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Ειςαγωγή 

 

Το CRAFTS 3.0 ετ εφαρμογών εκμάθηςησ για κινητά (Ρνευματικό Ρροϊόν  5) ςτοχεφει ςτθν 

υποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των δαςκάλων και των εκπαιδευτϊν χειροτεχνίασ, 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ ικανότθτα διδαςκαλίασ τουσ ςτθν καινοτόμο εκπαίδευςθ μζςω 

των ΤΡΕ. 

Οι δάςκαλοι και οι εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ που ςυμμετείχαν ςτισ πιλοτικζσ φάςεισ του 

ζργου ζχουν ςχεδιάςει και δθμιουργιςει αυτζσ τισ εφαρμογζσ, μζςω τθσ εφαρμογισ CRAFTS 

3.0 Mobile Instructional Learning (Ρνευματικό Ρροϊόν  3). Οι εφαρμογζσ ζχουν αναπτυχκεί 

ςτθν αντίςτοιχθ γλϊςςα κάκε χϊρασ που ςυμμετζχει ςτθν πιλοτικι διαδικαςία: Ιςπανία, 

Ελλάδα, ουμανία και Ρορτογαλία. 

Το ςφνολο των εφαρμογϊν ζχει αναπτυχκεί όςο το δυνατόν πιο απλό και φιλικό προσ το 

χριςτθ, προκειμζνου να εμπλζξει και να παρακινιςει τουσ χριςτεσ μζςω ςυγκεκριμζνων 

εργαςιϊν και διαδραςτικισ μάκθςθσ. Από αυτιν τθν άποψθ, αυτό το ςφνολο 

προςαρμοςμζνων καινοτόμων εφαρμογϊν μάκθςθσ για κινθτά ζχει δθμιουργθκεί  και 

προςαρμοςτεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και περιςτάςεισ των ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν 

και των δικαιοφχων τουσ: επαγγελματίεσ χειροτεχνίασ και φοιτητζσ ΕΕΚ. 

Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ αυτισ τθσ παραγωγισ, οι ςυνεργάτεσ και οι χριςτεσ-ςτόχοι - 

δάςκαλοι χειροτεχνίασ και εκπαιδευτζσ - ζχουν εμπλακεί ςε μια διαδικαςία ςχεδιαςμοφ με 

επίκεντρο τον μακθτι για να κατανοιςουν, να ςχεδιάςουν και να δοκιμάςουν τισ δικζσ τουσ 

εφαρμογζσ μάκθςθσ. Ζτςι, ζχουν αποκτιςει μια βακφτερθ κατανόθςθ του ςχεδιαςμοφ 

εκμάκθςθσ και είναι πλζον ςε κζςθ να υιοκετιςουν ι να προςαρμόςουν αυτό το μοντζλο 

ςχεδίαςθσ για χριςθ ςτισ δικζσ τουσ ρυκμίςεισ, αποκτϊντασ γνϊςεισ και μια πρακτικι που 

πρζπει να εφαρμοςτεί για τισ δικζσ τουσ προςαρμοςμζνεσ εφαρμογζσ μάκθςθσ. 

Στισ ακόλουκεσ ενότθτεσ παρζχεται μια ςφνοψθ των εφαρμογϊν που αναπτφςςονται ςε κάκε 

ςυμμετζχουςα χϊρα, όπωσ: 

 Πνομα του δαςκάλου / εκπαιδευτι 

 Ενότθτα 

 Τίτλοσ τθσ εφαρμογισ 

 Κωδικόσ για πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι 

 Τφποσ εφαρμογισ 

 Σκοπόσ τθσ εφαρμογισ 

 Στιγμιότυπα οκόνθσ τθσ εφαρμογισ 
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Ιςπανία 

Ιςπανική εφαρμογή 01 

Εκπαιδευτήσ  Rosa Barquín Sanmartín 

Ενότητα Κεραμικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Κεραμικζσ τεχνικζσ  

Κωδικόσ eFnLz39 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ανάλυςθ τθσ χριςθσ αργίλων υψθλισ και χαμθλισ 
κερμοκραςίασ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

Ιςπανική εφαρμογή 02 

Eκπαιδευτήσ  Rosa Barquín Sanmartín 

Ενότητα Κεραμικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Κεραμικζσ τεχνικζσ  

Κωδικόσ OADXjML 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ζλεγχοσ του τφπου τθσ ατμόςφαιρασ μζςα ςτον κλίβανο 
ενόσ αγγειοπλάςτθ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ιςπανική εφαρμογή 03 

Eκπαιδευτήσ Rosa Barquín Sanmartín 

Ενότητα Κεραμικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Κεραμικζσ τεχνικζσ  

