
1 
 

Εμπειρίες από τη χρήση της 
ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

Δημήτριος Ντανόπουλος
δάσκαλος - ΠΕ70, dimntan@gmail.com
6/θ Δημοτικό Σχολείο Μητρόπολης, Καρδίτσας

 

Καλησπέρα. Ονομάζομαι Δημήτρης 

Ντανόπουλος και είμαι δάσκαλος στο 6/θ 

Δημοτικό Σχολείο του χωριού Μητρόπολη, 

Καρδίτσας.  

Είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας τις 

εμπειρίες μου από τη χρήση της ψηφιακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me. 
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δομή σημερινής παρουσίασης
_______________________

σχ. έτος 2019-20
1. Η ΚΥΨΕΛΗ στην καραντίνα.
2. Η ΚΥΨΕΛΗ υποστηρίζει τα Webex Meetings
3. H  ΚΥΨΕΛΗ στην εκ περιτροπής διδασκαλία της τάξης (Ιούνιος 2020)
______________
σχ. έτος 2020-21
4. Νέα ΚΥΨΕΛΗ, νέα αρχή (Σεπτέμβριος 2020)
______________
5. Αναστοχασμός
______________

Εμπειρίες από τη χρήση της 
ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

e-me

 

Στη σημερινή  παρουσίαση θα σας δώσω 

παραδείγματα πρακτικών χρήσης της 

πλατφόρμας  

και στο τέλος της θα μοιραστώ μαζί σας σκέψεις 

και συμπεράσματα από την ως τώρα χρήση της.  
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σχ. έτος 2019-20
1. Η ΚΥΨΕΛΗ στην καραντίνα.

 

Όταν, λοιπόν, έκλεισαν τα σχολεία μας, ένιωσα 

την ανάγκη να επικοινωνήσω με τους μαθητές 

και τις μαθήτριες της τάξης μου. Επειδή έχω μια 

εμπειρία και νιώθω άνετα στον ψηφιακό χώρο 

των blogs, ξεκίνησα με τη δημιουργία ενός 

ιστοχώρου, πριν ακόμα δοθούν από το 

Υπουργείο οι προτάσεις των ψηφιακών 

πλατφορμών.  
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Έτσι, προέκυψε το blog «κοτρονοϊός», σ’ αυτή 

την έκτακτη ανάγκη, που με βοήθησε να 

κρατήσω τα παιδιά κοντά μου, μέχρι να πάρει 

το σύστημα μπροστά. Σε μια δεύτερη φάση 

διατήρησα αυτό το blog παράλληλα με την e-

me, που συνεχώς αναβαθμιζόταν.  
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Τελικά, μπήκα στην e-me…  
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χρησιμοποιώντας του κωδικούς του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 
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Δημιούργησα το προφίλ μου…  
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και την ΚΥΨΕΛΗ της τάξης μου: της στ’ τάξης  

του Δημοτικού Σχολείου Μητρόπολης. 

Συμμάζεψα τα μέλη/μαθητές και μαθήτριες 

(δύο δεν εμφανίστηκαν ποτέ! Μία γιατί οι 

γονείς της δεν ενδιαφερόταν να έχουν ίντερνετ 

και ένας που έσβηνε / έκρυβε τα μηνύματα που 

έστελνα στους γονείς του). 

Είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε 

προσωπικά με γραπτά μηνύματα εντός της 

ΚΥΨΕΛΗΣ, 

Χρησιμοποιούσα τον ΤΟΙΧΟ της ως πίνακα 

ανακοινώσεων της τάξης μας, agenda με μια 

ανάρτηση κάθε πρωί, 

Έκανα διαμοιρασμό αρχείων μεταξύ των μελών, 

Αξιοποίησα το δημόσιο blog της ΚΥΨΕΛΗΣ, που 

λειτουργούσε κι ως αποθετήριο, ημερολόγιο 

τάξης, βάση δεδομένων και υπερσυνδέσμων, 
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Καθώς και τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ψηφιακών 

