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Εισαγωγή στην δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου  

 

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου:  Αναπτύξτε 

δεξιότητες στην δημιουργία περιεχομένου σε ιστοσελίδες 

και αποκτήστε γνώσεις γύρω από τα ψηφιακά μέσα.   

Ψηφιακό περιεχόμενο με οπτικοακουστικά μέσα: 

χρησιμοποιήστε το Powtoon για να φτιάξετε βίντεο και 

παρουσιάσεις στο λεπτό. Επιπλέον, χρησιμοποιήστε την 

κάμερα του κινητού σας για να γυρίσετε ένα βίντεο και 

εισάγετε το βίντεο στην παρουσίαση σας για να μοιάζει πιο επαγγελματική.   

 

Η σημασία της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου με οπτικοακουστικά μέσα:  

 

- Παρόμοιο περιεχόμενο μπορεί να μοιραστεί με τους συμμαθητές, καθηγητές, φίλους και 

συγγενείς σας.  

 

- Φτιάξτε ένα δημιουργικό βίντεο και κινήστε το ενδιαφέρον του κοινού με την συσκευή του 

τηλεφώνου σας ή διαδικτυακά εργαλεία, όπως το PowToon. 

-Μοιραστείτε μέρος της επικαιρότητας για να τονίσετε κάτι σημαντικό.  

 

-Μαθαίνετε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά με οπτικοακουστικά μέσα.  

 

-Μαθαίνετε περισσότερα πράγματα για τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία τα οποία παρέχουν 

διάφορα πρότυπα για να ξεκινήσετε το πρότζεκτ σας.  

  

  

 

 

 

https://www.powtoon.com/home/?
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Δραστηριότητα: (Διάρκεια 30 λεπτά)  

 

  Χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού σας, του φορητού υπολογιστή ή του 

tablet, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα βίντεο με ψηφιακό περιεχόμενο για να το 

μοιραστείτε με τους συμμαθητές σας. Διαλέξτε ένα θέμα που να σας εμπνέει ή ακολουθήστε 

το Φυλλάδιο 1 για να δημιουργήσετε το δικό σας βίντεο.  
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Δημιουγία ψηφιακού περιεχομένου με οπτικοακουστικά μεσα  

Αρχικά γράψε μια μικρή περιγραφή ενός θέματος που σε εμπνέει.  

* Συμβουλή: Μπορείς να πραγματοποιήσεις μια έρευνα στα γρήγορα και να βρεις σχετικά 

παραδείγματα για να αποκτήσεις μια ιδέα και έπειτα να δημιουργήσεις το δικό σου ψηφιακό 

πριεχόμενο με οπτικοακουστικά μέσα.  
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