Κωδικόσ LHCXQlt 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Χριςθ κεραμικϊν υαλοπινάκων ςε γλάςτρεσ τροφίμων 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

Ιςπανική εφαρμογή 04 

Eκπαιδευτήσ  Miguel Ángel Tapia 

Ενότητα Ξυλουργικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ξυλουργικι 

Κωδικόσ jxscokE 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Επιλζξτε το πιο μαλακό ξφλο 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ιςπανική εφαρμογή 05 

Eκπαιδευτήσ  Miguel Ángel Tapia 

Ενότητα Ξυλουργικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ξυλουργικι 

Κωδικόσ yghbGev 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ροιο είναι το όνομα του εργαλείου για τθ μζτρθςθ των 
γωνιϊν 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

Ιςπανική εφαρμογή 06 

Eκπαιδευτήσ  Miguel Ángel Tapia 

Ενότητα Ξυλογλυπτικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ξυλογλυπτικι 

Κωδικόσ AjbFEMH 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Πνομα εργαλείου ξυλογλυπτικισ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ιςπανική εφαρμογή 07 

Eκπαιδευτήσ  Miguel Ángel Tapia 

Ενότητα Ξυλογλυπτικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ξυλογλυπτικι 

Κωδικόσ o0Jyg21 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ιδανικό ξφλο για ξυλογλυπτικι 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Ιςπανική εφαρμογή 08 

Eκπαιδευτήσ  Miguel Ángel Tapia 

Ενότητα Τριβι και Ρολφχρωμο ςε Ξφλο 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Τριβι και Ρολφχρωμο ςε Ξφλο 

Κωδικόσ H264Q0L 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Καταγράψτε δφο τεχνικζσ επιχρφςωςθσ ςτο ξφλο 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ελλάδα 

Ελληνική εφαρμογή 01 

Εκπαιδευτήσ Ελ. Λάκκα 

Ενότητα Καταςκευι κοςμθμάτων 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Αξιολόγθςθ ενότθτασ 1 

Κωδικόσ 80DtWvK 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να ςυηθτιςουν το ενδιαφζρον τουσ για τθν 
εφαρμογι εκμάκθςθσ και να επιςκεφκοφν τθν 
πλατφόρμα εκμάκθςθσ μζςω του Resources 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

Ελληνική εφαρμογή 02 

Εκπαιδευτήσ  Ελ. Λάκκα 

Ενότητα Καταςκευι κοςμθμάτων 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Στόχοι μακιματοσ 

Κωδικόσ ZgPGOrC 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να μάκετε εάν οι χριςτεσ ενθμερϊνονται για τουσ 
ςτόχουσ τθσ τάξθσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ελληνική εφαρμογή 03 

Εκπαιδευτήσ  Ελ. Λάκκα 

Ενότητα Καταςκευι κοςμθμάτων 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Διάρκεια Ρρογράμματοσ 

Κωδικόσ 0rXoi1R 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να μάκετε πόςο χρόνο μποροφν να αφιερϊςουν οι 
εκπαιδευόμενοι για να ςυμμετάςχουν ςτο διαδικτυακό 
μάκθμα. 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

Ελληνική εφαρμογή 04 

Εκπαιδευτήσ Ελ. Λάκκα 

Ενότητα Καταςκευι κοςμθμάτων 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ϊρεσ τάξθσ 

Κωδικόσ fhZUuKO 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να μάκετε αν οι αςκοφμενοι προτιμοφν μακιματα 
πρωινοφ ι απογεφματοσ. 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ελληνική εφαρμογή 05 

Εκπαιδευτήσ  Νάντια Γ. 

Ενότητα Ξυλογλυπτικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Επανεξζταςθ του μακιματοσ 1 

Κωδικόσ krygJoV 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο /Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να ανακεωριςετε το υλικό 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

     
 

 

Ελληνική εφαρμογή 06 

Εκπαιδευτήσ ε Νάντια Γ. 

Ενότητα Ξυλογλυπτικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ϊρεσ τάξθσ 

Κωδικόσ o74KDP5 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να μάκετε αν οι αςκοφμενοι προτιμοφν μακιματα 
πρωινοφ ι απογεφματοσ. 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ελληνική εφαρμογή 07 

Εκπαιδευτήσ  Νάντια Γ. 

