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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 



 “Τηλεκπαίδευση:  ονομάζουμε την εκπαίδευση από απόσταση. Ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο. 

 

 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: δεν απαιτείται η σύγχρονη (την ίδια ώρα) 

συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών.  Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το 

εκπαιδευτικό υλικό και ο μαθητής το αξιοποιεί  όποτε και από όπου μπορεί. 

Συνήθως υπάρχει δυνατότητα για ασύγχρονη επικοινωνία των συμμετεχόντων 

με τη μορφή ανταλλαγής μηνυμάτων (chat, forum), ανάθεση ασκήσεων, κουίζ 

κ.α.Παραδείγματα εφαρμογών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: eclass, e-

me,  moodle. 

 

 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: είναι απομακρυσμένη εκπαίδευση η οποία 

βασίζεται στην επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων σε πραγματικό 

χρόνο. Η επικοινωνία γίνεται με την αμφίπλευρη μετάδοση ήχου, βίντεο, 

δεδομένων (π.χ. μηνυμάτων, σχεδίων, διαμοιρασμό οθόνης,  κλπ) . 

Παραδείγματα εφαρμογών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: Big BlueButton,  webex 

Ορολογία  

https://eclass.sch.gr/
https://e-me.edu.gr/
https://e-me.edu.gr/
https://e-me.edu.gr/
http://e-learning.sch.gr/
http://lessons.sch.gr/
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

Νικόλαος Μαυραντζάς: http://users.sch.gr/nikmavr/  

http://users.sch.gr/nikmavr/


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την εξ αποστάσεως υποστήριξη  

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 

https://blogs.sch.gr/blog/archives/9060 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

Ασύγχρονη Πλατφόρμα 'η-τάξη' ή αλλιώς 'eclass' του ΠΣΔ 

 

  Δημιουργία μαθημάτων  στο eclass.sch.gr [Σωτήρη Καρανάσιου] 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

Ασύγχρονη Πλατφόρμα 'η-τάξη' ή αλλιώς 'eclass' του ΠΣΔ 

 

  Πως εγγράφω τους μαθητές μου σε μάθημα του eClass [Σωτήρη Καρανάσιου] 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Hvy573wgs


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

Ασύγχρονη Πλατφόρμα 'η-τάξη' ή αλλιώς 'eclass' του ΠΣΔ 

 

    Πως να ανεβάσετε ένα αρχείο/εργασία στο eclass.sch.gr [Σωτήρη Καρανάσιου] 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfL6T5ZxODI


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

eClass - Εργασίες και ασκήσεις 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=022boyPhe-k&t=12s [Σωτήρη Καρανάσιου] 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=022boyPhe-k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=022boyPhe-k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=022boyPhe-k&t=12s


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

eClass - Αποστολή Μηνυμάτων (Επικοινωνία) και Λήψη Εργασιών απο μαθητές 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=bVZkwU_wWFo&t=48s [Σωτήρη Καρανάσιου] 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVZkwU_wWFo&t=48s


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

Ασύγχρονη Πλατφόρμα 'η-τάξη' ή αλλιώς 'eclass' του ΠΣΔ 

 

 Σύνδεση ως μαθητής στο eclass και εγγραφή σε μάθημα [Νίκου Καλύβα] και 

σε μορφή pdf 

ΟΔΗΓΙΕΣ e-class 2-1.pdf [Δ. Μπερδεκα] pdf, 14 σελ., 6.4 Mb 

 

Ασύγχρονη Πλατφόρμα 'e-me‘ 

 

Εγγραφή στην επίσημη e me με λογαριασμό του ΠΣΔ  [Νικόλας Μακροδήμος] 

Πώς δημιουργώ τάξη στην e me ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ [Νικόλας Μακροδήμος] 

