
Οι ςπηπεζίερ αναπηύσθηκαν από ηο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» ζηο πλαίζιο ηος έπγος «Ψηθιακό Σσολείο Ι: Ψηθιακή Δκπαιδεςηική 

Πλαηθόπμα, Γιαδπαζηικά Βιβλία και Αποθεηήπιο Μαθηζιακών Ανηικειμένων» ηος ΔΠ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» ηος ΔΣΠΑ 

2007-2013  και επικαιποποιούνηαι / επεκηείνονηαι ζηο πλαίζιο ηος έπγος  «Ψηθιακό Σσολείο ΙΙ: Δπέκηαζη και Αξιοποίηζη ηηρ 

Ψηθιακήρ Δκπαιδεςηικήρ Πλαηθόπμαρ, ηων Γιαδπαζηικών Βιβλίων και ηος Αποθεηηπίος Μαθηζιακών Ανηικειμένων» ηος ΔΠ 

«Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» ηος ΔΣΠΑ 2014-2020),  με ζςγσπημαηοδόηηζη από 

ηην  Δςπωπαϊκή Ένωζη (ΔΚΤ) και ηο Δλληνικό Γημόζιο. 

Θεζζαινλίθε, 19-21 Οθη 2018 

Διίλα Μεγάινπ  & Υξήζηνο Καθιακάλεο 

ΙΣΤΔ ΓΙΟΦΑΝΣΟ 

Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο  θαη  

Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ 

dschool.edu.gr 

Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

επέθηαζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο «e-me»,  

ησλ δηαδξαζηηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ησλ ςεθηαθώλ απνζεηεξίσλ θαη  

ηνπ εζληθνύ ζπζζσξεπηή εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ «θσηόδεληξν»  
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Φεθηαθό ρνιείν: Άμνλεο θαη Γξάζεηο 

Φεθηαθό ρνιείν Ι (2010-2015)  
«Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα, 

Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία θαη 

Απνζεηήξηα Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ» 

 

Πξνϋπνινγηζκόο:  8.7 Μ Δπξώ  

Υξεκαηνδόηεζε: ΔΠΑ 2007-2013 

Τινπνίεζε: ΙΣΤΔ ΓΙΟΦΑΝΣΟ 

 

πλεξγαδόκελνη έξγα από :   

1- ΚΔΓ,   2- ΤΠΠΔΘ/ΔΤΔ ζε ζύκπξαμε κε 

ην ΔΚ ΑΘΗΝΑ θαη ην ΙΔΠ 

Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ (3/2017 – 

9/2019) 
«Δπέθηαζε θαη Αμηνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθόξκαο, ησλ 

Γηαδξαζηηθώλ Βηβιίσλ θαη ηνπ 

Απνζεηεξίνπ Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ» 

 

Πξνϋπνινγηζκόο: 2.4 Μ Δπξώ 

Υξεκαηνδόηεζε: ΔΠΑ 2014-2020 

Τινπνίεζε: ΙΣΤΔ ΓΙΟΦΑΝΣΟ 
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Φεθηαθό ρνιείν Ι: αξρηθή ηδέα 

                                 

ζπγθέληξσζε θαη αλάπηπμε ςεθηαθώλ δηαδξαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ 

ζύλδεζε ςεθηαθώλ πόξσλ κέζα ζηηο ζειίδεο ηεο html κνξθήο ζρνιηθώλ βηβιίσλ  

εκπινπηηζκόο ζρνιηθώλ βηβιίσλ  

http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1625
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/616
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3278
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4593,20777/extras/ged04_klimaka/index.html
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Φεθηαθό ρνιείν Ι: αξρηθή ηδέα 

                                 

Σν ζρνιηθό βηβιίν  

σο κέζν πινήγεζεο 

ζην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν 
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Αλνηρηνί Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη 

ζπκκεηείραλ: 

150+ εθπαηδεπηηθνί  

ζε 12 νκάδεο θάζε κία κε ηελ 

επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ελόο  

επηζηεκνληθνύ ζπληνληζηή 

ζρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ  

~7.000 λένη αλνηρηνί εθπαηδεπηηθνί πόξνη 

+1.500 αληηθείκελα εληνπίζηεθαλ θαη αλαθηήζεθαλ 

από παιαηόηεξα έξγα 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9360?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2898
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1407
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2705
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Αλνηρηνί Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη: πξνδηαγξαθέο 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα 

