
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Η πρόκληση για παροχή ολιστικής Παιδείας μέσα από την σύγχρονη και 

ασύγχρονη  διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας» 

 

Αγαπητές/οι συνάδελφοι  

 

Ελπίζω όλες/οι να είσαστε πολύ καλά στην υγεία σας. Ελπίζω επίσης να φροντίζετε 

τους εαυτούς σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν εσείς και το ανθρώπινο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ζείτε απολαμβάνει αγάπη και αλληλοϋποστηρίζεται, τότε 

θα έχετε και αποθέματα αγάπης για να υποστηρίξετε τους μαθητές/τριες σας μέσα σε 

αυτή την απρόβλεπτη, αβέβαιη και πρωτόγνωρη  για όλες/ους μας πραγματικότητα.  

 

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλούμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε απαιτούν 

να ενεργοποιήσουμε  πρωτίστως τον ρόλο μας ως παιδαγωγοί. Απαιτούν την 

υλοποίηση του κύριου στόχου (overarching goal) της διδασκαλίας του μαθήματος 

μας, όπως αυτός διατυπώνεται στο Αναλυτικό μας Πρόγραμμα ( ΕΠΣ -ΞΓ ) και τον 

οποίο έχουμε συζητήσει αναλυτικά στα σεμινάρια μας, ιδιαίτερα μέσα από τις 

δειγματικές διδασκαλίες: « Διδάσκουμε  Αγγλικά στοχεύοντας πάντα στην ολιστική 

ανάπτυξη των μαθητών μας, στηρίζοντας την διδασκαλία μας σε δύο πυλώνες: 

ανθρώπινα δικαιώματα και ικανότητες ζωής».  

 

Πιστεύω ό,τι όλες/οι έχετε διαβάσει πολύ προσεχτικά τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

Παιδείας για την σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, γι’αυτό δεν θα 

επαναλάβω τίποτα από τα όσα αναφέρουν. Ήδη, αρκετές/οι από εσάς έχουν 

επικοινωνήσει μαζί μου και τις έχουμε συζητήσει.   

 

Γνωρίζω ότι έχετε φροντίσει από μόνοι/ες σας να μάθετε να χειρίζεστε την 

τεχνολογία πάρα πολύ παραγωγικά. Το e-class και το e-me προτείνονται ως εργαλεία, 

διότι μέσα από το Σχολικό Δίκτυο προστατεύονται με αρκετά μεγάλη ασφάλεια τα 

προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών. Δίνεται, όμως,  η δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσετε όποιο εργαλείο κρίνετε εσείς δόκιμο και εύχρηστο, αρκεί να 

προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριων και να έχετε 
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διασφαλίσει την συναίνεση των γονέων. Μπορείτε να δημιουργείτε δικές σας η-

τάξεις ή να συνεργάζεστε με τις άλλες ειδικότητες και την/τον δασκάλα/ο της τάξης 

για να δημιουργήσετε μία η-τάξη με ένα ωρολόγιο πρόγραμμα που θα 

συναποφασίσετε.  Σας προτείνω για ότι κάνετε να κρατάτε ημερολόγιο. 

 

Γνωρίζω, επίσης, και μέσα από τα πολλά εργαστήρια, ιδιαίτερα αυτά με τις 

δειγματικές διδασκαλίες  που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ότι μπορείτε να 

φτιάξετε άριστα διδακτικά σενάρια που να υπηρετούν τον στόχο που προανέφερα. 

Έχετε γνώσεις, πολλές/οι σε μεταπτυχιακό  και διδακτορικό επίπεδο, εμπειρία, 

φαντασία και κυρίως αγάπη για τα παιδιά και για την δουλειά σας.  

 

Σε όσα ήδη κάνετε ή σκέφτεστε να κάνετε θα προσθέσω κάποιες δικές μου 

παιδαγωγικές – διδακτικές  προτάσεις: 

 

 Δείτε την κρίση αυτή ως μια μεγάλη ευκαιρία για να βάλετε τις βάσεις του 

«εναλλακτικού σχολείου» αυτού που αγαπούν τα παιδιά, όπως το περιγράφει ο Ken 

Robinson στις ομιλίες του στο TED ( σας παραθέτω τα σχετικά links στο 

παράρτημα).   

 

 Συνδέστε το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσετε με την κοινωνική 

πραγματικότητα που ζούνε τα παιδιά. Δώστε στους μαθητές κίνητρα για μάθηση 

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα, η οποία σίγουρα τα 

αποσπά από την μαθησιακή διαδικασία, διότι τους δημιουργεί αρνητικά 

συναισθήματα, όπως φόβο και  ανασφάλεια. Υποστηρίξτε τα να καλλιεργήσουν 

ικανότητες διαχείρισης αυτών των συναισθημάτων. Δημιουργήστε μαθησιακά 

περιβάλλοντα συμπεριληπτικής μάθησης που να δίνουν σε όλους/ες τους/τις 

μαθητές/τριες την δυνατότητα:  

 

●Να φιλτράρουν με Κριτικό Νου τις πληροφορίες με τις οποίες βομβαρδίζονται 

ανεξέλεγκτα από το Internet και τα ΜΜΕ. 