Εισαγωγικά βίντεο, εγχειρίδιο και βήμα-βήμα οδηγίες από το ίδιο το e-me 

Τα κανάλι του e-me στο youtube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6wrlPSYDjo
https://drive.google.com/file/d/11nx5slNaFmuVnrpmpNw1cyfJ2OLujhcQ/view?fbclid=IwAR2mLMLtF9MOrtIsIHStakDSESoOmVPFL8W9_LZmDM6lyyjZcNhazw7s9b8
http://users.sch.gr/nikmavr/wp-content/uploads/ΟΔΗΓΙΕΣ-e-class-2-1.pdf
http://users.sch.gr/nikmavr/wp-content/uploads/ΟΔΗΓΙΕΣ-e-class-2-1.pdf
http://users.sch.gr/nikmavr/wp-content/uploads/ΟΔΗΓΙΕΣ-e-class-2-1.pdf
http://users.sch.gr/nikmavr/wp-content/uploads/ΟΔΗΓΙΕΣ-e-class-2-1.pdf
http://users.sch.gr/nikmavr/wp-content/uploads/ΟΔΗΓΙΕΣ-e-class-2-1.pdf
http://users.sch.gr/nikmavr/wp-content/uploads/ΟΔΗΓΙΕΣ-e-class-2-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c2RggIcs-Fk
https://www.youtube.com/watch?v=hNqjsq9_YLs
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

Για το Webex Meetings της Cisco 

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή – 16.3.2020 [Υ.Παι.Θ.] 

 

Βίντεο στο Youtube 

Δημιουργία Βίντεο και αποστολή στο Youtube [Σωτήρη Καρανάσιου] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk
https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk
https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk
https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk
https://www.youtube.com/watch?v=7HT4dJZMiGk


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

 

Τηλεδιάσκεψη με Skype 

Ταχύτατη και απλή σύγχρονη τηλεδιάσκεψη με Skype [Σωτήρη Καρανάσιου] 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jJck_9Zb0w


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

 

Τηλεκπαίδευση Outlook Office 365 / Skype [Σωτήρη Καρανάσιου] 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2oSSk6Lf7s


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

 

 

Λύσεις σε διάφορα προβλήματα 

Δεν παίζει ο Flash (Flash is blocked/απενεργοποιημένος) [Σωτήρη Καρανάσιου] 

 

 

 

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


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την εξ αποστάσεως υποστήριξη  

Αντιγραφή τμήματος οθόνης/κειμένου/φωτό σε δική μου εργασία 

https://www.youtube.com/watch?v=NV9XVKqwlCc  

https://www.youtube.com/watch?v=NV9XVKqwlCc


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την τηλεκπαίδευση  

ΒΙΝΤΕΟ+ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ, online μαθήματα κ.α. 

Mάθημα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανοιχτό σε όλους (δεν απαιτείται εγγραφή) 

από την κοινότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών etwinning. Όσοι δεν έχετε λογαριασμό 

στη πλατφόρμα επιλέξτε Σύνδεση ως επισκέπτες (Guest Login). Θα το βρείτε εδώ, στο 

πάνω μέρος της σελίδας με κλικ στο κουμπί “Είσοδος στο μάθημα”. 

https://seminars.etwinning.gr/


camera_scanning_file.pdf 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την εξ αποστάσεως υποστήριξη  



HELP DESK (3μελής ομάδα σχολείου, Περιφερειακής Ενότητας, Υπουργείου) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Δημήτριος Λιόβας, Υπεύθυνος Πληροφορικής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Λάρισας 

e-mail:  liovasjim@yahoo.gr   

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής, Γυμνάσιο & Λυκειακές 

Τάξεις Λιβαδίου Ελασσόνας 

e-mail:  cvstathopoulos@gmail.com    

Ζήσης Καρασίμος , Καθηγητής Πληροφορικής, 10ο ΓΕΛ Λάρισας 

e-mail:  ziskar100@yahoo.gr   

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Γιάννης Μπουγλός, Υπεύθυνος Πληροφορικής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας 

e-mail: ibouglos@sch.gr  

Ιωάννης Νικόπουλος, Υπεύθυνος Πληροφορικής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας 

e-mail:  plinet@dipe.mag.sch.gr   

 

Νίκος Σαμαράς, Καθηγητής Πληροφορικής 8ου Γυμνασίου Βόλου 

e-mail: nsamaras@sch.gr 

  

mailto:liovasjim@yahoo.gr
mailto:cvstathopoulos@gmail.com
mailto:ziskar100@yahoo.gr
mailto:ibouglos@sch.gr
mailto:ibouglos@sch.gr
mailto:ibouglos@sch.gr
mailto:ibouglos@sch.gr
mailto:ibouglos@sch.gr
mailto:nsamaras@sch.gr
mailto:nsamaras@sch.gr
mailto:nsamaras@sch.gr
mailto:nsamaras@sch.gr
mailto:nsamaras@sch.gr


