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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 



Τι έκανε Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

Θεσσαλίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

 Για τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δημοτικής και Προσχολικής); 

 Για τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ); 

 Για τους/τις εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής; 

 Για τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; 

 Για τους γονείς;  



Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας 

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

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


Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας 

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

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


Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας 

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

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


Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας 

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/videos  

Για γονείς και 

εκπαιδευτικούς 

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


Τι έχουμε κάνει για τους εκπαιδευτικούς 

Δώσαμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων & ΕΠΑΛ της Θεσσαλίας 

να επιμορφωθούν άμεσα  

https://www.youtube.com/watch?v=Vy-pgAjgkog  

https://www.youtube.com /watch?v=7zjEeb6B61I    

Δώσαμε τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς Λυκείων & ΕΠΑΛ της 

Θεσσαλίας να επιμορφωθούν άμεσα  

https://www.youtube.com/watch?v=Vy-pgAjgkog
https://www.youtube.com/watch?v=Vy-pgAjgkog
https://www.youtube.com/watch?v=Vy-pgAjgkog


Τι έχουμε κάνει για τους εκπαιδευτικούς 

Δώσαμε τη δυνατότητα στους/στις  δασκάλους/ες της Θεσσαλίας να 

επιμορφωθούν άμεσα  

https://www.youtube.com/watch?v=uAS63EuahK4  

https://www.youtube.com/watch?v=AXoMV9wqu9Y  

Δώσαμε τη δυνατότητα στους/στις 

Νηπιαγωγούς της Θεσσαλίας να 

επιμορφωθούν άμεσα  

https://www.youtube.com/watch?v=uAS63EuahK4
https://www.youtube.com/watch?v=AXoMV9wqu9Y


Τι έχουμε κάνει για τους εκπαιδευτικούς 

Δώσαμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Θεσσαλίας να 

επιμορφωθούν άμεσα  

https://www.youtube.com/watch?v=i2_CZXkp7ow  

https://www.youtube.com/watch?v=0jFmuI8JwHg  

Δώσαμε τη δυνατότητα στους/στις 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδας της 

Θεσσαλίας να επιμορφωθούν άμεσα  

https://www.youtube.com/watch?v=i2_CZXkp7ow
https://www.youtube.com/watch?v=0jFmuI8JwHg


 “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 

 

Ορολογία  

https://eclass.sch.gr/
https://e-me.edu.gr/
https://e-me.edu.gr/
https://e-me.edu.gr/


 

 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: webex 

Ορολογία  

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


camera_scanning_file.pdf 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

για να ξεκινήσετε την εξ αποστάσεως υποστήριξη  



Βιντεομαθήματα (tutorials) / Μαθαίνω βήμα - βήμα 

ΒΙΝΤΕΟ+ 



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+ 

 

 

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


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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

3μελής ομάδα σχολείου / 1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

3μελής ομάδα περιφερειακής ενότητας / 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

Υπουργείου Παιδείας/ 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

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). 

 

mailto:cst@minedu.gov.gr


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  



Δημιουργικό διαδίκτυο 

Ένας ενδεικτικός ορισμός για το τι είναι το δημιουργικό 

διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω:  

 

«Δημιουργικό διαδίκτυο είναι η δημιουργική 

αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου για 

εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς 

σκοπούς, που διεξάγεται εντός της σχολικής 

κοινότητας και σε οικογενειακό περιβάλλον, 

εμπεριέχοντας δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, 

εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σχεδιασμό, και 

συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη ανάπτυξη της 

κοινωνικότητας των παιδιών και των εφήβων» 

(Καπανιάρης, Τσίτσικα 2019). 



https://www.google.com/culturalinstitute/beta/  

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/


ΕΦΗΒΕΙΑ &  ΜΜΕ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/acropolis-museum/IwFUpQvIJ1QDVA 

 

Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης 

PhD, M.A.,M.ed. Πληροφορικός - Πολιτισμολόγος 

Διδάσκων στο Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/acropolis-museum/IwFUpQvIJ1QDVA
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/acropolis-museum/IwFUpQvIJ1QDVA
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/acropolis-museum/IwFUpQvIJ1QDVA


EV3 Εκπαιδευτική Ρομποτική 

32 

4 έξοδοι (κινητήρες) και 4 είσοδοι (αισθητήρες) 



