
Διαδικτυακές εφαρμογές και εργαλεία για το 
μάθημα της Μουσικής 1

Εισαγωγή στη διαδικτυακή πλατφόρμα Learning Designer, αναφορά στα 
εικονικά μουσικά όργανα (virtual instruments) και παρουσίαση του 

διαδικτυακού εργαλείου Flipgrid.

Εκπαιδεύτρια: Κάθριν Ξενοφώντος

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
10:00-11:00 π.μ







Σύντομος Οδηγός Δημιουργίας Ομάδας στο Teams

Εξ αποστάσεως μάθηση - Αξιοποίηση του Office 365  

Microsoft Teams
• Nα δημιουργήσετε την αντίστοιχη ομάδα στο Teams για τα

τμήματα σας.

• Να έχετε τον κωδικό της ομάδας για να τον δώσετε στους
μαθητές σας από τα πρώτα κιόλας μαθήματα για να μπορέσουν
να ενωθούν στην αντίστοιχη τάξη και να το ελέγξετε από την
αρχή της σχολικής χρονιάς

• Προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε το Teams ως εργαλείο για το
μάθημά σας και ως μέσο επικοινωνίας με τους μαθητές σας.

Εισηγούμαστε:
• Στην περιοχή Files του Teams μπορείτε να

αναρτήσετε το υλικό του μαθήματός σας
(παρουσιάσεις, βίντεο, σημειώσεις, ηλεκτρονικά
βιβλία, κ.α) για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε
αυτό από τους μαθητές σας. Έτσι μπορείτε να
αποφύγετε την άσκοπη πολυγράφηση κάποιων
σημειώσεων.

• Να ορίσετε ως μέσο επικοινωνίας με τους
μαθητές το Teams για τυχόν απορίες.

• Να προσθέσετε εργασίες ή project που θα
χρησιμοποιήσετε για τα πρώτα μαθήματα.

https://www.pi.ac.cy/pi/material/genika/office365/guide_create_team_in_teams.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2884%3A-office365&catid=131%3A2020-03-19-07-11-45&Itemid=487&lang=el


Ιστοσελίδα

Βοήθεια 

Βίντεο

Οδηγός Χρήσης

ΝΕΧΤ WEEK!!! Δεν δουλεύει το server.

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer
https://blogs.ucl.ac.uk/ltu/projects/learning-designer-%20help/
https://www.youtube.com/watch?v=S0edRboC9vI&feature=emb_logo&ab_channel=LearningDesignerCommunity
https://eileenkennedylearningtech.files.wordpress.com/2017/04/designer-screen-learning-designer.pdf




Εικονικά μουσικά όργανα 
(virtual instruments)

Chrome music lab - rhythm https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm

Boomwackers   https://www.musick8.com/boomwhackers/playboomwhackers.php

Bongos https://apps.makeymakey.com/bongos/

Google creative keyboard  https://creatability.withgoogle.com/keyboard/

Piano/Keyboard https://www.musictheory.net/piano

Chrome music lab chords  https://musiclab.chromeexperiments.com/Chords

Piano/xylophone/metallophone   https://musicplayonline.com/xylophone/

https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
https://www.musick8.com/boomwhackers/playboomwhackers.php
https://apps.makeymakey.com/bongos/
https://creatability.withgoogle.com/keyboard/
https://www.musictheory.net/piano
https://musiclab.chromeexperiments.com/Chords
https://musicplayonline.com/xylophone/


Flipgrid για καθηγητές μουσικής 
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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



Τι  είναι  το  Flipgrid?



Τι είναι το Flipgrid?
Πλατφόρμα video response

Δυνατότητα μαθητή/τριας να 
δημιουργεί και να μοιράζεται βίντεο

Εύκολος τρόπος συλλογής βίντεο 
από μεγάλο αριθμό μαθητών



Γιατί είναι   ευκολόχρηστο;
Ενσωματωμένη συσκευή 
εγγραφής με ελκυστικές 
λειτουργίες

Αυτόματα φόρτωση βίντεο

Αυτόματη οργάνωση βίντεο

Ευκολία στο να μοιραστείτε, 
να αποθηκεύσετε,  
να κατεβάσετε βίντεο



Εμφάνιση
1.Τίτλος πλέγματος 

(grid)

2.Τίτλος θέματος 
(Topic)

3.Οδηγίες

4.Το μεγάλο πράσινο 
κουμπί!

5.  Ανάρτηση απαντήσεων 



Δείτε μια απάντηση
Kάντε κλικ σε μια απάντηση 
για να την παρακολουθήσετε

Προβολή βίντεο

Ανάρτηση σχόλιων

Περισσότερες πληροφορίες 
αργότερα!



Βασικές ιδέες για το 
μάθημα μουσικής

Αξιολόγηση εκτέλεσης Μ.Ο

Τραγούδι 

Προφορική απάντηση σε ερώτηση

Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα αργότερα 



Πως    να    ξεκινήσετε 



Εγγραφή εκπαιδευτικού 

Χρήση του λογαριασμού Google ή 
Microsoft

Εισαγωγή  προσωπικών στοιχείων

https://auth.flipgrid.com/signup

https://auth.flipgrid.com/signup


Το πλέγμασας /your grid
Δημιουργία ενός πλέγματος

Πλέγμα = κοινότητα μάθησης

Χώρος εργασιών 



Ποιος θα έχει πρόσβαση στο δίκτυό 
σας και πως;

Σχολικό email: Google / Microsoft
(περιορίζει το πλέγμα σε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση)

Ταυτότητα μαθητή: καλό για 
νεαρούς μαθητές (επιλογή 
εισαγωγής csv)

Δημόσιο: για 13+ (μερικές φορές 
16+), εκπαιδευτικούς, ενήλικες



Πρόσκληση μαθητών για συμμετοχή  
στο δίκτυο – πλέγμα / Grid

Μοιράζομαι τον 
ανάλογο σύνδεσμο

Δημοσίευση σε 
Microsoft Teams ή 
Google Classroom

FLIPGRID CODE:   c38bf6a6
https://flipgrid.com/c38bf6a6

https://flipgrid.com/c38bf6a6