ασκήσεων, όπως τα e-me assignments που 

στέλνονταν στα παιδιά προσωπικά και, όταν 

εκείνα απαντούσαν, άναβε το καμπανάκι πάνω 

δεξιά και μπορούσα να κάνω ατομική 

ανατροφοδότηση 

Και των ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ που πρόσθεταν 

αυτενέργεια και διαλογικότητα στην ψηφιακή 

πλατφόρμα. 
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Ας προχωρήσουμε σε παραδείγματα, λοιπόν: 

Το έναυσμα δινότανε από τον ΤΟΙΧΟ της 

ΚΥΨΕΛΗΣ, που έπαιζε τον ρόλο της ημερήσιας 

σκαλέτας εργασιών / ατζέντας.  
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Στην περίοδο της καραντίνας δεν είχαμε 

συγκεκριμένο διδακτικό υλικό. Έτσι, 

προσπαθούσα να δημιουργήσω μικρά πρότζεκτ 

που εισχωρούσαν (έτσι θεωρούσα) αβίαστα 

στην ΚΥΨΕΛΗ μας. Όπως για παράδειγμα το 

«γκράφιτι» ως θεματική ενότητα του 

μαθήματος των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, αλλά κι ως αφορμή 

δημιουργίας κειμένου επιχειρηματολογίας. 

Αφού, λοιπόν, τα παιδιά διάβασαν την 

ανακοίνωση της ημέρας, παρατηρήστε πως 

αξιοποιείται και η ΕΦΑΡΜΟΓΗ της 

δημοσκόπησης για τελικό όνομα του blog…  

έπρεπε να βγούνε στο blog για να δούνε το 

θέμα/αποστολή/πρόκληση/εργασία της 

ημέρας:  
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Στο μπλογκ βρίσκουν πληροφορίες για το graffiti 

από την wikipedia…  
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Γλωσσολογικές και ιστορικές πληροφορίες…  
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Μια μαθητική εργασία για το ‘γκράφιτι’ σε 

μορφή pdf…  
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Εδώ αξιοποιείται η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΑ της e-

me… 
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Δίνεται επίσης η δυνατότητα 

link/υπερσυνδέσμου για να δούνε το τρέιλερ 

ενός ντοκιμαντέρ για τη street art γενικότερα 

[Μπορούμε ίσως να δούμε on line πώς ακριβώς 

βλέπουν και τα παιδιά…]  
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Και, αφού χρησιμοποιήσουν τις πηγές που 

αναφέρθηκαν, ανοίγει η συζήτηση με δύο 

τουλάχιστον προσωπικά επιχειρήματα: 

Γκράφιτι: τέχνη ή βανδαλισμός; 
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Οι απαντήσεις δίνονται με διάφορους τρόπους: 

είτε με σχόλιο στον ΤΟΙΧΟ, όπως φαίνεται στη 

διαφάνεια, είτε με προσωπικό μήνυμα.  
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Σε μια τελευταία δραστηριότητα, τα παιδιά 

δοκιμάζουν να σχεδιάσουν σε χαρτί δικά τους 

γκράφιτι και σε δεύτερο χρόνο, ανανεώνουμε 

την ανάρτηση του blog, εμπλουτίζοντάς την με 

τις δημιουργίες τους.  
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Μιαν άλλη μέρα στον ΤΟΙΧΟ της ΚΥΨΕΛΗΣ μας, 

συνεχίζοντας την κουβέντα για το γκράφιτι του 

πάρκου που παρίστανε πλανήτες, τα παιδιά 

ακούν ένα σχετικό τραγούδι μέσα από την 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ του e-me content που είναι κυρίως 

για ψηφιακές ασκήσεις, 

δίνονται ασκήσεις μαθηματικών μέσω 

ανάρτησης στο blog… 
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…και τα παιδιά απαντούν σε προσωπικό 

μήνυμα ή και εκτός πλατφόρμας e-me, 

φωτογραφίζοντας το τετράδιό τους και 

αποστέλλοντας την φωτογραφία στο μέιλ, αφού 

ακόμη τα προσωπικά μηνύματα δεν 

υποστηρίζουν επισύναψη αρχείου, ωστόσο 

αυτό γίνεται με την εφαρμογή των e-

assignments.  
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Όπως στην περίπτωση της ψηφιακής εργασίας 

«Πάμε Διάστημα;!» για τον Σταμάτη Κριμιζή, 

μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-assignments, όπου τα 

παιδιά στέλνουν την προσωπική τους απάντηση 

και δέχονται την ανατροφοδότηση  από τον/την 

εκπαιδευτικό. 

