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Παροχή Σύγχρονης ΕξΑΕ_2020-2021_ΦΕΚ 3882_12.09.2020 , Προσθήκη (έκτακτες συνθήκες,
καταλήψεις κ.α.)
Εγκύκλιος 15/9/202 121802/ΓΔ4: Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21. (pdf) / ΕΓΓΡΑΦΟ

==> Παρουσίαση (με βάση τις οδηγίες εξΑΕ του ΙΕΠ 8/9/2020)

--------------------------(Αυτο)-Επιμόρφωση->

Massive Open Online Courses (MOOCs) / EAΠ, Aegean Univ.=>


Επιμορφωτικα προγραμματα εξΑΕ _ΙΕΠ ΑΕΙ

Το υλικό των 2 αυτών σεμιναρίων μπορείτε να κατεβάσετε κι από εδώ:


ΥΛΙΚΟ ΕΑΠ για την εξΑΕ ελεύθερο προς χρήση ( link ) – Περισσότερα στο learn.eap.gr



ΥΛΙΚΟ Παν. Αιγαίου για την εξΑΕ ελεύθερο προς χρήση (link ) – από την: https://elearn.aegean.gr/

& το νέο MOOC (ΥΠΑΙΘ - 30 ωρ. Από 18/10/20) Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά

https://mooc.edu.gr/courses/course-v1:MINEDU_EUN+Digital_Learning_Teaching1+2020/about?fbclid=IwAR0fsIWEPEf9PJvPDotjrq1lKpf
bJRKDoF3hOqOMSovPhC43757SCqg1dOE

Φόρμα στοιχείων -google forms/ για Βεβαιώσεις - Participants
https://forms.gle/EQuSjZ8SmbA8WpK49
My room (new)
https://minedu-secondary.webex.com/join/ggiannakas
(Για τη σύνδεσή σας μέσω σταθερού τηλεφώνου (μόνο ακρόαση, σε περίπτωση τεχνικών σας
προβλημάτων) ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία* (στα τηλέφωνα 21-1990-2394, 21-1198-1029) και
κάνοντας χρήση του κωδικού μου: 121 207 4516)



*Συμμετοχή μαθητή ως ακροατή σε τηλεδιάσκεψη με αστική χρέωση, τηλεφωνικά (από κινητό ή σταθερό)-pdf

http://www.fao.org/3/i2516e/i2516e.pdf

(

-> ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού εφαρμογών στο e-me content (i.e. interactive video)

Διδακτικές Προσεγγίσεις εξΑΕ
Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη διδακτική προσέγγιση που ταιριάζει στον ίδιο και στο αντικείμενο
που καλείται να διδάξει.
Προτείνεται η διδακτική προσέγγιση της

(flipped classroom)

Η ανεστραμμένη τάξη μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής:



Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού υλικού, υλικού προς
μελέτη, ασκήσεων - εργασιών κλπ.



Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, λύση
ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία
που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.



Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε
μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της
πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=PDE6187&id=608806- ΥΛΙΚΟ εξΑΕ σε ελεύθερη χρήση
E-class ΣΕΕ ΠΕ86 Ηλιάδη Κοσμά

(από 1.43`) - Κανόνες ορθής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο και στην εξΑΕ
https://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category260&childobjId=Text1177

ΟΠΙ /
MOOCs
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b_JIFrPKhlN5ZNJ46iqBx0xlUkVyLsUU , 6η ενότητα
(Aegean Univ.)
& ΕΑΠ (Ενότητα 4.1 στο link, δείτε και στο τέλος των οδηγιών ΙΕΠ

CREATIVE COMMONS

http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?p=2086 / ΣΕΛΙΔΑ εξΑΕ ΠΕΚΕΣ Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Είσοδος στην τηλεδιάσκεψη Webex/ΠΣΔ για εκπαιδευτικούς /





