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Αυτόσ ο οδηγόσ αποτελεύ μϋροσ του υλικού που ϋχει  παραχθεύ μϋςα ςτα πλαύςια του 
προγρϊμματοσ Erasmus+ "Transmedia: a new narrative that involves communication and 
education towards the future classroom”, κωδικόσ: 2014-1-ES01-KA201-004478. Σο 
πρόγραμμα ϋχει διϊρκεια από επτϋμβρη 2014 μϋχρι Αύγουςτο 2016 και οι εταύροι εύναι οι 
ακόλουθοι:  

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: Josep Antoni Blasco  ern ndez ( jblasco9@xtec.cat )  

 ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ: INSTITUT DE       S (Catalonia, Spain) 
http://inspalamos.cat/ 
υντονιςτϋσ: Joaquim  art nez  odr guez, Magda Soler  edr s και Josep Ciberta i 
Tirado  

 ΕΣΑΙΡΟΙ: 

                                                   -OESTE (Caldas 
da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/ 
υντονιςτϋσ::  icolau  oao  on alves  orges  και Carla de Jesus 

 

 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΙΑ, K.A’ ( Λϊρνακα, Κύπροσ)                
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/ 
υντονύςτρια: τϋλλα Ηλιϊδου 

 

 COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)               
http://bphasdeu.ro/ 
υντονύςτρια: Viorica Raicu  

 

 Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακασ  (Λϊρνακα, Κύπροσ)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/ 
υντονύςτριεσ: Υιλύτςα Υιλύππου-Μαςώνου και Κωνςταντύνα Μαλϊ  

 

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/ 
υντονιςτϋσ: Federico Agen & Maddalena Degan  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

ε περύπτωςη που δεν εύςτε ϋμπειροσ χρόςτησ τησ τεχνολογύασ, το να χρηςιμοποιόςετε το 

Twitter μπορεύ να γύνει πολύπλοκο, ο ςυγκεκριμϋνοσ οδηγόσ χρόςησ όμωσ θα ςασ βοηθόςει 

να γύνεται «αςτϋρι» του  Σwitter . 

Για να αντιληφθεύτε καλύτερα τον κόςμο του  Twitter, πρϋπει πρώτα να αντιληφθεύτε 

μερικϋσ φρϊςεισ που χρηςιμοποιούνται ευρϋωσ από τουσ χρόςτεσ,  όπωσ: 

 Tweet: Μόνυμα με 140 χαρακτόρεσ. 

 Retweet (RT): Κοινοπούηςη του tweet κϊποιου ϊλλου. 

 Feed: Η ροό από tweets που βλϋπετε ςτη ςελύδα ςασ. Αποτελεύται από 

ενημερώςεισ των χρηςτών που ακολουθεύτε. 

 Handle: Όνομα χρόςτη ςασ. 

 Mention (@): Σρόποσ για να αναφερθεύτε ςε ϊλλο χρόςτη με το όνομα του ςε ϋνα 

tweet (e.g. @mashable). Οι χρόςτεσ ειδοποιούνται με το @mentioned. Εύναι ϋνασ 

τρόποσ να εμπλακεύτε ςε δημόςιο διϊλογο  με ϊλλουσ χρόςτεσ. 

 Direct Message (DM): Προςωπικό μόνυμα 140 χαρακτόρων μεταξύ 2 ατόμων. 

Εςεύσ αποφαςύζετε αν θα δεχθεύτε ϋνα Direct Message από οποιονδόποτε  Twitter 

χρόςτη, ό μόνο από χρόςτεσ που ακολουθεύτε. Μπορεύτε να ςτεύλετε  DM μόνο ςε 

χρόςτη που ςασ ακολουθεύ.  

 Hashtag (#): Σρόποσ κατηγοριοπούηςησ ςυζητόςεων και δημοςιεύςεων, 

ςυμμετοχό ςε μια ςυζότηςη ό ενημϋρωςη γύρω από ϋνα θϋμα.  (e.g. 

#AmericanIdol, #Obama). Σο hashtag εύναι ϋνα εργαλεύο αναζότηςησ που 

επιτρϋπει ςε ϊλλουσ να βρουν τα  tweets ςασ ανϊλογα με το θϋμα προσ ςυζότηςη. 

Μπορεύτε επύςησ να κϊνετε κλικ ςε ϋνα hashtag για να δεύτε όλα τα tweets  που 

αναφϋρουν το θϋμα — ακόμη και από ϊτομα που δεν ακολουθεύτε . 