Στη συγκεκριμένη εργασία τα παιδιά 

παρακολούθησαν ένα μικρό απόσπασμα βίντεο 

και καλέστηκαν να απαντήσουν σε κάποιες 

ερωτήσεις. Προσέξτε την ερώτηση 4: Αν ήσουν 

δημοσιογράφος, ποια ερώτηση θα ήθελες να 

κάνεις στον επιστήμονα;  
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Κι ο επιστήμονας απάντησε με χαρά στα 

ερωτήματα των παιδιών, μέσω μέιλ που του 

στείλαμε.  
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σχ. έτος 2019-20
2. Η ΚΥΨΕΛΗ υποστηρίζει τα Webex Meetings

 

Περνάμε στη δεύτερη ενότητα, για τον τρόπο 

που αξιοποιήσαμε την e-me υποστηρικτικά στα 

Webex Meetings.  
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Βλέπετε στη διαφάνεια πώς άλλαξε, σχετικά, η 

μορφή των ανακοινώσεων στον ΤΟΙΧΟ της 

ΚΥΨΕΛΗΣ μας, που συνήθως γινόταν μετά το 

τέλος της τηλε-συνάντησης: 

Στο πρώτο μέρος δινόταν περιληπτικά και 

συνοπτικά το περιεχόμενο του Webex Meeting 

που μόλις τελείωσε, με συνοδεία 

υπερσυνδέσμων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

αυτή, όπως στο παράδειγμα για τα 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.  
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Σύνδεσμος προς το blog ή…  
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…προς το διαδραστικό βιβλίο και το αποθετήριο 

του Φωτόδεντρου. 
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Ή προς κάποιο αρχείο ΒΙΝΤΕΟ που είχαμε 

χρησιμοποιήσει και πιθανό τα παιδιά θέλανε να 

ξαναδούν. 

Σημειώνω με την ευκαιρία την υποστήριξη από 

την τεχνική ομάδα της e-me στο αίτημά μου για 

αύξηση του χώρου αποθήκευσης της ΚΥΨΕΛΗΣ, 

μιας και χρησιμοποιούσα πολλά βίντεο ως 

ΑΡΧΕΙΑ, αποφεύγοντας υπερσυνδέσμους προς 

το YouΤube, γιατί υπήρχαν μαθητές/μαθήτριες 

που είχαν πρόβλημα με τη χρέωση δεδομένων.  
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Αρχείο power point…  
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Ή υπενθύμιση της έρευνας που είχαμε εκείνη 

την εβδομάδα.  
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Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης δινόταν το 

ακριβές πρόγραμμα της επόμενης Webex 

συνάντησής μας. Έτσι, ο ΤΟΙΧΟΣ γινόταν ένας 

οργανωτής μας.  
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_______________________

σχ. έτος 2019-20
3. H  ΚΥΨΕΛΗ στην εκ περιτροπής διδασκαλία της τάξης (Ιούνιος 2020)

 

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ξαναβρεθήκαμε 

στις αίθουσες τον Ιούνιο, αλλά «εκ 

περιτροπής», λόγω πληθυσμού.  
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Η ανακοίνωση στο ΤΟΙΧΟ διευκόλυνε τα παιδιά 

που είχαν συμπυκνωμένο το πρόγραμμα της 

ημέρας και εμπλουτισμένο με υπερσυνδέσμους, 

αρχεία και ψηφιακές ασκήσεις, 

αλλά κι εμένα που είχα οργανωμένο το πλάνο 

της ημέρας. 

Καθιέρωσα στην τάξη μου τον προτζέκτορα και 

την προβολή του οικείου πλέον περιβάλλοντος 

της ΚΥΨΕΛΗΣ στον ασπροπίνακα. 

