
Επιμορφωτική 
τηλεσυνάντηση για τη 

νέα… εξΑΕ στα σχολεία,  
κατά την περίοδο 

αναστολής λειτουργίας 
τους λόγω μέτρων 

αντιμετώπισης covid-19 Λιάνα Καλοκύρη 
Συντονίστρια Εκπ/κού

Έργου Φιλολόγων(περιλαμβάνεται επικαιροποιημένο υλικό, 
μετά τις αρχικές τηλεσυναντήσεις)



ΆΞΟΝΕΣ τηλε-
διάσκεψης

I. Τι είναι η ΕξΑΕ για τη περίοδο 
αυτή…  (οδηγίες και ψηφιακά 
εργαλεία)

II. Προγραμματισμός, 
σχεδιασμός 

III. Μερικές χρήσιμες Οδηγίες 
για cisco webex (meeting-
virtual class)

IV. Αξιοποίηση εξΑΕ στα 
φιλολογικά μαθήματα



ΆΞΟΝΕΣ τηλε-
διάσκεψης

I. Τι είναι η ΕξΑΕ για τη 
περίοδο αυτή…  (οδηγίες 
και ψηφιακά εργαλεία)

ΥΠΑΙΘ. Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση
Οδηγίες και σχετική ενημέρωση
• https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-

ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-
tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi


Τι είναι η ΕξΑΕ για τη 
περίοδο αυτή…  (οδηγίες 
και ψηφιακά εργαλεία)

Πηγή: ιστοσελίδα ΥΠΑΙΘ. 
(βλ. εκεί όλη την ενημέρωση)

«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Οδηγίες και σχετική ενημέρωση»
• https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-

ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-
eks-apostaseos-ekpaidefsi

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi


Η Εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες;
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#10-i-eks-apostaseos-didaskalia-
stous-mathites-tha-anaplirosei-tis-xamenes-ores

https://www.biskotto.gr/nea/provlimata-stin-ex-apostaseos-ekpaideysi-epilysi-
zita-o-sepe-chanion/

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη. 
Στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η διατήρηση της 
επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/237120_kriti-zitoyn-
ilektroniko-exoplismo-gia-tin-ex-apostaseos-ekpaideysi

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#10-i-eks-apostaseos-didaskalia-stous-mathites-tha-anaplirosei-tis-xamenes-ores
https://www.biskotto.gr/nea/provlimata-stin-ex-apostaseos-ekpaideysi-epilysi-zita-o-sepe-chanion/
https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/237120_kriti-zitoyn-ilektroniko-exoplismo-gia-tin-ex-apostaseos-ekpaideysi


Ι. Τι είναι η ΕξΑΕ για τη 
περίοδο αυτή…

Επικοινωνία για συναισθηματική – εκπαιδευτική υποστήριξη 
 Ενσυναίσθηση, ανθρώπινο πρόσωπο εκπαίδευσης  χαμόγελο, 

αποδοχή, ενδιαφέρον για νέα τους, κατανόηση, εμψύχωση… 
Επιβράβευση!!!
 Διάδραση – «αμεσότητα»/ μείωση «γεωγραφικήςαπόστασης»…
 Το κύριο! ΤΟ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΞΑΕ: Να τους 

υποστηρίξουμε σε αυτό: «μαθαίνω πώς να 
μαθαίνω»!!! 
δραστηριότητες διερευνητικής, ανακαλυπτικής μάθησης
Οργάνωση χρόνου
Να κρατάνε αρχείο / Ημερολόγιο 

Τι σημαίνει για σας «εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση»; Σύγχρονη – ασύγχρονη; 



Ι. Τι είναι η ΕξΑΕ για τη 
περίοδο αυτή…

Μια βασική διάκριση… που θέλει αλληλοσυμπλήρωση…
Σύγχρονη εξΑΕ :  
ΑΛΛΗΛΕ-ΠΙΔΡΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΟ «ΖΩΝΤΑΝΗ»
Ασύγχρονη εξΑΕ: 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ (μάθηση στον δικό τους χρόνο, στο δικό τους 
ρυθμό)