 

Σο Twitter διαθϋτει ϋνα πλούςιο online λεξικό, ςτο οπούο μπορεύτε να ανατρϋξετε ςε 

περύπτωςη που δεν γνωρύζετε τισ όλεσ τισ εκφρϊςεισ. 
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Κεφϊλαιο 1  Σι εύναι το Twitter; 

 

Σο Twitter εύναι ϋνα ραγδαύα αναπτυςςόμενο μϋςο κοινωνικόσ δικτύωςησ το οπούο 

χρηςιμοποιεύ μικρού μεγϋθουσ μηνύματα  για ϊμεςη ενημϋρωςη από φύλουσ, οι οπούοι ςτο 

Twitter εύναι γνωςτού ςαν “followers”. Σο Twitter εύναι ϋνα «micro blogging platform» επειδό 

επιτρϋπεται να ςτεύλετε μηνύματα “tweet”  χρηςιμοποιώντασ μϋχρι 140 χαρακτόρεσ. 

 

 

Κεφϊλαιο 2 Δημιουργύα  λογαριαςμού Twitter  

 

Σο πρώτο βόμα για να ςυμμετϋχετε ςε μια ςυζότηςη εύναι να ςυςτηθεύτε ό να 

δημιουργόςετε το όνομα χρόςτη.  

Οι υπόλοιποι χρόςτεσ θα ςασ γνωρύζουν με αυτό το όνομα χρόςτη και το οπούο θα 

χρηςιμοποιεύτε ςτον διϊλογο που θα ϋχετε μαζύ τουσ.  

Αν επιλϋξατε ϋνα όνομα χρόςτη και μετανιώςατε μετϊ, κανϋνα πρόβλημα! Μπορεύτε να το 

αλλϊξετε όποτε επιθυμεύτε. 

Αν δεν ςκοπεύετε να δημιουργόςετε ψεύτικο λογαριαςμό (που δεν εύναι επιθυμητό),  εύναι 

προτιμότερο η φωτογραφύα του προφύλ ςασ καθώσ και τα ςτοιχεύα ό τα ενδιαφϋροντϊ ςασ 

να εύναι πραγματικϊ ούτωσ ώςτε τα ϊτομα που θα ςασ ακολουθόςουν να νοιώθουν πιο 

ϊνετα μαζύ ςασ.  

 

 

 



 

 

 

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

    6 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/signing-up-for-twitter.png  

 

Μόλισ επιλϋξετε το όνομα χρόςτη ςασ, το Twitter θα ςασ ζητόςει τον αριθμό του 

τηλεφώνου ςασ για να ταυτολογηθεύ με  το λογαριαςμό του Twitter, ο οπούοσ, μελλοντικϊ, 

θα ςασ βοηθόςει ςτην ανϊκτηςη του λογαριαςμού ςασ, ςε περύπτωςη που τον χϊςετε. 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/enter-phone-number-on-twitter.png  

 

 

http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/signing-up-for-twitter.png
http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/enter-phone-number-on-twitter.png
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Μόλισ τελειώςετε αυτό τη διαδικαςύα, θα ςασ γύνει ϋνα μϊθημα πλοόγηςησ ςτη χρόςη του  

Twitter για δικό ςασ ευκολύα. ασ προτρϋπουμε να μελετόςετε καλϊ αυτό την διαδικαςύα 

ειδικϊ αν αςχολεύςτε για πρώτη φορϊ  με κοινωνικϊ δύχτυα (όπωσ ςτην πιο κϊτω 

φωτογραφύα).   

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/Tour-of-Twitter.pngg  

το επόμενο βόμα, το Twitter θα ςασ ζητόςει να επιλϋξετε θϋματα που ςασ ενδιαφϋρουν, 

ούτωσ ώςτε να βρεύτε τουσ χρόςτεσ για να τουσ «ακολουθόςετε». Μπορεύτε να 

«ακολουθόςετε» όλουσ όςουσ ςασ προτεύνονται ό μπορεύτε να ψϊξετε ϋνα ςυγκεκριμϋνο 

ϊτομο. Μην διςτϊςετε να «ακολουθόςετε» ϊτομα, εύναι απόλυτα φυςιολογικό!  

  

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/who-to-follow-on-twitter.png  

http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/Tour-of-Twitter.pngg
http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/who-to-follow-on-twitter.png
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Κεφϊλαιο 3  Δημιουργύα προφύλ  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/add-your-photo-on-twitter.png  

Για να προςθϋςετε φωτογραφύα προφύλ, πατόςτε το κουμπύ τησ κϊμερασ πιο πϊνω και 

ανεβϊςτε φωτογραφύα του εαυτού ςασ. κοπόσ εύναι να ςυνδεθεύτε με όςο το δυνατόν 

περιςςότερα ϊτομα, οπότε, μην επιλϋξετε φωτογραφύα που εύναι αφηρημϋνη, οι ϊλλοι 

μπορεύ να δυςκολευτούν  να πιςτϋψουν ότι εύςτε πραγματικό ϊτομο. 

