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Εισαγωγή στην  Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου 

βασισμένο στην τεχνολογία Cloud – Canva  

 

Κερδίστε εμπειρία δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς σκοπούς με την 
χρήση του Canva 

 

 
[Στιγμιότυπο οθόνης από: www.canva.com ] 

 

 

Canva: ένα απλό εργαλείο σχεδιασμού ιστοσελίδας από το 2012.  Η μορφή του είναι εύκολη 

και παρέχει πρόσβαση σε φωτογραφίες, διανυσματικές εικόνες και φόντα. Χρησιμοποιείται 

τόσο από ερασιτέχνες, όσο και από επαγγελματίες. Τα εργαλεία του μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για σχεδιασμό ιστοσελίδας και γραφικά πολυμέσων.  

 
Γιατί το Canva; 

-Είναι δωρεάν! 

-Είναι βασισμένο στην τεχνολογία cloud, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κατεβάσετε 

οποιοδήποτε λογισμικό πρόγραμμα. Το μόνο που χρειάζεστε είναι πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και ηλεκτρονικές συσκευές για την χρήση της πλατφόρμας.  

-Είναι πολύ απλό και φανταστικό!   

 

 

 

 

 

 

http://www.canva.com/
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Πως να ξεκινήσετε; 
 

1. Επισκεφθείτε την ιστοδελίδα https://www.canva.com/ 

2. Δημιουργήστε δωρεάν λογαριασμό με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λογαριασμό 

Google ή Facebook σας. 

 

[Στιγμιότυπο οθόνης από: www.canva.com ]  

 

3. Γράψετε δική σας δημοσίευση, δημιουργήστε δικό σας πρότυπο, φωτογραφία, αφίσα ή 

κάρτα.   

 

Να είστε δημιουργικοί και απλοί!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/
http://www.canva.com/
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Δραστηριότητα: 

 - Δημιουργήστε κάτι για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

- graphic Δημιουργήστε ένα απλό γραφικό ενός αποφθέγματος.  

- Δημιουργήστε μια κάρτα που να προωθεί το σχολείο σας. 

- Δημιουργήστε μια ωραία αφίσα για την οικογένεια σας. 

- Δημιουργήστε μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

- Δημιουργήστε μια φωτογραφία με σύντομο κείμενο για προώθηση ενός προιόντος.  

Προεραιτικά/Συμβουλή: Οι μαθητές μπροούν να σχεδιάσουν το περιεχόμενο ενός θέματος 

της αρεσκείας τους.  

Σημειώσεις: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