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ…. Εναπόκειται στον 
«δάσκαλο»

Τι σημαίνει για σας «εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση»; Σύγχρονη – ασύγχρονη; 



Επιλεγμένες επιμορφωτικές προτάσεις 
διαδικτυακή παρακολούθηση …  για δια βίου μάθηση…

Ανοικτή Συζήτηση καθηγ. Α. 
Λιοναράκη και Παν. 
Αναστασιάδη. 4-4-20. «Η 
πρόκληση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για τα σχολεία 
μας»  
https://www.facebook.com/PT
DElab/videos/2489806762645
05/

https://www.facebook.com/PTDElab/videos/248980676264505/


Το βίντεο "Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση για 
εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ 
θμιας εκπαίδευσης, από 
τον Καθ. Αντ. Λιοναράκη" 
στο YouTube

• https://youtu.be/x1q5VL8a
WT0

Επιλεγμένες επιμορφωτικές προτάσεις 
διαδικτυακή παρακολούθηση …  για δια βίου μάθηση…

https://youtu.be/x1q5VL8aWT0


Επιλεγμένες επιμορφωτικές προτάσεις 
διαδικτυακή παρακολούθηση …  για δια βίου μάθηση

• Α. Κόκκος. 
«Η επέκταση 
της χρήσης της 
εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης: 
Κίνδυνοι και 
Ευκαιρίες»

https://www.youtube.com/watch?v=532pL1KiP8k

https://www.youtube.com/watch?v=532pL1KiP8k


Β. Καλοκύρη. Εκπαιδευτικό υλικό: Διαδικτυακές πηγές για την «εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση» (στις έκτακτες συνθήκες αναστολής λειτουργίας του σχολείου) και για 
τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας σε συνθήκες «κανονικότητας».   

• Το υλικό είναι δομημένο σε 9 άξονες:
1. ζητήματα θεωρητικού πλαισίου,
2. ψηφιακές πλατφόρμες για ασύγχρονη και σύγχρονη

εκπαίδευση που προτείνονται από το ΥΠΑΙΘ, για να
διατηρηθεί η επαφή των μαθητών με το σχολείο,

3. πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα,
4. λίστα ιστοτόπων με ελεύθερη διάθεση εικόνων και

φωτογραφιών,
5. η τέχνη στην εκπαίδευση,
6. ελεύθερης χρήσης - δωρεάν ψηφιακά βιβλία

λογοτεχνίας, γλώσσας, πρόγραμμα υποστήριξης
Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση και
καλλιέργεια φιλαναγνωσίας

7. «Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα»
8. Επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς (Υλικό από

Επιστημονική Διημερίδα των 18 ΠΕΚΕΣ, 25-26.4.20).
9. Ψηφιακές δημιουργίες, ψηφιακά εργαλεία Διαθέσιμο στον ιστότοπό μας: Συνεργατικές Ιστοσελίδες –

Δίκτυο συνεργασίας φιλολόγων (Συντονισμός ΣΕΕ Β. Καλοκύρη
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/


Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν κι άλλες πλατφόρμες; 
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#6-boroyn-oi-ekpaideftikoi-na-aksiopoiisoun-kai-
alles-platformes

• Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού. Ενθαρρύνεται η 
χρήση της προτεινόμενης από το ΥΠΑΙΘ πλατφόρμας λόγω της 
προσφερόμενης ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 

• Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και 
αξιοποιούνται ήδη από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς είναι 
δυνατόν να συνεχίσουν να αξιοποιούνται. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαφύλαξη των προσωπικών 
δεδομένων των μαθητών/τριών και στη σχετική ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi#6-boroyn-oi-ekpaideftikoi-na-aksiopoiisoun-kai-alles-platformes