Όταν τα παιδιά επέστρεφαν στο σπίτι, 

μπορούσαν να ασχοληθούν με τις ψηφιακές 

τους δραστηριότητες και τη μελέτη τους. Ας 

δούμε, με την ευκαιρία, κάποιες από τις μορφές 

της εφαρμογής e-me content.  



34 
 

 

Πολλαπλών επιλογών…  
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Κουίζ ή ψηφιακές ασκήσεις λέγαμε στη γλώσσα 

των παιδιών αυτή την ΕΦΑΡΜΟΓΗ…  
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Εδώ για παράδειγμα μια άσκηση επιλογής 

Σωστού – Λάθους. 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ επιτρέπει στον/στην 

εκπαιδευτικό να βλέπει ποια παιδιά 

ασχολούνται και τι σκορ πετυχαίνουν.  
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Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους 

κι όλες τις συναδέλφους που μοιράστηκαν σε 

κοινότητες εκπαιδευτικών ιδέες, ασκήσεις, 

οδηγίες, πληροφορίες, υλικό, αναδεικνύοντας 

τη δύναμη της αλληλεγγύης.  

Γιατί ΚΥΨΕΛΕΣ δεν υπάρχουν μόνον μαθητών. 

Υπάρχουν και ΚΥΨΕΛΕΣ εκπαιδευτικών, τις 

οποίες μπορεί κανείς να συμμετέχει ή απλά να 

παρακολουθεί.  
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______________
σχ. έτος 2020-21
4. Νέα ΚΥΨΕΛΗ, νέα αρχή (Σεπτέμβριος 2020)

 

Έτσι, όταν ήρθε ο Σεπτέμβρης κι άρχισε πάλι το 

σχολικό ταξίδι, μια νέα ΚΥΨΕΛΗ δημιουργήθηκε 

για τη νέα μου τάξη.  
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Με αγωνία για το αν θα τα καταφέρουν 

ψηφιακά τα φετινά μελισσάκια μου που είναι 

μόλις Τρίτη τάξη,  
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Αξιοποιώ τον ΤΟΙΧΟ ως πίνακα ανακοινώσεων, 

καθημερινό ημερολόγιο τάξης και χρήσιμη 

ατζέντα / υπενθύμιση ακόμα πιο χρήσιμη για 

παιδιά που πιθανό να λείψουν κάποιες μέρες 

από το σχολείο αλλά και τους γονείς αυτών, 

ειδικά για τη συγκεκριμένη τάξη που είναι 

παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Έτσι, η ΚΥΨΕΛΗ μας γίνεται μια ψηφιακή τάξη, 

μια σταθερή βάση που μπορεί κανείς να 

προστρέξει 24 ώρες το 24ωρο. 

Μ’ αυτό τον τρόπο, συνεχίζοντας την πρακτική 

του Ιουνίου, απελευθερώνομαι από USB 

φλασάκια με on line συνδέσεις και 

υπερσυνδέσμους προς το νέο blog…  
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… «το αερόστατο της Τρίτης». 

Ελπίζουμε να μείνει βοηθός μας για τη 

διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο και 

ευχόμαστε να μη χρειαστεί να αποχωριστούμε 

τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. 
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______________
5. Αναστοχασμός
______________

Εμπειρίες από τη χρήση της 
ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

e-me

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της δικής μας 

περίπτωσης χρήσης της e-me, θα επιθυμούσα 

να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις ή/και 

συμπεράσματα:  
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 Εργαλείο δημιουργικότητας

 Ελκυστικό, επικαιροποιημένο περιβάλλον

 Ψηφιακός / πληροφοριακός γραμματισμός

Εμπειρίες από τη χρήση της 
ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

e-me

 

- Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που επιθυμούν να εργαστούν, να 

δημιουργήσουν υλικό και να εμβαθύνουν στην 

έρευνα, τους παρέχετε, μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας e-me ένα δυναμικό πολύ-

εργαλείο. 

-Πρόκειται για ένα ελκυστικό, επικαιροποιημένο 

περιβάλλον εργασίας που δε μοιάζει καθόλου 

με τις σχολικές μας τάξεις, όπου δεν είναι 

δεδομένη η πρόσβαση στο διαδίκτυο ή παροχή 

τεχνικού εξοπλισμού. 