ΕΙΣΟΔΟΣ στη νέα WEBEX τοπικά από την εφαρμογή του Η_/Υ σας (Γ. Γιάννακας, ΣΕΕ ΠΕ04)
creating breakout sessions in Webex Meetings (Γ. Γιάννακας)
Οδηγός ενεργοποίησης νέας Webex_SCH (Γ. Γιάννακας)

& από το ΠΣΔ

Οδηγίες και συχνά ερωτήματα
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διαδικασία αρχικής εγγραφής εκπαιδευτικών και χρήσης της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης με την
πλατφόρμα Cisco WebEx με πιστοποίηση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. (pdf)
Οδηγίες εγκατάστασης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf)
Οδηγίες χρήσης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf)
Διαγραφή παλαιού λογαριασμού webex xxx@sch.gr. (pdf)
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις, FAQ. (pdf)
Εγκύκλιος 15/9/202 121802/ΓΔ4: Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21. (pdf)

& ένα βιντεο-σεμινάριο από 4/2020
Webex meetings - Αποδοτική αξιοποίηση στην διδασκαλία (ΣΕΕ ΠΕ81, Ι. Τζωρτζάκης)

Κλπ... (κυρίως εφαρμογές με τη γλώσσα h5p)

(εδώ δεν λειτουργούν οι υπερσύνδεσμοι, οπότε γράψτε τους ξανά...)

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/ (νέα ιστοσελίδα (ΕΣΠΑ) Υπουργείου)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το εθνικό δίκτυο και πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου
https://www.sch.gr/
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για όλες τις τάξεις
https://dschool.edu.gr/
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «ΑΙΣΩΠΟΣ»
Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων
https://aesop.iep.edu.gr/
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
Κεντρική πύλη αναζήτησης ψηφιακού υλικού σε μουσεία κ.ά.
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
STUDY4EXAMS (το πιο ολοκληρωμένο αν και παλαιό!)
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίων
http://www.study4exams.gr/

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-ME
Πλατφόρμα μάθησης, συνεργασίας, επικοινωνίας και δικτύωσης της σχολικής
κοινότητας
https://auth.e-me.edu.gr/
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(E-BOOKS)
Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή
http://ebooks.edu.gr/new/
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
E-CLASS
Ψηφιακές τάξεις για προγραμματισμό μαθημάτων, ανάρτηση εργασιών κλπ
https://eclass.sch.gr/

1.

Αίσωπος – Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια.

2.

Διαδραστικά Βιβλία.

3.

Φωτόδεντρο.

4.

Ψηφιακό Σχολείο.

5.

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα.( Γ Λυκείου)

6.

Φωτόδεντρο Κύπρου (http://photodentro.pi.ac.cy/)

7.

Ψηφιακοί πόροι για την Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Εκπαίδευση.

8.

Σενάρια που εμπλέκουν τις τέχνες στη γλωσσική εκπαίδευση

9.

Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και
γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων

10.

Σενάρια για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον της
Ελλάδας (ΜΗΤΙΔΑ)

11.

Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο

12.

Σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο συνεδρίων

13.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και σχετικές e-υπηρεσίες και συστήματα για
τηνΠρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1.
2.
3.
4.

Ιστοεξερευνήσεις (Webquests)
(Toίχος Ανακοινώσεων) , (Οδηγός χρήσης – EDIVEA)
https://www.symbaloo.com/ (Organise your resources)

Video from Vimeo/Youtube to e-class / καθαρισμός από σχόλια και διαφημίσεις
/ https://safeshare.tv/, https://safeyoutube.net/

5.

Σύλληψη Βίντεο από την οθόνη μας (ShareX, FREE CAM 8, OBS, ScreenRec,
Screencastomatic (15` free))

6.

Mετατροπή ομιλίας σε κείμενο και στα Ελληνικά! (Chrome app)

7.

Mετατροπή κειμένου σε ομιλία και στα Ελληνικά! ( https://ttsdemo.com/ )

8.










