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Γνωριμία με το  Flipgrid
Μέρος Α
Tι είναι το Flipgrid
Είσοδος - Eγγραφή

Μέρος Β
Πλέγματα (grid) & θέματα (topics)

Πώς ανταποκρίνονται οι μαθητές

Μέρος  Γ 
Χρήση κάμερας/ συσκευή εγγραφής

Άλλες ιδέες

Ανατροφοδότηση



Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του grid
Kάντε κλικ στο μολύβι

Eπεξεργασία ρυθμίσεων grid



Διαρρύθμιση grid

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις 
για το grid

Προσθέστε μια 
φωτογραφία 
εξωφύλλου 

Συμβουλή: Φτιάξτε 
αντίγραφα grids για 
εξοικονόμηση χρόνου



Προσθήκη / επεξεργασία 
δραστηριότητας



Επεξεργασία δραστηριότητας (μολύβι)

Προσθήκη / επεξεργασία δραστηριότητας



Επεξεργασία1ηςδραστηριότητας 

Τίτλος

Χρόνος βιντεογράφησης

Οδηγίες

focus = υλικό για προβολή 
ή παρακολούθηση από 
μαθητές/τριες
(προαιρετικό)



Επεξεργασία 2ηςδραστηριότητας 
Σύντομη συμβουλή για το 
θέμα

Συνημμένα

Εποπτεία βίντεο  - SOS 
ΝΑ ΕINAI ANOIKTO- ON 
((ΠΡΑΣΙΝΟ)  για να μην 
βλέπουν οι μαθητές τα 
βίντεο. Μόνο ο καθηγητής 
μπορεί να τα 
παρακολουθεί.

Απαντήσεις, κατάσταση 
θέματος, ημερομηνίες



Επεξεργασία 3ηςδραστηριότητας 

Χαρακτηριστικά 
του βίντεο

Ανατροφοδότηση



Τι βλέπει ο καθηγητής
Συμβουλή: Για εξοικονόμηση χρόνου 
κάντε αντιγραφή των δραστηριοτήτων 
σας σε άλλα grids

Για προβολή ως μαθητής: κάντε κλικ στο 
Flipcode



Τι βλέπει ο μαθητής

1. Τίτλος της δραστηριότητας

2. Γρήγορη συμβουλή που 
αφορά τη δραστηριότητα 

3. Οδηγίες

4. Το μεγάλο κόκκινο κουμπί!



Από τη ματιά του Μαθητή



Πως να συνδεθούν οι μαθητές στο grid
ή σε συγκεκριμένη  δραστηριότητα 

Με τον σύνδεσμο, αριθμητικό κωδικό ή QR 

Συνδέονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
που επιλέξατε



Πρόσβαση σε μία δραστηριότητα
Με απευθείας σύνδεσμο στο grid: Oι 
μαθητές μπορούν να επιλέξουν θέμα 
από το μενού 

Με σύνδεσμο στη δραστηριότητα:  
κατευθείαν στο θέμα 

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 
συσκευή 



Δίνοντας απάντηση σε μία δραστηριότητα

Διαβάστε το θέμα 

Κάνετε κλικ στο μεγάλο 
κόκκινο κουμπί 

Βιντεογράφηση και 
υποβολή



Ντροπαλός στην κάμερα;

Kάλυψη προσώπου 
με αυτοκόλλητο

Xρήση του pixel

Xρήση του whiteboard 
view

Χρήση του flipgrid με εποπτεία βίντεο 



Πώς να βιντεογραφήσετε



Βιντεογράφηση

πατήστε εγγραφή Do your thing πατήστε στοπ

ελέγξτε το 
βίντεο σουβγάλτε selfie

υποβάλετε το 
βίντεο σου



Συμβουλές
Κάντε βιντεογράφηση σταδιακά

Προσθέστε ένα προ-
ηχογραφημένο βίντεο 

Επεξεργασία, περικοπή, 
διαγραφή, αναδιάταξη κλιπ 

Χρησιμοποιήστε  άσπρο 
πίνακα & σχεδιάστε πάνω του

Καταγράψτε την οθόνη σας



‘Aλλες διασκεδαστικές επιλογές

Xρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα κατά 
την εγγραφή 

Aνεβάστε φωτογραφίες / 
αυτοκόλλητα (οποιαδήποτε εικόνα)

Προσθέστε φίλτρα 

Προσθέστε κείμενο



Περισσότερες ιδέες



Αξιολόγηση εκτέλεσης Κάμερα& στο πλάι φυλλάδιο

• Βιντεογραφηθείτε στην μία πλευρά! 
• Ανεβάστε τους στίχους/παρτιτούρα 

«σαν αυτοκόλλητο» (αρχεία png)

• Επιλέξτε πίνακα/whiteboard
• Προσθέστε τίτλο 
• Ανεβάστε φωτογραφία (στίχοι) 
• Επιλέξτε αυτοκόλλητο (αρκούδα) 
• Βιντεογραφήστε την οθόνη σας 

μετακινώντας το αυτοκόλλητο σε 
κάθε συγχορδία  

Ακολουθήστε τις αλλαγές στις συγχορδίες



Ανατροφοδότηση



Προσωπικά σχόλια από 
καθηγητή 

Βίντεο από καθηγητή 

Με ρουμπρίκες 

Επιλογές  για την 
ανατροφοδότηση 


