρήστο.
http://users.att.sch.gr/thtsag/gymg.htm : Μία πολύ καλή προσπάθεια από τον
καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκατάκη του 2ου Γυµνασίου Ζεφυρίου. Περιλαµβάνει
φύλλα εργασίας και ασκήσεων αλλά και πολλές on-line ασκήσεις.
http://www.gymit.gr/files/MWPro.doc : Σηµειώσεις και ασκήσεις από τον Χρίστο
Μαβόγλου, έναν από τους συγγραφείς του βιβλίου.
http://logoseminar.wetpaint.com/ : Ένα wiki που δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες
του σεµιναρίου Logo που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του
2009 από την Μαρία Σκιαδέλλη. Περιέχει την βασική παρουσίαση που έγινε στο
σεµινάριο, φύλλα εργασίας και ενδεικτικούς µικρόκοσµους.
http://www.it.uom.gr/project/mworlds2003/ : Μία πτυχιακή εργασία για το
Microworlds Pro από τον Πέτρο Χατζηχαρίση. Περιλαµβάνει αρκετό υλικό αλλά
στην αγγλική έκδοση.
http://eclass.sch.gr/modules/document/document.php : Υλικό µε ασκήσεις,
παρουσιάσεις και ενδεικτικά παραδείγµατα από την Τσοµώκου Χριστίνα του 2ου
Γυµνασίου Χαλκίδας.
http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/microworldspro/mwprotut.htm
:
Σύντοµος οδηγός για το πρόγραµµα από τον δάσκαλο Σαλονικίδη Γιάννη.
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Links Youtube για το MICROWORDS Pro
Κοµπιουτεράκι µε το Microworlds Pro:
http://www.youtube.com/watch?v=RcPaatS2JBg
Microworlds Pro Βασικές εντολές στα ελληνικά: (Μάθηµα 1)
http://www.youtube.com/watch?v=r8emts-XxjQ&feature=related
Microworlds Pro εντολές επανάληψης στα ελληνικά: (Μάθηµα 2)
http://www.youtube.com/watch?v=9eGU8hV7Vss&feature=relmfu
Microworlds Pro ∆ιαδικασίες στα ελληνικά: (Μάθηµα 3)
http://www.youtube.com/watch?v=LS3gQqH4CmI&feature=relmfu
Microworlds Pro Υπερδιαδικασίες στα ελληνικά: (Μάθηµα 4)
http://www.youtube.com/watch?v=mHQtNoQOzYc&feature=relmfu
Μicroworlds Pro Αριθµητικές πράξεις στα ελληνικά: (Μάθηµα 5)
http://www.youtube.com/watch?v=2yK4PRDv-Og
Μicroworlds Pro Εντολές Εισόδου-Εξόδου στα ελληνικά: (Μάθηµα 6)
http://www.youtube.com/watch?v=lmBvwGLIp58&feature=relmfu
Μicroworlds Pro Μεταβλητές στα ελληνικά: (Μάθηµα 7/9)
http://www.youtube.com/watch?v=wbYKQGxuDTY&feature=relmfu
Μicroworlds Pro Επίλυση Απλών Αριθµητικών Προβληµάτων: (Μάθηµα 8)
http://www.youtube.com/watch?v=1Dn-4knT_lo
Μicroworlds Pro Logo - Εντολές: Αν, Αν ..διαφορετικα – (Μάθηµα 10ο)
http://www.youtube.com/watch?v=p8f5V-p78qY
Μicroworlds Pro Logo - Κουµπιά, Αντίγραφα Χελώνας – (Μάθηµα 12ο)
http://www.youtube.com/watch?v=-th1nxYb34o
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SCRATCH
Ξένα links για το Scratch είναι τα εξής:

ScratchHome
http://scratch.mit.edu/

1

Το επίσηµο site του scratch. Μην ξεχάσετε να
επισκεφτείτε το forum από το επίσηµο site του scratch στο
οποίο µπορείτε να βρείτε υλικό αλλά και πολλές ιδέες.
Επίσης να δείτε τις κάρτες του scratch πατώντας εδώ.

LearnScratch
2

http://learnscratch.org/
Ένα site µε πάρα πολλά video - tutorials για το scratch.
Είναι σίγουρο ότι θα το λατρέψετε.

ScratchEd
http://scratched.media.mit.edu/

3

Μία on-line κοινότητα που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009
και στόχο έχει την ανταλλαγή απόψεων αλλά και υλικού
µεταξύ
των
εκπαιδευτικών.

http://www.shallwelearn.com/
4

http://shallwelearn.com/index.php/en/
Ένα site της Jessica Chiang που περιέχει µαθήµατα,
videos, demos και projects.

http://ictmindtools.net/scratch/
5

http://ictmindtools.net/scratch/
Ένα πολύ ενδιαφέρον site από την Margaret Meijers που
έχει αρκετά παραδείγµατα και κατατοπιστικές οδηγίες.
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Scratchwiki
http://wiki.classroom20.com/Scratch
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Εδώ µπορείτε να βρείτε υλικό για το Scratch από
διάφορους εκπαιδευτικούς. Καλή εξερεύνηση. ∆είτε
οπωσδήποτε τις δραστηριότητες από τον Richard
Wiktorowicz.

Υλικό από το JohnStone High School
7

http://www.jhigh.co.uk/ITIntroCourses/S2Courses/
ScratchProgramming/Scratch_Home.html
Ένα site µε πολλές ασκήσεις και κατατοπιστικά videos

http://www.redware.com/scratch/
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http://www.redware.com/scratch/
∆ωρεάν µαθήµατα για το Scratch από την εταιρεία
Redware.

ScratchPrograms
9

http://users.soe.ucsc.edu/~karplus/scratch_programs/
Εδώ µπορείτε να βρείτε µερικά προγράµµατα για το
Scratch αλλά και τον τρόπο επίλυσης τους.