Μηθξέο κνλάδεο ςεθηαθνύ πιηθνύ νη νπνίεο: 

1. εμππεξεηνύλ καζεζηαθνύο ζηόρνπο 

2. είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο  

3. έρνπλ ζεκαζηνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα  

4. δηαηίζεληαη κε αλνηρηέο άδεηεο Creative Commons   

πξνζνκνηώζεηο 

πεηξάκαηα 

δηεξεπλήζεηο 

3D ράξηεο 

αζθήζεηο 

εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα 

http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/585
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3723
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δηαδξαζηηθά, εκπινπηηζκέλα ζρνιηθά βηβιία 

201 ζρνιηθά βηβιία  

δηακνξθώζεθαλ ζε html κνξθή 

79 ζρνιηθά βηβιία εκπινπηίζηεθαλ κε καζεζηαθά 

αληηθείκελα  (ΙΣΤΔ)  

εκπινπηηζκόο άιισλ 46 από ην ΚΔΓ 

http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastika.php
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Φεθηαθό ρνιείν:  e-ππεξεζίεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν  

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

dschool.edu.gr 
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Φεθηαθό ρνιείν:  ππεξεζίεο γηα ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν  

dschool.edu.gr 
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ηζηόηνπνο  ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ν επίζεκνο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  

κε ηηο ςεθηαθέο εθδόζεηο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ  

600.000 κνλαδηθνύο επηζθέπηεο ην κήλα 

e-books.edu.gr 
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ςεθηαθά απνζεηήξηα «Φσηόδεληξν» 

Πέληε (5) Φεθηαθά Απνζεηήξηα Αλνηρηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Πόξσλ γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

κε ειεγρόκελν πεξηερόκελν 

πεξηερόκελν απ’ επζείαο από εθπαηδεπηηθνύο 
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Σν Παλειιήλην Απνζεηήξην Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ  

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Αλνηρηά Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα Μηθξέο κνλάδεο ςεθηαθνύ πιηθνύ 

νη νπνίεο: 

1. Έρνπλ καζεζηαθή αμία  

2. Δίλαη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο  

3. Έρνπλ ζεκαζηνινγηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα  

4. Γηαηίζεληαη κε αλνηρηέο 

άδεηεο 

 10/2018: 9.063 μαθηζιακά ανηικείμενα  

photodentro.edu.gr/lor 

http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1625
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Σν Παλειιήλην Απνζεηήξην Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ  

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

~9.000 αληηθείκελα 

Αηζζεηηθή Αγσγή  

Γεσγξαθία – Γεσινγία 

Θξεζθεπηηθά  

Ιζηνξία  

Μαζεκαηηθά 

Φπζηθή 

Υεκεία 

Βηνινγία 

Πιεξνθνξηθή 

Αγγιηθά 

Γαιιηθά 

Γεξκαληθά 

Γιώζζα & Λνγνηερλία 

πιινγέο Φεθηαθνύ ρνιείνπ  2010-2015 
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Σν παλειιήλην απνζεηήξην Δθπαηδεπηηθώλ Βίληεν 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 10/2018: 992 εκπαιδεσηικά βίνηεο 

photodentro.edu.gr/video 

εθπαηδεπηηθά βίληεν 

 κηθξήο δηάξθεηαο (έσο 10’) 

 εμππεξεηνύλ εθπαηδεπηηθνύο 

ζηόρνπο (curriculum related) 

 θαηάιιεια γηα αμηνπνίεζε 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

 κπνξνύλ λα εληαρζνύλ κέζα 

ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 δηαηίζεληαη κε αλνηρηέο άδεηεο 
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Σν παλειιήλην απνζεηήξην Δθπαηδεπηηθώλ 

Λνγηζκηθώλ 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 10/2018: 144 λογιζμικά 

photodentro.edu.gr/edusoft 

Δθπαηδεπηηθά 

Λνγηζκηθά 
(γηα ηνπηθή κεηαθόξησζε) 