Ένα περιβάλλον / interface που προσελκύει 

ειδικά τα παιδιά μεγαλύτερων τάξεων, αφού 

προσομοιάζει με τη λειτουργία ψηφιακών 

πλατφορμών του πραγματικού κόσμου της 

καθημερινότητάς τους. 

-Οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν και 
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χρησιμοποίησαν πρακτικές του ψηφιακού / 

πληροφοριακού γραμματισμού. 

Μπορούσαν να συντάξουν πολυτροπικά 

κείμενα, χρησιμοποιώντας γραπτές πηγές αλλά 

και οπτικοακουστικό υλικό, όπως φωτογραφία, 

βίντεο, κινηματογραφικές σκηνές.  
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↘ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες

Εμπειρίες από τη χρήση της 
ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

e-me

↘ Τεχνικές δυσκολίες

↘ Στρεβλή εντύπωση ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών

 

Ωστόσο, 

- Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως την 

έχουμε ζήσει ως τώρα, μεγαλώνει το χάσμα 

μεταξύ παιδιών διαφορετικών κοινωνικών 

τάξεων. Έτσι για παράδειγμα, παιδιά χαμηλών 

τάξεων δεν έχουν τον τεχνικό εξοπλισμό ή οι 

οικογένειές τους δεν έχουν προτεραιότητα 

ή/και δυνατότητα να τους τον παρέχουν. Οι 

ψηφιακές συσκευές αφής ή έξυπνα τηλέφωνα 

που χρησιμοποιούν τα παιδιά δεν τους δίνουν 

τη δυνατότητα να γράψουν εύκολα κείμενα. 

- Διαπιστώθηκαν προβλήματα τεχνικής φύσεως: 

Από τη δυσκολία να γράψουν οι μαθητές / 

μαθήτριες με πληκτρολόγιο μαθηματικά 

σύμβολα /κλάσματα ως την πολυπλοκότητα και 

δαιδαλώδη διασύνδεση των υπηρεσιών του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 
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- Υπάρχει μια στρεβλή εντύπωση ως προς τον 

ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών μαθητριών 

μας: μπορεί να χειρίζονται καταπληκτικά 

ψηφιακές παιχνιδομηχανές, αλλά υστερούν σε 

βασικές ψηφιακές δεξιότητες κυρίως 

δημιουργίας. 
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Εμπειρίες από τη χρήση της 
ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

e-me

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
-----------------------------------------------------

 Καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας 
& συνεργασίας

 Ψηφιακή ή πολυμεσική δημιουργία

 Κριτικός Πολυγραμματισμός

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

 Ενδιαφερόμαστε για την καλλιέργεια 

κουλτούρας έρευνας στη μαθητική 

κοινότητα: συλλογή δεδομένων, μελέτη, 

συμπεράσματα. 

 Ενδιαφερόμαστε για την καλλιέργεια 

κουλτούρας συνεργασίας & αλληλεγγύης 

μεταξύ εκπαιδευτικών κοινοτήτων 

 Δε θέλουμε να αντικαταστήσουμε την 

αναπαραγωγή έτοιμου διδακτικού 

υλικού με ένα αντίστοιχο ψηφιακό. 

Ενδιαφερόμαστε για τη δημιουργία 

στοχευμένου διδακτικού υλικού,  

 Καθώς και την καλλιέργεια της 

κουλτούρας κριτικής / δημιουργικής 

χρήσης της πλατφόρμας με ενεργητική 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων / 
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ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ της.  

 

Όπως σημειώνει ο πρωτοπόρος της Media 

Education – Εκπαίδευση στα Μέσα, 

Εκπαίδευση για τα Μέσα- στο τελευταίο του 

βιβλίο / μανιφέστο, επιθυμούμε Κριτική 

Σκέψη και Κατανόηση που θα οδηγήσουν 

στην Κριτική Δράση / Πράξη.  

Εμπειρίες από τη χρήση της 
ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

e-me

Δημήτριος Ντανόπουλος
δάσκαλος - ΠΕ70, dimntan@gmail.com

6/θ Δημοτικό Σχολείο Μητρόπολης, Καρδίτσας

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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