Ωράριο σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης    
ΥΠΑΙΘ 31/3/2020



Προτάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής
καλές πρακτικές

• Ασύγχρονη
• Σύγχρονη 
• Μικτό μοντέλο (blended)

Οι ώρες και οι ζητούμενες 
εργασίες με προσοχή και 
παιδαγωγικό μέτρο…



Προτάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής
καλές πρακτικές

1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ…

Ενδεικτικά:
Α) Προετοιμασία μαθήματος με αποστολή υλικού (e-
mail) π.χ. θέμα ΝΕΓ-ΝΕΛ, δημιουργική δραστηριότητα 
σε Ιστορία (ανακαλυπτική μάθηση) κ. ά. 
Β) Σχεδιασμός σε 3 φάσεις:
1. Σύγχρονη σύντομη συνάντηση, υποκίνησης 

ενδιαφέροντος και εξηγήσεων-ανάθεσης έργου
2. Ασύγχρονη ΕξΑΕ: οι μαθητές εργάζονται σε δικό 

τους χρόνο, σε καθορισμένο διάστημα, με 
γνωστό πρόγραμμα επόμενου τηλε-μαθήματος

3. Σύγχρονη ΕξΑΕ: παρουσιάσεις, ανατροφοδότηση



Προτάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής
καλές πρακτικές

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΥΧΡΟΝΗΣ (ΠΟΥ 
ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ή και ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ) 

Προσοχή στη χρήση του υλικού της ασύγχρονης  αποστολή 
οδηγιών χρήσης στους μαθητές! Όχι απλή ανάρτηση όγκου 
αρχείων [αντιπαιδαγωγικό, επιζήμιο – αποθαρρύνει χωρίς 
οδηγίες χρήσης και σχεδιασμό συγκεκριμένης αξιοποίησης 
(διάκριση χρήσης «βιβλιοθήκης ψηφιακής επί του μαθήματος  
vs. συγκεκριμένων ασκήσεων για συγκεκριμένο μάθημα
3. Διορθώνουμε και αποστέλλουμε εξατομικευμένα σχόλια στις 
δραστηριότητες –ασκήσεις που ζητήσαμε και λάβαμε από τους 
μαθητές! (όχι απλή αναφορά-σχόλια σε τυχόν επόμενο 
τηλεμάθημα, «ματαίωση» προσδοκίας των μαθητών από 
αντίκρυσμα εργασίας τους)



Εναρκτήρια σύγχρονη τηλε-συνάντηση με μαθητές ή… αναπληρωματικά 
στην πρώτο επόμενο τηλεμάθημα. 
 Παιδαγωγικό Συμβόλαιο για εξ αποστάσεως εκπ/ση… και ιδιαίτερα για τηλε-μαθήματα (σύγχρονη 

εξΑΕ):
Καλοί τρόποι ψηφιακής επικοινωνίας. Καλλιέργεια ψηφιακής πολιτειότητας: ανθρωπιστικές και 
δημοκρατικές αξίες.
 Τι προσφέρω….
 Τι ζητώ … 
 Τι δεσμεύονται οι μαθητές/τριες
Ενδεικτικά σημαντικά θέματα:
1. Εμπιστοσύνη –υπευθυνότητα- σεβασμός στην τήρηση προσωπικών δεδομένων καθηγητή-

συμμαθητών ως προς  τηλε-μαθήματα (ζητήματα κρυφής βιντεοσκόπησης, αναμετάδοσης, 
φωτογραφιών, αναρτήσεων χωρίς τη γνώση του καθηγητή κλπ)

2. «Σεβασμός/ανταπόκριση στην περίσταση επικοινωνίας»: εμφάνιση συμμετεχόντων, χώρος, ησυχία 
περιβάλλοντος

3. Τήρηση κανόνων ηλεκτρονικής τάξης 
4. κ.ά….