100 Tools for Creating the Digital Classroom



WHITEBOARDS (για γραφίδα κλπ)



Free to download
https://liveboard.online/



https://www.npackd.org/p/easy-interactive-tools/4.22

(epson/διαδραστικοί)

WEB based.



https://whiteboardfox.com/?utm_source=zapier.com&utm_medium=referral&utm_cam
paign=zapier



https://whiteboard.explaineverything.com/

• Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε εκπαιδευτικού ή ακόμα
καλύτερα κάθε σχολείου, ώστε να υπάρχει κοινή προσέγγιση της σχολικής μονάδας προς τους μαθητές.
Ενθαρρύνεται η χρήση των προτεινόμενων από το ΥΠΑΙΘ εφαρμογών, λόγω της προσφερόμενης ασφάλειας των
προσωπικών δεδομένων και της εξασφάλισης ότι θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτές σε βάθος χρόνου. 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
γονέων, ειδικά αν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εκτός προτεινόμενων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
• Κατά την επικοινωνία μας δεν θέτουμε σε «κοινή θέα» τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γονέων,
μαθητών ή συναδέλφων, ειδικά κατά τη χρήση μαιλ με πολλούς παραλήπτες (γονείς) επιλέγουμε να
τοποθετούμε τις διευθύνσεις στους την «Κρυφή / ιδιωτική κοινοποίηση».
• Στην επικοινωνία μας με τους γονείς και τους μαθητές προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε τους
προσωπικούς λογαριασμούς μας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά τους επαγγελματικούς (πχ του σχολικού
δικτύου).
• Η χρήση των κοινωνικών δικτύων (π.χ. facebook, viper …) δεν προτείνεται για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Στις πλατφόρμες του ΥΠΑΙΘ "Ηλεκτρονική Τάξη" του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://eclass.sch.gr), και
e-me (https://e-me.edu.gr/) οι εκπαιδευτικοί μπορούν εφόσον το επιθυμούν να δημιουργούν "ανοικτά
μαθήματα" ή “κυψέλες”, τα οποία δεν απαιτούν την σύνδεση των μαθητών στο μάθημα με λογαριασμό ΠΣΔ ή
κλειστά /ιδιωτικά στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές τους μέσω του λογαριασμού του σχολικού
δικτύου.
• Τα "ανοικτά μαθήματα" παρέχουν περιορισμένες λειτουργίες σε σχέση με τα κλειστά, αλλά αποτελούν μια
γρήγορη λύση, όσο οι μαθητές δημιουργούν ακόμη τους λογαριασμούς τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
οργανώνει το υλικό του ως ανοικτό μάθημα και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Στη
συνέχεια τα μαθήματα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε "κλειστά" από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το σενάριο
αυτό θα επιτρέψει την σταδιακή προσαρμογή των μαθητών στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των μαθητικών λογαριασμών.
• Τα κλειστά μαθήματα ή οι ιδιωτικές κυψέλες επιτρέπουν την προσωποποιημένη εισαγωγή των μαθητών σε
αυτά, ενώ η λειτουργία του «Τοίχου», μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε επώνυμη επικοινωνία μέσω σύντομων
μηνυμάτων με τους μαθητές και οι μαθητές μεταξύ τους.
• Μια διαδικασία που διευκολύνει την επικοινωνία και μπορεί να εφαρμοστεί σε κλειστά μαθήματα ιδιωτικές
κυψέλες, είναι ο/η εκπαιδευτικός να ανακοινώσει τα χρονικά διαστήματα μέσα στην εβδομάδα που θα είναι
συνδεδεμένος στην εφαρμογή και να προτρέψει τους μαθητές του να συνδεθούν το ίδιο διάστημα ώστε να
επικοινωνήσουν μέσω μηνυμάτων στον Τοίχο της εφαρμογής.
• Ένας εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να φτιάξει χωριστό χώρο για όλα τα μαθήματα που διδάσκει αλλά μπορεί
να κάνει διαφορετικές αναρτήσεις /εργασίες για όσα μαθήματα επιθυμεί στο ίδιο χώρο. Στοιχείο που θα
διευκολύνει και την προαγωγή της δημιουργίας των συνθετικών εργασιών.
• Καλό θα ήταν κάθε μαθητής τους πρωτοβάθμιας να είναι ενταγμένος σε ένα μάθημα/κυψέλη, ώστε να είναι
όσο το δυνατόν πιο απλή η σύνδεσή του με αυτή και η παρακολούθηση των αναρτήσεων που τον ενδιαφέρουν.
• Εφόσον υπάρχει συμφωνία, σε σχολεία που υπάρχουν περισσότερα από ένα τμήματα ανά τάξη μπορεί να γίνει
ένα κοινό μάθημα /κυψέλη με περισσότερα από ένα άτομα με δικαιώματα καθηγητή ή υπεύθυνους / βοηθούς.
• Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ή οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε περισσότερα τμήματα μπορούν είτε να
φτιάξουν τα δικά τους μαθήματα /κυψέλες και να κάνουν μέσω αυτών τους αναρτήσεις τους ή εφόσον υπάρχει η
συμφωνία θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και να ανεβάζουν και αυτοί
τους προτάσεις τους στον ίδιο χώρο.