HELP DESK (3μελής ομάδα σχολείου, Περιφερειακής Ενότητας, Υπουργείου) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Λεωνίδα Μποντίλας, Υπεύθυνος Πληροφορικής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας 

e-mail: plinettr@sch.gr      

Κωνσταντίνος Δημητρίου, Καθηγητής Πληροφορικής 

e-mail: kodimits@gmail.com  

Αιμιλιανός Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πληροφορικής 

Τηλέφωνο: miliospap@gmail.com  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Νίκος Μαυραντζάς, Καθηγητής Πληροφορικής 

e-mail: nikmavr@sch.gr  

Κωνσταντίνος Ζαχαρής, Καθηγητής Πληροφορικής, 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας  

e-mail: kzaharis@gmail.com 

Γιώργος Βασιλόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής 

e-mail: gvasilopo@sch.gr 

Δημοσθένης Καζάκος, Υπ. Μηχανογράφησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καρδίτσας  

e-mail:  dimkazakos@sch.gr 

 

 

mailto:plinettr@sch.gr
mailto:kodimits@gmail.com
mailto:miliospap@gmail.com
mailto:miliospap@gmail.com
mailto:miliospap@gmail.com
mailto:nikmavr@sch.gr
mailto:kzaharis@gmail.com
mailto:gvasilopo@sch.gr
mailto:dimkazakos@sch.gr


HELP DESK (3μελής ομάδα σχολείου, Περιφερειακής Ενότητας, Υπουργείου) 

Κέντρο Εξυπηρέτησης (Help Desk): Στις περιπτώσεις που οι ομάδες υποστήριξης 

αδυνατούν να επιλύσουν κάποιο ζήτημα, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης της Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης (Κ.Ο.Τ.) του ΥΠΑΙΘ είτε μέσω 

του email: cst@minedu.gov.gr, είτε της τηλεφωνικής γραμμής 210-3443949 (8πμ-8μμ). 

 

Για θέματα σχεδιασμού και περιεχόμένου: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Θεσσαλίας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Θεσσαλίας) 

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης 

e-mail: kapaniaris@sch.gr 

 

καθώς και στους άλλους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

 

 

 

 

mailto:cst@minedu.gov.gr
mailto:kapaniaris@sch.gr


Όλο το υλικό θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://pekesthess.sites.sch.gr/  

http://pekesthess.sites.sch.gr/
http://pekesthess.sites.sch.gr/


Όλο το υλικό  των τηλεκπαιδεύσεων του ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο κανάλι του Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCIrFFX1U6hqe-DRH6L63eoQ  

https://www.youtube.com/channel/UCIrFFX1U6hqe-DRH6L63eoQ
https://www.youtube.com/channel/UCIrFFX1U6hqe-DRH6L63eoQ
https://www.youtube.com/channel/UCIrFFX1U6hqe-DRH6L63eoQ


Παράδειγμα Ψηφιακού σεναρίου 

http://aesop.iep.edu.gr  

http://aesop.iep.edu.gr/node/18465  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

http://aesop.iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/node/18465






Μαθησιακά αντικείμενα (το Φωτόδεντρο) 

http://photodentro.edu.gr  

http://photodentro.edu.gr/


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ; 

Το Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο 

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, 

δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.  

Είναι το πρώτο από τα ψηφιακά αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων της 

οικογένειας «Φωτόδεντρο» και αποτελεί κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για την 

οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική 

κοινότητα.  

 

 

 

 



               Φωτόδεντρο  
            ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ 

photodentro.edu.gr/video  

Οι συλλογές Εκπαιδευτικών Βίντεο 

700 μικρής διάρκειας βίντεο της  

Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 



               Φωτόδεντρο  
                                 ΧΡΗΣΤΩΝ  

photodentro.edu.gr/ugc 



               Φωτόδεντρο  
EDUSOFT  

photodentro.edu.gr/edusoft 



               Φωτόδεντρο  
                       ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  

photodentro.edu.gr/mext 

Ψηφιακές Συλλογές Μουσείων, 
Πολιτιστικών  Ιδρυμάτων κ.α. 

 

Συσσώρευση Εκπαιδευτικών 
Μεταδεδομένων 

Συλλογές Πολιτισμικού Περιεχομένου  



Ερωτήσεις 

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης 
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Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) Θεσσαλίας 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 