Οπτικός προγραμματισμός: Μία νέα δημιουργική 

πρόταση για παιχνίδι και μάθηση 

Η ώρα του κώδικα – CODE STUDIO (https://studio.code.org/)  

 

Όλες οι εφαρμογές του διαδικτυακού λογισμικού προσφέρουν τη δυνατότητα 

βοήθειας (tutorial) σε μορφή βίντεο ή οδηγιών με βήματα, ώστε οι 

μαθητές/τριες να μάθουν τα πρώτα βήματα προγραμματισμού (κώδικα) 

χρησιμοποιώντας τη λογική των οπτικών μπλοκ (Blockly), όπως αντίστοιχα 

περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με την τεχνική «σύρε και άφησε» 

(drag and drop). 

https://studio.code.org/


Οπτικός προγραμματισμός: Μία νέα δημιουργική 

πρόταση για παιχνίδι και μάθηση 

Προγραμματίζω με το Minecraft 

https://code.org/mc  

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή οι μαθητές/τριες μπορούν να οδηγήσουν τον Στιβ 

ή τον  Άλεξ σε μια περιπέτεια μέσα από τον κόσμο του Minecraft.  

https://code.org/mc


Οπτικός προγραμματισμός: Μία νέα δημιουργική 

πρόταση για παιχνίδι και μάθηση 

Προγραμματίζω με το STARWARS Πόλεμος των άστρων: Κτίζοντας έναν γαλαξία 

με κώδικα 

https://code.org/starwars 

Μέσω της εφαρμογής «Πόλεμος των άστρων: Κτίζοντας έναν γαλαξία με 

κώδικα» οι μαθητές/τριες μαθαίνουν πώς να προγραμματίζουν ανδροειδή και να 

δημιουργούν  τον δικό τους πόλεμο των άστρων σε έναν γαλαξία πολύ - πολύ 

μακριά. Μετά από δεκαπέντε σταθμούς εκμάθησης και εξέλιξης 

προγραμματιστικών συμβάντων ο/η μαθητής/τρια γίνεται ο μοναδικός R2-D2. 

https://code.org/starwars


Οπτικός προγραμματισμός: Μία νέα δημιουργική 

πρόταση για παιχνίδι και μάθηση 

Προγραμματίζω με τα FlappyBird 

https://studio.code.org/flappy/1  

Μέσω της διαδικασίας του προγραμματισμού ο/η μαθητής/τρια μπορεί να κάνει 

ένα πουλί να φτερουγίσει ή να ακουστούν διάφοροι ήχοι, μέσω της προσθήκης 

των κατάλληλων πλακιδίων σε εννιά σταθμούς εκμάθησης.  

https://studio.code.org/flappy/1


Οπτικός προγραμματισμός: Μία νέα δημιουργική 

πρόταση για παιχνίδι και μάθηση 

Το ελεύθερο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch 

(http://scratch.mit.edu) 

 

Το λογισμικό Byob (Build Your Own Blocks) 

(http://byob.berkeley.edu/) 

 

Το διαδικτυακό λογισμικό Kodu 

(http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/) 

 

Το διαδικτυακό λογισμικό Yenka Programming 

(http://www.yenka.com/en/Yenka_Programming/) 

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/
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W-i-book 
 

http://i-nous.org/ 

Δημιουργώντας 

εμπλουτισμένα βιβλία 



Προτεινόμενες  
εκπαιδευτικές  

δραστηριότητες 

Αξιοποίηση εργαλείων γραφείου (power point) για δημιουργία 

εκπαιδευτικών λογισμικών 

 

Η περίπτωση των εικονικών μουσείων 

Η περίπτωση της χρονογραμμής (time line) 

http://christykeeler.com/EducationalVirtualMuseums.html  

http://christykeeler.com/EducationalVirtualMuseums.html


ΕΦΗΒΕΙΑ &  ΜΜΕ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης 

PhD, M.A.,M.ed. Πληροφορικός - Πολιτισμολόγος 

Διδάσκων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς 

https://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/  

Εικονική περιήγηση στην Αγία Σοφία 

https://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/


ΕΦΗΒΕΙΑ &  ΜΜΕ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/   

Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης 

PhD, M.A.,M.ed. Πληροφορικός - Πολιτισμολόγος 

Διδάσκων στο Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/


Ψηφιακά αποθετήρια πολιτισμού 

https://www.searchculture.gr/   

https://www.searchculture.gr/


Σας ευχαριστώ 

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post Doc) Δ.Π.Θ. 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) Θεσσαλίας 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 


