
 

 

Υπόδειγμα 
(template) για την 
ανάπτυξη της 
Αυτοκατευθυνόμενης 
μάθησης 
Διαδικτυακή Εκπαιδευτική 
Πηγή 



 

Υπόδειγμα (Template) για την Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση  
Διαδικτυακή εκπαιδευτική πηγή 

Θέμα: Φτιάξε μια ιστορία 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 3 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή την πηγή; 

Το Storyboard είναι πολύ εύκολο στη χρήση του. Αρχικά, πρέπει να 
κάνετε την εγγραφή σας, και έπειτα, μπορείτε να κάνετε ό,τι 
χρειάζεται για τη δημιουργία ενός βιβλίου κόμικς. Μπορεί επίσης να 
προσαρμοστεί και για παιδιά, ηλικιωμένους, αλλά και για 
επαγγελματίες. Χωρίζεται σε διάφορα βήματα: Χαρακτήρες, 
Αντικείμενα, Ομιλία, Σχήματα, Σκηνές. Το κάθε βήμα έχει τα δικά του 
υπό-βήματα. Για παράδειγμα, εάν διαλέξετε σκηνές, θα πρέπει να 
κάνετε τα εξής υπό-βήματα: Πόλη, Διασκέδαση,  Σπίτι (εσωτερικός 
/εξωτερικός χώρος), σχολείο, αθλητισμός κλπ. 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

Χρησιμοποιώντας ένα storyboard, οι χρήστες θα μπορούν να 
δράσουν ανεξάρτητα, δημιουργώντας από μόνοι τους μια ιστορία 
κόμικς. 

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-
creator?msclkid=f9fee065a9bb11ec9e2867c25ddc7915 

 
 
  



 

 
 

Θέμα: Εργαλειοθήκη 3DComic του Blender 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή την πηγή; 

Ο κύριος στόχος αυτής της πηγής είναι η υιοθέτηση νέων ψηφιακών 
δεξιοτήτων στους τομείς των τρισδιάστατων σχεδίων (3D drawings). Η 
εργαλειοθήκη περιλαμβάνει μια σειρά από τρισδιάστατους 
χαρακτήρες inkbot, wordballoons, λεζάντες και SFX που βοηθούν τους 
μαθητές να ξεκινήσουν τη διαδικασία. 
Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, ακόμα και εάν ο μαθητευόμενος 
δεν έχει κάποια γνώση στη δημιουργία τρισδιάστατων σχεδίων (3D 
drawings). 
 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

Οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να ξεκινήσουν τη δημιουργία των 
δικών τους τρισδιάστατων κόμικς απευθείας από τις σκηνές Blender. 
Θα βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους, ιδιαίτερα στον τομέα 
του γραφικού σχεδιασμού (graphic design). 

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://spiraloid.gumroad.com/l/3dcomictoolkit?msclkid=b2e4be5b
b3fd11ec9aa303c4a3df7dec 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Θέμα: Πάρτε μια πόζα 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τηn πηγή; 

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στη διαδικασία δημιουργίας είναι 
ο σχεδιασμός του χαρακτήρα και οι πόζες-στάσεις που θα έχει. Αυτή 
η πηγή αποτελεί ένα από τα βήματα για τη δημιουργία και το 
σκιτσάρισμα των χαρακτήρων.  
Αυτή η ιδέα (concept) είναι χωρισμένη σε 3 βήματα:  

• Χειρονομία 

• Δομή  

• Είναι αληθοφανές 
Η επεξήγηση είναι πολύ απλή και κατανοητή για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες. 
Ο κύριος στόχος είναι να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε την 
φαντασία σας και πως να δημιουργείτε τις πόζες-στάσεις όλων των 
χαρακτήρων. 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

 
Ο χρήστης θα είναι εξοικειωμένος με ολόκληρη τη διαδικασία 
δημιουργίας στάσεων για τις διάφορες καταστάσεις και σκηνές ενός 
βιβλίου κόμικς.    

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/21/digital-
comics-club-week-6/ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Θέμα: Φύλλα εργασίας κόμικς (Comic Worksheets) 

Τίτλος: 

Πως να σχεδιάσεις τον Ήχο FX (Sound FX) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή την πηγή; 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητευόμενοι μπορούν να 
εξασκήσουν το σχεδιασμό του ήχου τους.  
Τα βήματα, στα οποία οι μαθητευόμενοι πρέπει να δώσουν προσοχή 
καθώς σχεδιάζουν τον ήχο, έχουν καταγραφεί και εξηγηθεί. Το πιο 
σημαντικό είναι να μπορούν οι μαθητευόμενοι να λάβουν τη γνώση 
του ηχητικού σχεδιασμού.  
 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

 
 
Όταν τελειώσουν με αυτό το φύλλο εργασίας, οι μαθητευόμενοι θα 
είναι σε θέση να αναβαθμίσουν και να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις 
τους σχετικά με τον ήχο των κόμικς.   

