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Υποστηρικτικές οδηγίες για την αξιοποίηση των 

ψηφιακών περιβαλλόντων e-me, e-class και webex

στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Περιεχόμενα

01 Webex

02 E-class

03

- Διαδραστικός πίνακας & Annotation
• Δηλώνοντας τα συναισθήματα (βελάκια, emoticons, chat)
• Χρησιμοποιώντας  τον τροχό της τύχης
• Στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο της τάξης
• Αξιοποιώντας τα διαδραστικά βιβλία και άλλες ηλ. πηγές

- Εικονικά δωμάτια (Breakout Sessions)
- Poll – Quiz
- Διαμοιρασμός αρχείων

- Οργάνωση σε Ενότητες
- Ενσωμάτωση εικόνων, βίντεο και διαδραστικού
υλικού μέσα στην e-class

- Δημιουργία ασκήσεων αυτόματης απάντησης
- Ανάθεση εργασιών

- Δημιουργία «Κυψέλης» και πρόσκληση μελών
- Αξιοποίηση του «Τοίχου»
- E-me Content 

• Ασκήσεις με διαδραστικά βίντεο
• Άσκηση ορθογραφίας
• Κουίζ πολλαπλών τύπων άσκησης

E-me

















Το Χριστουγεννιάτικο δεντράκι 
των Σ.Ε.Ε. Π.Ε. του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής



http://drive.google.com/file/d/1rb7_DUtI0WCqAL8QwPXPKTAmAKaiJ4SA/view
http://drive.google.com/file/d/1rb7_DUtI0WCqAL8QwPXPKTAmAKaiJ4SA/view
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Πηγή: 

Ψηφιακά βιβλία: http://ebooks.edu.gr/ebooks

http://ebooks.edu.gr/ebooks


Πηγή: 

Ψηφιακά βιβλία: http://ebooks.edu.gr/ebooks

http://ebooks.edu.gr/ebooks


Πηγή: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Addition/Count_and_Add_up_to_20_cn34224up

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Addition/Count_and_Add_up_to_20_cn34224up


Πηγή: 

https://learningapps.org/15336506

https://learningapps.org/15336506


Πηγή: 

https://www.flippity.net

https://www.flippity.net/


Περιεχόμενα

01 Webex

- Διαδραστικός πίνακας & Annotation
• Δηλώνοντας τα συναισθήματα (βελάκια, emoticons, chat)
• Χρησιμοποιώντας  τον τροχό της τύχης
• Στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο της τάξης
• Αξιοποιώντας τα διαδραστικά βιβλία και άλλες ηλ. πηγές

- Διαμοιρασμός αρχείων
- Poll – Quiz
- Εικονικά δωμάτια (Breakout Sessions)



Αξιοποιώντας το εργαλείο “Poll”



Εικονικά Δωμάτια /  Breakout Session 
(Για εξατομικευμένη υποστήριξη ή για ομαδικές 
εργασίες)



Περιεχόμενα

01 Webex

02 E-class

03

- Οργάνωση σε Ενότητες
- Ενσωμάτωση εικόνων, βίντεο και διαδραστικού
υλικού μέσα στην e-class

- Δημιουργία ασκήσεων αυτόματης απάντησης
- Ανάθεση εργασιών

E-me



Περιεχόμενα

01 Webex

02 E-class

03

- Δημιουργία «Κυψέλης» και πρόσκληση μελών
- Αξιοποίηση του «Τοίχου»
- E-me Content 

• Ασκήσεις με διαδραστικά βίντεο
• Άσκηση ορθογραφίας
• Κουίζ πολλαπλών τύπων άσκησης

E-me



Η e-me και το  e-me Content για 

δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Σημαντικά πριν 

αρχίσουμε

01

02

03

04



Η E-me δεν είναι πλατφόρμα 

διαχείρισης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου όπως το e-Class

ή το Teams



H E-me αποτελεί 

δίκτυο/κοινότητα με 

συμμετοχή ισότιμων μελών



Στην E-me έχει περισσότερο 

ενδιαφέρον αυτό που θα 

«κάνει» ο μαθητής και η 

μαθήτρια και όχι αυτό που θα 

«κάνει» ο/η εκπαιδευτικός



“Φυσική τάξη” “Ψηφιακή τάξη”

Και ίσως αυτό αποτελέσει κάποια λύση….στο «αιώνιο πρόβλημα»



καθώς…..



Στην E-me ό,τι μπορεί να κάνει 
ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 

κάνει και ο μαθητής/η 
μαθήτρια.

Έχουν ακριβώς τα ίδια 
δικαιώματα

(αντίθετα με την e-class ή το 
Teams).



Στην E-me υπάρχει η δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε και να 

διαμοιράσουμε (iframe, link) εύκολα 
και γρήγορα σε έναν άλλον 

ψηφιακό μας χώρο 
(e-class, blog, φωτόδεντρο κτλ)



Υλικό υποστήριξης…



Ας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας 

στο e-me content…
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