1.Πως μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την e-me;
Για την είσοδο στην πλατφόρμα e-me απαιτείται η χρήση ενός λογαριασμού. Εφόσον κάποιος διαθέτει
λογαριασμό στο ΠΣΔ, μπορεί να χρησιμοποιήσει την επίσημη έκδοση της πλατφόρμας e-me. Όταν πατάει είσοδος,
οδηγείται αυτόματα στη σελίδα πιστοποίησης χρηστών του ΠΣΔ, και μπορεί με τα στοιχεία του λογαριασμού του
στο ΠΣΔ να εισέλθει στην εφαρμογή. Για την “e-me για όλους”, χρειάζεται απλά εγγραφή , και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και από άτομα εκτός ΠΣΔ.
Q
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2.Είναι απαραίτητο να έχουν κάνει και οι μαθητές εγγραφή (είσοδο) στην e-me;
Προκειμένου , εκπαιδευτικοί και μαθητές να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα e-me, είναι
απαραίτητο τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, αφού δημιουργήσουν λογαριασμό στο ΠΣΔ, να εισέλθουν
με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στην πλατφόρμα e-me. Δεν αρκεί η εγγραφή στο ΠΣΔ.
3. Ενώ οι μαθητές έχουν κάνει εγγραφή στο ΠΣΔ, δεν είναι ορατοί στην πλατφόρμα e-me. Γιατί συμβαίνει
αυτό;
Δεν είναι ορατοί γιατί δεν έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγή στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του λογαριασμού
τους στο ΠΣΔ. Επιπλέον αν έχουν κάνει εγγραφή στην “e-me για όλους”, δεν είναι ορατοί στην επίσημη εκδοχή
της e-me.
4.Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην επίσημη εκδοχή της e-me και της “e-me για όλους”;
Λειτουργικά οι δύο πλατφόρμες είναι ακριβώς ίδιες και παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες στους χρήστες. Εκεί που
διαφοροποιούνται είναι ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης. Στην επίσημη e-me μπορούν να έχουν πρόσβαση
μόνο πιστοποιημένοι χρήστες του ΠΣΔ, κάτι που αυτομάτως την καθιστά ένα πιο ασφαλές περιβάλλον.
5.Αν κάποιος έχει λογαριασμό στην “e-me για όλους” , και αποκτήσει λογαριασμό στην επίσημη εκδοχή της
e-me , μπορεί να μεταφέρει τη δραστηριότητα του;
Όχι. Η δραστηριότητά σας στην "e-me για όλους" δεν μεταφέρεται στην επίσημη e-me, καθώς δεν υπάρχει
κάποια σύνδεση μεταξύ των λογαριασμών στις διαφορετικές εκδοχές της e-me. Επαφές, κυψέλες κλπ. πρέπει να
δημιουργηθούν εκ νέου.
6.Πως μπορεί ένας εκπαιδευτικός να καλέσει μαθητές σε μια ιδιωτική κυψέλη;
Αφού ο εκπαιδευτικός εισέλθει στην Κυψέλη στην οποία είναι Υπεύθυνος, επιλέγει "Μέλη" και στη συνέχεια
"Πρόσκληση Μελών" (καρτέλα) και μπορεί να προσκαλέσει είτε μέλη που ανήκουν ήδη στις επαφές του, είτε
οποιοδήποτε μέλος της e-me αναζητώντας το με το ακριβές username του, το οποίο δίνεται στον εκπαιδευτικό
από την ομάδα υποστήριξης της σχολικής μονάδας που υπηρετεί. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αναζήτησης με
ονοματεπώνυμο (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνεται προσοχή για πιθανές συνωνυμίες).
7.Μπορεί κανείς να δημιουργήσει κυψέλη με μαθητές διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων προκειμένου να τη
χρησιμοποιήσει για κάποιο πρόγραμμα ,όμιλο, για το τμήμα ένταξης, μια ομάδα μαθητών που συνεργάζονται
για μια εργασία;
Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αποστείλει πρόσκληση και να εντάξει στην κυψέλη εφόσον η πρόσκληση γίνει
αποδεκτή , οποιονδήποτε διαθέτει λογαριασμό στην επίσημη e-me, και κατ’ επέκταση στο ΠΣΔ. Συνεπώς, σε μια
κυψέλη μπορούν να ενταχθούν μαθητές από διαφορετικό τμήμα, διαφορετική τάξη, ακόμα και από διαφορετικό
σχολείο.
8. Πως επικοινωνούν μεταξύ τους τα μέλη μιας κυψέλης;
Βασικό μέσο επικοινωνίας των μελών μιας κυψέλης αποτελεί ο τοίχος .Ο τοίχος είναι προσβάσιμος από όλα τα
μέλη μιας κυψέλης και όλα τα μέλη που συμμετέχουν σε μια κυψέλη μπορούν τόσο να διαβάσουν όσο και να
γράψουν σε αυτόν. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών της e-me.
9. Τι δυνατότητες δίνει στον εκπαιδευτικό η εφαρμογή e-me content;
Η εφαρμογή e-me content , μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να προσθέσουμε στην κυψέλη μας
διάφορους τύπους διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, διαδραστικά βίντεο,
σύνθετες παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια κλπ.) . Μας δίνεται ακόμα η
δυνατότητα μεταφόρτωσης ενός αντικειμένου που έχουμε λάβει από άλλο χρήστη.
10.Τι δυνατότητες δίνει στον εκπαιδευτικό η εφαρμογή e-me assignments;
Η e-me assignments , πρόκειται για μια εφαρμογή δημιουργίας και ανάθεσης εργασιών. Ο υπεύθυνος μιας
κυψέλης μπορεί να δημιουργήσει μια εργασία και στη συνέχεια να την αναθέσει σε ένα, περισσότερα ή όλα τα
μέλη μιας κυψέλης. Μέσα από την εφαρμογή e-me assignments κυψέλης, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει

απαντήσεις και να λάβει ανατροφοδότηση αναφορικά με εργασίες που του έχουν ανατεθεί εντός της
συγκεκριμένης κυψέλης.
11.Μπορεί η εφαρμογή e-me assignments να χρησιμοποιηθεί σε μια ήδη δημιουργημένη κυψέλη;
Για κάθε κυψέλη, είτε είναι νέα , είτε ήδη υπάρχουσα, δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο της κυψέλης να
μεταβεί στο Store της κυψέλης και να εγκαταστήσει την εφαρμογή e-me assignments.
12. Τι δυνατότητες δίνει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές η εφαρμογή e-blogs;
Το e-me blogs είναι μια εφαρμογή δημιουργίας ιστολογίων στην πλατφόρμα της e-me. Kάθε μέλος της e-me
μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό του ιστολόγιο μέσα από την εφαρμογή e-me blogs (Χρήστη). Επιπλέον,
κάθε Υπεύθυνος δημόσιας Κυψέλης μπορεί να δημιουργήσει ένα ιστολόγιο για την Κυψέλη μέσα από την
εφαρμογή e-me blogs (Κυψέλης).
13. Με ποιον τρόπο μπορεί ένας εκπαιδευτικός να στείλει αρχεία στους μαθητές;
Τα μέλη μιας κυψέλης είναι δυνατό να διαμοιραστούν αρχεία, με μια απλή ανάρτηση του link του αρχείου στον
τοίχο της κυψέλης. Είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί μεταφόρτωση και αποθήκευση του αρχείου στην
εφαρμογή Αρχεία, είτε σε προσωπικό φάκελο, είτε σε κοινόχρηστο φάκελο της κυψέλης. Ορισμένα αρχεία, (π.χ.
εικόνες, διαδραστικά αντικείμενα e-me content) μπορούν να αναρτηθούν απ’ ευθείας στον τοίχο. Τέλος, τα
αρχεία μπορούν να αναρτηθούν σε κοινόχρηστο φάκελο της κυψέλης ώστε όλα τα μέλη να έχουν πρόσβαση.
14. Μπορούν δύο εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται στο χώρο μιας Κυψέλης;
Ναι μπορούν με τον ορισμό του ενός ως Υπεύθυνου και του άλλου ως Βοηθού.
Ο Υπεύθυνος: που είναι ο χρήστης της e-me που δημιούργησε την Κυψέλη, και έχει πλήρη δικαιώματα
διαχείρισης.
Ο Βοηθός ή οι Βοηθοί : είναι μέλη της Κυψέλης που βοηθούν στη διαχείρισή της. Οι βοηθοί έχουν τα ίδια
δικαιώματα διαχείρισης του "Τοίχου" με τον Υπεύθυνο.