 

● Να καλλιεργήσουν δεξιότητες για έρευνα και  καλλιτεχνική δημιουργικότητα 

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.  

 

●Να καλλιεργήσουν ικανότητες ζωής (life- long learning competences). Αυτή η 

κρίση είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ιδιαίτερα για την καλλιέργεια της ενεργής 

πολιτειότητας και της χρήσης της τεχνολογίας με κριτική σκέψη.  

 

●Οδηγήστε τους στη χαρά του «μαθαίνω πως να μαθαίνω και απολαμβάνω στο εδώ 

και το τώρα την κάθε στιγμή της ζωής μου, ως  σημαντική και όμορφη» ( επίσης είναι 

μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή η κρίση).   

 

 Η εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα για: 

 

 ● Projects! To Project σύμφωνα με τον Frey (Karl Frey ‘Η μέθοδος Project’) είναι 

ένα ταξίδι στην γνώση που αξίζει να το ζήσεις ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα 

(τελικό προϊόν). Η μέθοδος project στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές που 

ικανοποιούν όλα τα παραπάνω.  

 



● Δημιουργία λογοτεχνικής λέσχης ανάγνωσης. Υπάρχουν πολλά κλασσικά 

παραμύθια, διηγήματα και ποιήματα στο διαδίκτυο που μπορείτε να προτείνετε στα 

παιδιά να διαβάσουν και να αφηγηθούν με δικά τους λόγια γραπτά ή προφορικά με 

όποιο ευφάνταστο τρόπο αυτά επιλέξουν ( γραπτό κείμενο, ζωγραφιές, κολάζ κλπ). 

Υπάρχουν και οπτικο-ακουστικά λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά με δυσλεξία και 

άλλες μαθησιακές δυσκολίες.    

 

● Μύηση στην Τέχνη: Εικαστικές τέχνες, κινηματογράφος, θέατρο, όπερα, 

συναυλίες. Μέσα σε αυτή την κρίση διάσημα μουσεία, κινηματογραφικές λέσχες, 

θέατρα, όπερες, μουσικές σκηνές ανοίγουν διαδικτυακά τις πόρτες τους για να 

μπούμε ελεύθερα μέσα στις αίθουσες τους, να επιλέξουμε και να απολαύσουμε.   

Αξιοποιήστε την Τέχνη ως διδακτικό υλικό, όπως και την λογοτεχνία. Μπορείτε να 

επιλέξετε και ρουτίνες από το Artful Thinking που και πρόσφατα ακόμη είδατε δια 

ζώσης στις δειγματικές μας διδασκαλίες.     

 

 ● Εισαγωγή στην υγιεινή διατροφή.    

 

● Μύηση, έστω και εικονικά στα μυστικά και την ομορφιά της Φύσης και στους 

πολιτισμούς του κόσμου  μέσα από αξιόπιστα ντοκιμαντέρ (Natiοnal Geographic κ.α)   

 

Είμαι σίγουρη ό,τι, στις προτάσεις αυτές, εσείς θα έχετε να προσθέσετε ακόμη 

καλύτερες τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο.  

 

Εγώ θα είμαι, όπως πάντα στη διάθεση σας,  για όποια υποστήριξη χρειαστείτε, 

αρχικά με mail, τηλέφωνο και Skype και ελπίζω μέχρι το τέλος της βδομάδας, μόλις 

τακτοποιηθούν τεχνικά θέματα,  με ένα πρόγραμμα τηλε-συναντήσεων για το οποίο 

θα ενημερωθείτε υπηρεσιακά, αλλά και στα προσωπικά σας mail.    

 

Να έχετε ψυχοσωματική υγεία και δύναμη και να φροντίζετε επιμελώς για αυτό.  

 

Teachers matter first and foremost!  Holistic Education can be  possible only 

with your support.  

 

Με εκτίμηση  

Ελένη Πουλλά  

ΣΕΕ ΠΕ06 Κρήτης  

 

Σημείωση: Επισυνάπτονται προτεινόμενες ιστοσελίδες 

 

 

 

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%

B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%8

2/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%

B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%

CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%C

E%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%

CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1

%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf     

 

EUROPEAN COMISSION – DEVELOPING KEY COMPETENCIES  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/factsheet-

key-competences-lifelong-learning_en.pdf  

 

ARTFUL THINKING  

http://pzartfulthinking.org/?page_id=2   

 

KEN ROBINSON  

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity   

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_vall

ey   

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution  

 