Ενότητα Ξυλογλυπτικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Επανεξζταςθ του μακιματοσ 2- Ροια από τισ παρακάτω 
είναι τεχνικζσ ξυλογλυπτικισ; 

Κωδικόσ 6BYZgeT 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο /Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να δοκιμάςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτο 2ο μάκθμα 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ρουμανία 

Ρουμανική εφαρμογή 01 

Εκπαιδευτήσ  Vinczellér Márton 

Ενότητα Ενότθτα 1 Ο αςβζςτθσ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ραραγωγι αςβζςτθ (Articol despre proderea varului) 

Κωδικόσ X1bdOFR 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο /Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρϊσ να παράγετε αςβζςτθ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

Ρουμανική εφαρμογή 02 

Εκπαιδευτήσ  Vinczellér Márton 

Ενότητα Ενότθτα 1 Ο αςβζςτθσ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ενδιαφζρον περιεχόμενο 

Κωδικόσ 8Aw3Xec 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο /Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ενδιαφζρον περιεχόμενο ςχετικά με το lime για τθν 
ολοκλιρωςθ του διαδικτυακοφ μακιματοσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 



φνολο εφαρμογών εκμάθηςησ για κινητά 

14 

 

Ρουμανική εφαρμογή 03 

Εκπαιδευτήσ  Vinczellér Márton 

Ενότητα Ενότθτα 1 Ο αςβζςτθσ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ρακζτο κουίη 

Κωδικόσ 3MyrATX 

Σφποσ εφαρμογήσ Quiz 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ανακεφαλαίωςθ γνϊςθσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Ρουμανική εφαρμογή 04 

Εκπαιδευτήσ  Vinczellér Márton 

Ενότητα Ενότθτα 1 Ο αςβζςτθσ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ερϊτθςθ 

Κωδικόσ rlyUnq5 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Σχόλια από τον χριςτθ ςχετικά με τα περιεχόμενα του 
Google Classroom 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ρουμανική εφαρμογή 05 

Εκπαιδευτήσ  Lénárd Levente 

Ενότητα Ενότθτα 2 Traidtional ξυλουργικι 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Σχετικά με το μολφβι ξυλουργοφ 

Κωδικόσ oWeyiPu 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Ρουμανική εφαρμογή 06 

Εκπαιδευτήσ Λενάντ Λεβζντθ 

Ενότητα Ενότθτα 2 Ραραδοςιακά κουφϊματα 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

Κωδικόσ vTwehtn 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρρακτικζσ πλθροφορίεσ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να ολοκλθρϊςετε και να ςυηθτιςετε για το κζμα 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ρουμανική εφαρμογή 07 

Eκπαιδευτήσ  Lénárd Levente 

Ενότητα Ενότθτα 2 Ραραδοςιακά κουφϊματα  

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ανακεφαλαίωςθ 

Κωδικόσ 8Fhf0CM 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / κουίη 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ανακεφαλαίωςθ και επαλικευςθ των γνϊςεων 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Ρουμανική εφαρμογή 08 

Eκπαιδευτήσ  Lénárd Levente 

Ενότητα Ενότθτα 2 Ραραδοςιακά κουφϊματα 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

Κωδικόσ MbZWg38 

Σφποσ εφαρμογήσ Ερϊτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Σχόλια από τον χριςτθ ςχετικά με τα περιεχόμενα του 
Google Classroom 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 



φνολο εφαρμογών εκμάθηςησ για κινητά 

17 

 

Ρουμανική εφαρμογή 09 

Eκπαιδευτήσ  Tarr Margit 

Ενότητα Ενότθτα 3 Τεχνικι νωπογραφίασ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Ρόροσ 

Κωδικόσ K03DFZq 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να ολοκλθρϊςετε το διαδικτυακό μάκθμα 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Ρουμανική εφαρμογή 10 

Eκπαιδευτήσ  Tarr Margit 

Ενότητα Ενότθτα 3 Τεχνικι νωπογραφίασ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ρακζτο / κουίη 

Κωδικόσ Bc8Vvon 

Σφποσ εφαρμογήσ Quiz 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ανακεφαλαιοποίθςθ, επαλικευςθ γνϊςεων  

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Ρουμανική εφαρμογή 11 

Eκπαιδευτήσ  Tarr Margit 

Ενότητα Ενότθτα 3 Τεχνικι νωπογραφίασ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

Κωδικόσ FMbmPXf 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρρακτικζσ πλθροφορίεσ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςτο διαδικτυακό μάκθμα 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Ρουμανική εφαρμογή 12 

Eκπαιδευτήσ  Tarr Margit 

Ενότητα Ενότθτα 3 Τεχνικι νωπογραφίασ 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ρακζτο / Συηιτθςθ 

Κωδικόσ pYkmoW1 

Σφποσ εφαρμογήσ Ερϊτθςθ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Σχόλια από τον χριςτθ ςχετικά με τα περιεχόμενα του 
Google Classroom 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Πορτογαλία 