h5p /

(interactive web content)

INTRO - https://www.youtube.com/watch?v=hi9iChDJZHk&feature=emb_logo

H5P stands for HTML 5 Package. Each H5P content type is simply a collection of HTML, CSS and
Javascript files zipped together. This means interactive content can be shared between a huge range
of websites and platforms. H5P’s can also be embedded onto any website simply by pasting an embed
code.
H5P content is a good example of microlearning. Research shows that students (users, etc.) will
remember more of your content if you pause periodically and give them a chance to engage.

 All content on H5P.org is licensed under CC BY 4.0 (meaning others are free to
share and adapt it as long as they give you attribution), unless you specify
otherwise!

Για βοήθεια








https://dschool.edu.gr/Digital_School_Educational_Conten_and_Services_Extended_CT_2019_1
0_29_v1.0.pdf
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Teac
hersv1.0-Mar2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
https://blogs.sch.gr/webinarspe1920/files/2020/03/580_Webinar-%CE%93%CE%B1%CF%81%C
E%B9%CE%BF%CF%8D-e-Me_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%95%CE
%99%CE%95%CE%A3-.pdf
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_content_use_case_scenario.pdf
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_assignments_use_case_scenario.pdf
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html#e-me-assignments-latex
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/FAQ-e-me.pdf
https://dschool.edu.gr/trainingmaterial/
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_manual.pdf



Ε-me content πια υπάρχουν και στο Φωτόδεντρο!






& 57 παραδείγματα ( e-me conτent h5p) που συγκέντρωσα για να ξεκινήσετε!