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και Οδηγίες για ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ (e-class, e-me,  cisco webex
(meeting- virtual class)

• https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-
ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-
eks-apostaseos-ekpaidefsi

• μέσα στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ για την εξΑΕ:

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLe
arningAsyncInstructions_20200320_0.pdf ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με συνδέσμους 
για βιβλία διαδραστικά κ.ά. 

 Κατεβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής 
τηλεκπαίδευσης (Webex Meetings)
Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-
εκπαίδευσης (Webex Meetings)

 https://youtu.be/qQIx91b3WMk αναρτημένο στο ΥΠΑΙΘ 
στην ΕξΑΕ οδηγίες webex

 https://youtu.be/qQIx91b3WMk Οδηγίες για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή - 16.3.2020

 Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια 
τηλεδιάσκεψη με το WEBEX MEETINGS        
https://youtu.be/x6gUD19c_Ow

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLearningAsyncInstructions_20200320_0.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_1._%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CC%81%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://youtu.be/qQIx91b3WMk
https://youtu.be/qQIx91b3WMk
https://youtu.be/x6gUD19c_Ow


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και Οδηγίες για ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ (e-class, e-me,  cisco webex
(meeting- virtual class)

• ΒΛ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1. ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΑΡΧΕΙΟ…



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΓΛΩΣΣΑ – ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ…

• Αξιοποίηση του καιρού για εξ αποστάσεως μελέτη και παρουσίαση λογοτεχνικού 
βιβλίου…

• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ e-books for greeks

•
https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%
BD-
%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%C
E%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC

•

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΓΛΩΣΣΑ – ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ…
• Πρόγραμμα Γλωσσικού Γραμματισμού (Καλοκύρη – Συνεργασία 

στην εφαρμογή 11 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου)
• Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό ανά ειδικότητες εκπαιδευτικών. 

Τόμος 1  (από τους Συνεργαζόμενους Συντονιστές Εκπ. Έργου του 
ΠΕΚΕΣ Κρήτης)

• Διαθέσιμα:
• https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio/ (λήψη βιβλίων και 

σύνδεσμος για τον ειδικό ιστότοπο του Προγράμματος.)
• Και ο  ειδικός ιστότοπος του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού 

Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση
https://linguiliteracy.wordpress.com/

https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio/
https://linguiliteracy.wordpress.com/


Η Λογοτεχνία ….διαθεματικά

• Πέντε «μαθηματικά» μυθ/τα -επιλογή Τεύκρου 
Μιχαηλίδη http://www.andro.gr/empneusi/top-5-
mathematics-books/ 

•  «Λογοτεχνία με τα Μαθηματικά να αποτελούν βασικό 
συστατικό της μυθοπλασίας» 
https://www.politeianet.gr/thematikes-
protaseis/epilogi-logotechnias-me-mathimatika-390 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEBEX MEETING

ΠΗΓΗ:
https://image.slidesharecdn.com/tzortzakiswebex-200403193858/95/webex-meetings-33-638.jpg?cb=1585950477

https://image.slidesharecdn.com/tzortzakiswebex-200403193858/95/webex-meetings-33-638.jpg?cb=1585950477
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Επιλογή από άλλες διαδικτυακές πηγές:  Οδηγίες για αξιοποίηση 
Webex

• Γιάννης Τζωρτζάκης. Slideshare. Αποδοτική αξιοποίηση του Webex meetings.    
https://www.slideshare.net/JohnTzortzakis/webex-
meetings?fbclid=IwAR08fXtG6Adq5rlFMUhjiMW1BspIV2eHvFscD8ni0DJJLg2a0Uug3epfV5o

 https://www.slideshare.net/JohnTzortzakis/webex-meetings

• Γιάννης Τζωρτζάκης.  Μικρο-Σεμινάριο Webex. Μικρο-Σεμινάριο για την παιδαγωγική αξιοποίηση της 
πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας/διδασκαλίας Webex meetings στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Καλύπτονται 
οι βασικές, καθώς και οι προχωρημένες λειτουργίες και δίνονται παραδείγματα εφαρμογής. 
https://www.youtube.com/watch?v=NzM623HCDyc