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://comicsclubblog.files.wordpress.com/2017/05/sfx-comic.pdf 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Θέμα: Σχεδιάστε μαζί (Draw-along) 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή την πηγή: 

Αυτή η δραστηριότητα έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας βίντεο. 
Τα βίντεο παρουσιάζουν διάφορες τεχνικές και μεθόδους με τις 
οποίες μπορείτε να σχεδιάζετε στο διαδίκτυο αλλά και στο χαρτί. Τα 
βίντεο έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας εμπειρογνώμονες από 
το χώρο των κόμικς. Ο κύριος στόχος είναι να εκπαιδεύσετε τους 
μαθητευόμενους για το πως μπορούν, μέσω διάφορων τεχνικών, να 
φτιάξουν ένα ποιοτικό βιβλίο κόμικς.  

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή: 

Οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν κόμικς μέσω 
διάφορων τεχνικών και μεθόδων. 

Σύνδεσμοι για 
την πηγή: 

• https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM  -Draw 
with Tom McLaughlin 

• https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ  -Draw 
with Jamie Smart 

• https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE  -Draw 
with Matty Long 

• https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk -Draw 
with Korky Paul | 

• https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc  -Draw 
with Jenny Løvlie 

• https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8  -Draw 
with Mini Grey 

https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM
https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ
https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE
https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk
https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc
https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8


 

 
 

Θέμα: Γράφοντας ένα σενάριο 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή: 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εισάγετε τους μαθητές 
στη διαδικασία συγγραφής κάθε πάνελ (panel) που εμπλέκεται στη 
δημιουργία της ιστορίας ενός βιβλίου κόμικς. Επίσης, αυτή η πηγή 
περιλαμβάνει ένα υπόδειγμα (template), για παράδειγμα του πως 
είναι δομημένα τα πάνελ (panels). 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

Οι μαθητευόμενοι θα είναι ικανοί να γράψουν περιεχόμενο για κάθε 
πάνελ και να δημιουργήσουν με επιτυχημένο τρόπο μια ιστορία για 
ένα βιβλίο κόμικς.  

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/05/12/digital-
comics-club-week-9/ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Θέμα: Διδασκαλία με Κόμικς Επιστήμης (Science Comics) 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να εισάγει τους μαθητευόμενους 
στα κόμικς επιστήμης. Τα κόμικς επιστήμης έχουν ως σκοπό να 
ενημερώσουν τον κόσμο για την επιστήμη μέσων διάφορων 
καρικατούρων και ιστοριών. Αυτή η πηγή δίνει πολύ καλά 
παραδείγματα του πως να χρησιμοποιήσετε την επιστήμη, αλλά και 
πως να την φέρετε πιο κοντά στους ανθρώπους.  
 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

Αυτή η πηγή θα δώσει τη δυνατότητα στα βιβλία κόμικς να μπορούν 
να δημιουργηθούν και μέσω επιστημονικών θεμάτων. Οι 
μαθητευόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιστημονικά 
θέματα στα κόμικς, και να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη σε αυτά με 
ένα διασκεδαστικό τρόπο.  

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://www.slj.com/story/teaching-with-science-comics 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.slj.com/story/teaching-with-science-comics


 

 
 

Θέμα: Δραστηριότητα ‘Το διαστημόπλοιο του χαρακτήρα σου έχει 
προσγειωθεί σε έναν εξωγήινο πλανήτη!’’ 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

Μετά από όλες τις πηγές και την αυτοεκμάθηση (self-learning), ο 
στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν όλες τις τεχνικές, μεθόδους και τρόπους 
δημιουργίας μιας ιστορίας.  
Το θέμα της δραστηριότητας είναι πολύ ενδιαφέρον, και οι 
μαθητευόμενοι μπορούν να φτιάξουν διάφορες ιστορίες.  

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή η 

πηγή; 

Οι μαθητευόμενοι θα επιβεβαιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το 
βιβλίο κόμικς καθώς και ολόκληρης της διαδικασίας δημιουργίας 
ενός κόμικς. 

Σύνδεσμος για την 
πηγή:  

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/16/weekly-
prompt-5/ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Θέμα: Δημιουργήστε τα δικά σας καταπληκτικά Κόμικς Στριπ Διαδικτυακά 
μέσω του Canva 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 3 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή την πηγή: 

Ο δημιουργός των Κόμικς Στριπ, Canva είναι τόσο απλός να τον 
χρησιμοποιήσετε που δεν χρειάζεται καν να είστε ένας 
επαγγελματίας σκιτσογράφος/καρτουνίστας (cartoonist), καλλιτέχνης 
ή σχεδιαστής για να δημιουργήσετε κάτι μαγικό. Ολόκληρη η 
διαδικασία δημιουργείται βήμα-βήμα και είναι πολύ συνοπτική. 
Οι μαθητευόμενοι μπορούν να καταλάβουν πολύ γρήγορα τι 
απαιτείται από κάθε βήμα.  
 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

Το Canva είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία δημιουργίας 
οποιουδήποτε είδους βιβλίου κόμικς. 
Οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Canva στο 
μεσαίο επίπεδο (intermediate level), αφότου βελτιώσουν τις 
δεξιότητες τους σε αυτή την πλατφόρμα.  

Σύνδεσμος για 
την πηγή:  

https://www.canva.com/create/comic-
strips/?msclkid=7f3876d6b3f811ec933d960f41e7e95f 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