Για το επόμενο βόμα,  το Twitter  θα ςασ ζητόςει να Βρείτε άτομα που γνωρίζετε ( όπωσ 

φαύνεται πιο κϊτω), και για να το κϊνετε, θα ςυνδεθεύτε με τουσ λογαριαςμούσ ςασ Gmail, 

Outlook, AOL or Yahoo e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/add-your-photo-on-twitter.png
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Σο τελευταύο και τελικό βόμα για τη δημιουργύα του λογαριαςμού ςασ εύναι να 

ςιγουρευτεύτε ότι όλεσ οι επιλογϋσ εγκαταςτϊθηκαν με ακρύβεια (ζώνη ώρασ, προςταςύα, 

γλώςςα, τοποθεςύα κλπ) και για να το εξακριβώςετε, πρϋπει να πατόςετε ςτη φωτογραφύα 

προςώπου ςασ ςτη δεξιϊ πϊνω γωνύα και να πϊτε  ςτισ ρυθμύςεισ (όπωσ πιο κϊτω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/twitter-settings.png  

 

Άλλεσ ρυθμύςεισ που αξύζει  να ελϋγξετε: 

  Ειδοποιήςεισ Email ( απενεργοποιόςτε  την ςε περύπτωςη που γύνει ενοχλητικό ό 

       ϋχετε πολλϋσ ειδοποιόςεισ. 

 χεδιαςμόσ (Σο Twitter  ςασ δύνει την ευκαιρύα να αναδεύξετε λύγο την 

προςωπικότητα ςασ προςθϋτοντασ  ϋνα φόντο.  Μπορεύτε επύςησ να επιλϋξετε από 

διϊφορα προεπιλεγμϋνα θϋματα).  

 Κινητό ( Αν ϋχετε Smartphone, ςύγουρα θα χρειαςτεύτε την εφαρμογό του Twitter).  

 

http://www.steamfeed.com/wp-content/uploads/twitter-settings.pngg


 

 

 

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

    10 

Κεφϊλαιο  4  Σι εύναι το  “following”; 

 

Ο όροσ “following” εύναι αυτόσ που χρηςιμοποιούμε για τουσ ανθρώπουσ που 

«ακολουθούμε», από τουσ οπούουσ θα παύρνετε tweets ςτο λογαριαςμό ςασ. Αυτού 

λαμβϊνουν ειδοπούηςη όταν τουσ επιλϋξετε για να τουσ ακολουθεύτε.  

 

 

Κεφϊλαιο  5  Σι εύναι οι  “followers”; 

Ο όροσ  “followers”  αναφϋρεται ςτα ϊτομα  που ϋχουν επιλϋξει να ςασ ακολουθούν. 

Υυςικϊ, ωσ νϋοσ χρόςτησ, ςτην αρχό θα ξεκινόςετε από μηδϋν followers και ςτη ςυνϋχεια 

από εςϊσ εξαρτϊται αν θα τουσ αυξόςετε.   

 

 

 

Κεφϊλαιο 6  Φρόςιμοι ςύνδεςμοι 

 https://support.twitter.com/articles/215585#  (Ξεκινώντασ με το Twitter) 

 https://support.twitter.com/articles/101002-how-to-find-friends-and-colleagues-on-

twitter (Πώσ να βρεύτε φύλουσ και ςυνεργϊτεσ ςτο twitter) 

 https://support.twitter.com/articles/14020-twitter-sms-commands (Twitter μϋςω SMS) 

 https://support.twitter.com/groups/54-mobile-apps  (Άρθρα για βοόθεια για το κινητό) 

 https://support.twitter.com/articles/166337-the-twitter-glossary (Σο επύςημο γλωςςϊριο 

του Twitter.com)  

 https://business.twitter.com/ (Επύςημοσ οδηγόσ Twitter για επιχειρόςεισ) 

 

https://support.twitter.com/articles/215585
https://support.twitter.com/articles/101002-how-to-find-friends-and-colleagues-on-twitter
https://support.twitter.com/articles/101002-how-to-find-friends-and-colleagues-on-twitter
https://support.twitter.com/articles/14020-twitter-sms-commands
https://support.twitter.com/groups/54-mobile-apps
https://support.twitter.com/articles/166337-the-twitter-glossary
https://business.twitter.com/
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