• Πανσεληνάς  https://pe86.blogspot.com/. 

https://www.slideshare.net/JohnTzortzakis/webex-meetings?fbclid=IwAR08fXtG6Adq5rlFMUhjiMW1BspIV2eHvFscD8ni0DJJLg2a0Uug3epfV5o
https://www.slideshare.net/JohnTzortzakis/webex-meetings
https://www.youtube.com/watch?v=NzM623HCDyc
https://pe86.blogspot.com/


Ενημέρωση και Οδηγίες ΥΠΑΙΘ,   πληροφορίες χρήσης για ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ (e-class, e-me,  cisco webex (meeting- virtual class) από ΥΠΑΙΘ και 
άλλες επιλεγμένες πηγές

•
 ΥΠΑΙΘ- Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-

gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
 μέσα στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ για την εξΑΕ: διαδραστικά βιβλία, Webex
1. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLearningAsyncInstructions_20200320_0.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με συνδέσμους για βιβλία 
διαδραστικά κ.ά. 

2. Κατεβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής τηλεκπαίδευσης (Webex Meetings)
Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings)

3. https://youtu.be/qQIx91b3WMk αναρτημένο στο ΥΠΑΙΘ στην ΕξΑΕ οδηγίες webex
4. https://dschool.edu.gr/menoumespiti/ αναρτημένες οδηγίες για την ασύγχρονη, οδηγίες για την e-

me και διευθύνσεις  διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού του ΥΠΑΙΘ από τα Ψηφιακά Αποθετήρια 
«Φωτόδεντρο»

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLearningAsyncInstructions_20200320_0.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_1._%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CC%81%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://youtu.be/qQIx91b3WMk
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/


Συνέχεια: διαθέσιμα στο youtube [ΥΠΑΙΘ]

1. https://youtu.be/qQIx91b3WMk Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή - 16.3.2020

2. Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια τηλεδιάσκεψη με το WEBEX MEETINGS        

https://youtu.be/x6gUD19c_Ow

https://youtu.be/qQIx91b3WMk
https://youtu.be/x6gUD19c_Ow


Οδηγίες για αξιοποίηση e-class: 

• Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://eclass.sch.gr/info/manual.php

• Παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας η-τάξη του ΠΣΔ (e-class) στην εποχή Covid 19. -
6/4/2020.  Μπαλωμένου Αθανασία (Σία) - Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)

• https://www.youtube.com/watch?v=DW_GD_t9DGE&feature=youtu.be

https://eclass.sch.gr/info/manual.php
https://www.youtube.com/watch?v=DW_GD_t9DGE&feature=youtu.be


Οδηγίες για αξιοποίηση e-me: [εμπεριέχονται στο: 
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/ ]

• Πού θα βρείτε την e-me:   https://e-me.edu.gr/
• H e-me με μια ματιά: https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-

me.edu.gr/&cause=no-token&eat=22bc8d0bc41f1c826831c1f3928627bb
• Αρχίζω με την e-me. Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς:  

https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guideline
s4Teachersv1.0-Mar2020.pdf

• Βίντεο-παρουσιάσεις των λειτουργιών της e-me: 
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos

• Αναλυτικός Οδηγός χρήσης της e-me: https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html
• Συχνές ερωτήσεις 
• https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/FAQ-e-me.pdf

https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://e-me.edu.gr/
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=22bc8d0bc41f1c826831c1f3928627bb
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/FAQ-e-me.pdf


Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας! 
Στη διάθεσή σας  για εφαρμογές στην πράξη…

Ας αξιοποιήσουμε την πρόκληση ως ευκαιρία εμπλουτισμού της δουλειάς μας με τους 
μαθητές μας…

Λιάνα Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου – κλάδου Φιλολόγων

ΠΕΚΕΣ Κρήτης.
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