Πορτογαλική εφαρμογή 01 

Εκπαιδευτήσ  Esperança Santos 

Ενότητα Κζντθμα χεριϊν 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Υλικά και εργαλεία κεντιματοσ 

Κωδικόσ te3XCUA 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Για να μάκετε τα ςτεφάνια κεντιματοσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

Πορτογαλική εφαρμογή 02 

Εκπαιδευτήσ  Esperança Santos 

Ενότητα Κζντθμα χεριϊν 

Σίτλοσ εφαρμογήσ αφζσ κεντιματοσ 

Κωδικόσ GswD5Xf 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο/ κουίη 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρροςδιορίςτε ραφζσ κεντιματοσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Πορτογαλική εφαρμογή 03 

Εκπαιδευτήσ  Esperança Santos 

Ενότητα Κζντθμα χεριϊν 

Σίτλοσ εφαρμογήσ αφζσ κεντιματοσ 

Κωδικόσ 36 καβαλά 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο/ κουίη 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρροςδιορίςτε ραφζσ κεντιματοσ για τθν περιοχι πλιρωςθσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Πορτογαλική εφαρμογή 04 

Εκπαιδευτήσ  Esperança Santos 

Ενότητα Κζντθμα χεριϊν 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Υλικά κεντιματοσ 

Κωδικόσ Bvqa7iz 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο/ κουίη 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρροςδιορίςτε υλικά κεντιματοσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Πορτογαλική εφαρμογή 05 

Εκπαιδευτήσ  Esperança Santos 

Ενότητα Κζντθμα χεριϊν 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Υλικά κεντιματοσ 

Κωδικόσ 6STzxGf 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο/ κουίη 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Αναγνωρίςτε διαφορετικοφσ τφπουσ Ρρϊτεσ φλεσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Πορτογαλική εφαρμογή 06 

Εκπαιδευτήσ  Esperança Santos 

Ενότητα Κζντθμα χεριϊν 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Υλικά κεντιματοσ 

Κωδικόσ FG9IpSi 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ονομάςτε τουσ τφπουσ βελόνασ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Πορτογαλική εφαρμογή 07 

Εκπαιδευτήσ  Esperança Santos 

Ενότητα άψιμο κοινωνικισ μάςκασ  

Σίτλοσ εφαρμογήσ άβω Κοινωνικι μάςκα: βιμα προσ βιμα 

Κωδικόσ 4dU9voa 

Σφποσ εφαρμογήσ Ρακζτο / πόροσ 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρϊσ να ράψετε μια κοινωνικι μάςκα: βιμα προσ βιμα  

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Πορτογαλική εφαρμογή 08 

Εκπαιδευτήσ  Anaga Figueiroa 

Ενότητα Τεχνικζσ βίντεο 

Σίτλοσ εφαρμογήσ ΡΕΝΤΕ ΦΑΣΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ 

Κωδικόσ plredbX 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ονομάςτε τισ πζντε φάςεισ τθσ παραγωγισ βίντεο 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Πορτογαλική εφαρμογή 09 

Εκπαιδευτήσ  Anaga Figueiroa 

Ενότητα Τεχνικζσ βίντεο 

Σίτλοσ εφαρμογήσ Τφποι περιεχομζνου βίντεο 

Κωδικόσ kebn8IW 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ταξινόμθςθ κανόνων δθμιουργίασ περιεχομζνου βίντεο 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Πορτογαλική εφαρμογή 10 

Εκπαιδευτήσ  Anaga Figueiroa 

Ενότητα Τεχνικζσ βίντεο 

Σίτλοσ εφαρμογήσ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΝΑΙΟ 2: 

Κωδικόσ uFGiITd 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Αναγνωρίςτε το ςενάριο ςτθ φάςθ προ-παραγωγισ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 
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Πορτογαλική εφαρμογή 11 

Εκπαιδευτήσ  Anaga Figueiroa 

Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕ  

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ψθφιακό μάρκετινγκ 

Κωδικόσ k6DYSMO 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ονομάςτε τισ πλατφόρμεσ για τθ διεξαγωγι ζρευνασ 
αγοράσ 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 

 

Εφαρμογή ςτα Πορτογαλικά 12 

Εκπαιδευτήσ  Anaga Figueiroa 

Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕ  

Σίτλοσ εφαρμογήσ Ιςτολόγιο 

Κωδικόσ etZWTQf 

Σφποσ εφαρμογήσ Σφντομθ ζρευνα 

κοπόσ τησ εφαρμογήσ Ρροςδιορίςτε το κφριο αντικειμενικό ιςτολόγιο 

τιγμιότυπα οθόνησ τησ εφαρμογήσ 

 
 


