
▪ Με λένε Μαρία Μούκα.

▪ Είμαι εργοθεραπεύτρια.

▪ Εργάζομαι στο Εργαστήρι Ειδικής  Αγωγής Μαργαρίτα.

▪ Θα μιλήσουμε όλοι μαζί για την επικοινωνία με κινητές συσκευές. 

Θα συστηθείτε κι εσείς;;



Τι είναι η επικοινωνία;



▪ Ένα κινητό τηλέφωνο.

▪ Μπορείς να του εγκαταστήσεις 

πολλές χρήσιμες εφαρμογές.

▪ Για να εγκαταστήσεις

και να χρησιμοποιήσεις 

μία εφαρμογή επικοινωνίας 

χρειάζεσαι ίντερνετ. 

▪ Συχνά χρειάζεσαι

και μία ενεργή τηλεφωνική γραμμή.

▪ Χρειάζεσαι ένα μέιλ

για να κατεβάσεις τις εφαρμογές.



Σε τι διαφέρει 
ένα τάμπλετ
από ένα 
κινητό τηλέφωνο;



ΖΟΟΜ

▪ Είναι εφαρμογή επικοινωνίας.

▪ Χρειάζεται ίντερνετ.

▪ Με το ZOOM συναντάς ανθρώπους 

από απόσταση.

▪ Στο ΖΟΟΜ πρέπει να προσέχεις πολύ 

τι φοράς

τι κάνεις

και τι λες .

▪ Συχνά αυτό που γίνεται στο ΖΟΟΜ

το γράφουν σε βίντεο.

▪ Και στην εργασία μας

πρέπει να ντυνόμαστε όπως πρέπει. 



Είναι έτοιμος 
αυτός ο κύριος 
για ένα ΖΟΟΜ;



Είναι έτοιμος 
αυτός ο κύριος 
για ένα ΖΟΟΜ;



Είναι έτοιμη 
αυτή η κυρία
για ένα ΖΟΟΜ;



Για να δούμε 
κάποια βίντεο!

https://www.youtube.com/watch?v=4pq9N8qrTT0

https://www.youtube.com/watch?v=Mh4f9AYRCZY

https://www.youtube.com/watch?v=4pq9N8qrTT0
https://www.youtube.com/watch?v=Mh4f9AYRCZY


WhatsApp και Viber ▪ Είναι εφαρμογές επικοινωνίας.

▪ Χρειάζεσαι ίντερνετ 

και έναν τηλεφωνικό αριθμό.

▪ Στο WhatsApp 

χρειάζεσαι ανοικτό το κινητό σου.

▪ Στέλνεις γραπτά μηνύματα

φωνητικά μηνύματα

κάνεις φωνητικές κλήσεις

και βιντεοκλήσεις.

▪ Μπορείς να ενημερώσεις κάποιον

για το πού βρίσκεσαι. 



Σε ποιον θα μπορούσες 
να στείλεις αυτό το μήνυμα;



Σε ποιον θα μπορούσες 
να στείλεις αυτό το μήνυμα;



Σε ποιον θα μπορούσες 
να στείλεις αυτό το μήνυμα;



Σε ποιον θα μπορούσες 
να στείλεις αυτό το μήνυμα;



Για να δούμε μαζί 
αυτά τα μηνύματα!



Facebook

▪ Χρειάζεται ίντερνετ.

▪ Δε χρειάζεται τηλεφωνικό αριθμό.

▪ Ο προϊστάμενός σου ίσως βλέπει

αυτά που ανεβάζεις στο Facebook. 



Τι πρέπει να προσέχεις

▪ Αυτό που στέλνεις στο ίντερνετ

δεν μπορείς να το σβήσεις τελείως.

▪ Μη στέλνεις φωτογραφίες σου χωρίς ρούχα.

▪ Μη μιλάς με αγνώστους στο ίντερνετ.

▪ Πρόσεξε τι στέλνεις στον κάθε άνθρωπο.

▪ Ζήτα βοήθεια από έναν πιο έμπειρο ενήλικo

αν συμβαίνει κάτι σοβαρό. 



Καχούτ ▪ Είναι εφαρμογή και ιστοσελίδα.

▪ Χρειάζεται ίντερνετ.

▪ Το Καχούτ είναι παιχνίδι.

▪ Στο Καχούτ συνήθως απαντάς 

σε ερωτήσεις του εκπαιδευτή σου.

▪ Για να παίξεις ωραία το Καχούτ

πρέπει να είναι πολλοί οι παίκτες.

Είσαι έτοιμος να παίξουμε
με το Καχούτ;

https://kahoot.com/schools-u/


Σας ευχαριστώ πολύ
κύριοι και κυρίες του Θεοτόκος!