ΠΕΑΠ – ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

http://rcel.enl.uoa.gr/peap/node/144  

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  

http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php/?course=DSDIM-A112    

Φωτόδεντρο   

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/factsheet-key-competences-lifelong-learning_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/factsheet-key-competences-lifelong-learning_en.pdf
http://pzartfulthinking.org/?page_id=2
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution
http://rcel.enl.uoa.gr/peap/node/144
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php/?course=DSDIM-A112


http://photodentro.edu.gr/lor/simple-

search?query=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B

1&newQuery=yes&locale=el#q1=/q2=/q3=2/q4=/q5=/sb=0/rd=ASC/rp=10/st=/rq=/rq

c=/q6=/q7=/q8=/q11=/q9=/q10=/q12=    

 

BRITISH COUNCIL  

https://www.britishcouncil.gr/blog/tragoudia-sta-agglika-gia-mikra-paidia     

 

Youtube videos:  

Coronavirus Outbreak | How to protect yourself | Kids Learning Cartoon | Dr. 

Panda TotoTime 

https://www.youtube.com/watch?v=PkUlCIFE45M   

https://www.youtube.com/watch?v=AahAQkD_uQ4   

Wash your hands  

https://www.youtube.com/watch?v=_02FuyeCWFU 

 

National Geographic 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/#/1652021315503  

https://www.youtube.com/channel/UCpVm7bg6pXKo1Pr6k5kxG9A  

 

Nutrition, Food Pyramid, Healthy Eating, Educational Videos for Kids, Funny 

Game for Children 

https://www.youtube.com/watch?v=O0T3EP4NEpI  

Stuck at Home? These 12 Famous Museums Offer Virtual Tours You Can Take 

on Your Couch (Video) 

https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-

virtual-

tours?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=social-

share-

article&utm_content=20200313&fbclid=IwAR1pXEHe0Oq4xz2Z3Cl0hhRs3cP6_IiV

nT-ZIO0v9BX0A0urxht5G-EcWmI  

http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?query=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1&newQuery=yes&locale=el#q1=/q2=/q3=2/q4=/q5=/sb=0/rd=ASC/rp=10/st=/rq=/rqc=/q6=/q7=/q8=/q11=/q9=/q10=/q12=
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http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?query=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1&newQuery=yes&locale=el#q1=/q2=/q3=2/q4=/q5=/sb=0/rd=ASC/rp=10/st=/rq=/rqc=/q6=/q7=/q8=/q11=/q9=/q10=/q12=
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100+ Free Video Read Alouds 

https://www.indypl.org/blog/for-parents/free-video-read-alouds  

100 Free Online Books Everyone Should Read  

https://www.bestcollegesonline.com/blog/100-free-online-books-everyone-should-

read/  

Digital theatre  

https://www.digitaltheatreplus.com/education/plays-and-productions  

OPERA  

https://operavision.eu/en  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  

e-me 

https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-

me.edu.gr/&cause=notoken&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1   

 

Βίντεο tutorial’s από το κανάλι του e-me στο youtube!  

 

e-me με μια ματιά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ   

 

1. e-me είσοδος: https://www.youtube.com/watch?v=_4O-KfI2OXM   

2. e-me αρχική σελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo   

3. e-me ρυθμίσεις: https://www.youtube.com/watch?v=TKNZ6ixP2TI    

 

4. e-me προφίλ μαθητή/μαθήτριας:  

https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE   

5. e-me προφίλ εκπαιδευτικού: https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk   

6. e-me επαφές: https://www.youtube.com/watch?v=_76GR5VM224   

7. e-me αρχεία: https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY   

8. e-me κυψέλη (α’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXo     
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9. e-me κυψέλη (β’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8  

 

Δείτε εδώ: οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές 

e-class 

https://eclass.sch.gr/  

 

Οδηγίες αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες: 

 

https://eclass.sch.gr/info/manual.php   

https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/  

 

Βίντεο αναλυτικά: 

 

Δήλωση μαθήματος: 

https://video.sch.gr/asset/detail/z1ULBVLYWSZJOOIhUdArhupv   

Εγγραφή στο eclass.sch.gr:  

https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87   

Δημιουργία εικονικής τάξης:  

https://video.sch.gr/asset/detail/K1UEdupZZJPfTN7TUDw8Pb5m   

Δημιουργία μαθημάτων στην eclass.sch: 

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

E-class tutorial - Μάθημα για την πλατφόρμα e-class του sch.gr: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs   

Σύνδεση μαθητών στο eclass: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI  

 

Και 

 Ιστολόγιο εκπαιδευτικών διαδικτυακών υπηρεσιών 
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1. Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (edu-gate.minedu.gov.gr) 

2. Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) 

3. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής / Ψηφιακό Αποθετήριο (iep.edu.gr) 

4. Ψηφιακό Σχολείο - Διαδραστικά σχολικά βιβλία (ebooks.edu.gr) 

5. Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού «Φωτόδενδρο» (www.photodentro.edu.gr) 

6. Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια- «Αίσωπος» (aesop.iep.edu.gr/senaria) 

7. Μαθητική Πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (students.sch.gr) 

8. Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eclass.sch.gr) 

9. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr) 

 

 

 