Δθπαηδεπηηθνύο  

ηίηινπο πνιπκέζσλ 

Παθέηα  

Δθπαηδεπηηθώλ  

ελαξίσλ  

Δξγαιεία  

Δθπαηδεπηηθνύ  

Λνγηζκηθνύ 

Αλνηρηά  

Δθπαηδεπηηθά  

Πεξηβάιινληα 
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Σν παλειιήλην απνζεηήξην εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ρξεζηώλ 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 10/2018: 811 ανηικείμενα  

photodentro.edu.gr/ugc 

αλνηρηνί εθπαηδεπηηθνί 

πόξνη από 

εθπαηδεπηηθνύο 

ηόρνη: 

• λα παξέρεη έλα ρώξν 

όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνύλ λα 

δεκνζηεύζνπλ θαη λα 

δηακνηξάζνπλ ηνπο 

δηθνύο ηνπο αλνηρηνύο 

εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο 

• δεκηνπξγία 

επαγγεικαηηθνύ δηθηύνπ 

εθπαηδεπηηθώλ (ην 

Linkedin ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ) 

 
πλνιηθή πξνζέγγηζε:  

εκπηζηεπόκαζηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο 
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Σν παλειιήλην απνζεηήξην εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ρξεζηώλ 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Γεκόζην Πξνθίι Γεκνζηεπκέλα Αληηθείκελα,  

ρόιηα θαη Αμηνινγήζεηο  

Υξεζηκνπνηώ, 

Μνηξάδνκαη, 

Αμηνινγώ 
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Σν παλειιήλην απνζεηήξην αλνηρηώλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξαθηηθώλ αμηνπνίεζεο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

 10/2018: 158 πρακηικές 

photodentro.edu.gr/oep 

Αλνηρηέο Δθπαηδεπηηθέο 

Πξαθηηθέο  

Αμηνπνίεζεο Φεθηαθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(εθπαηδεπηηθώλ ή κειώλ ηεο 

επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

Μία Αλνηρηή Δθπαηδεπηηθή Πξαθηηθή 

είλαη κία δηδαθηηθή ηερληθή ε νπνία:  

  Έρεη εθαξκνζηεί ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό 

πιαίζην θαη αμίδεη λα 

δηακνηξαζηεί, θαζώο κεηαθέξεη 

επηηπρεκέλε δηδαθηηθή ή 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 

 Βαζίδεηαη ζε Αλνηρηνύο 

Δθπαηδεπηηθνύο Πόξνπο  ή/θαη 

αμηνπνηεί αλνηρηά εξγαιεία θαη 

πεξηβάιινληα  

 πλήζσο πεξηιακβάλεη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

κε καζεηέο  

  Γηακνηξάδεηαη ειεύζεξα 

 



CTI / Elina Megalou @19.10.2018 

αλνηρηόηεηα 

 απνζεηήξηα αλνηρηά γηα 

ρξήζε από όινπο  

 δπλαηόηεηα ηνπηθήο 

κεηαθόξησζεο αληηθεηκέλσλ 

 αλνηρηέο άδεηεο ρξήζεο 

 πινπνηνύληαη κε αλνηρηέο 

ηερλνινγίεο 
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αλαδήηεζε θαη πινήγεζε ζην Φσηόδεληξν 

13 ζεκαηηθέο ηαμηλνκίεο ηξηώλ 

επηπέδσλ  
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κεηαδεδνκέλα  

PHOTODENTRO ΙΔΔΔ LOM-GR  

APPLICATION PROFILE  

ζειίδα καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ 
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ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ: Δζληθόο ζπζζσξεπηήο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

photodentro.edu.gr 

 θεληξηθή πύιε  

γηα αλαδήηεζε κε εληαίν 

ηξόπν θαη πξόζβαζε  

ζε ρηιηάδεο ςεθηαθνύο 

αλνηρηνύο εθπαηδεπηηθνύο 

πόξνπο  

γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε,  

αλεμάξηεηα κε ην πνύ 

είλαη απνζεθεπκέλνη  
 

 

 

 

 

 

11/2018: 18.370  ανηικείμενα 
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ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ: Δζληθόο ζπζζσξεπηήο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 



CTI / Elina Megalou @19.10.2018 

Δζληθή ππεξεζία ζπζζώξεπζεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Φεθηαθό Πεξηερόκελν από Δμσηεξηθέο πεγέο 
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 
Δζληθόο  πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ  "ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ" 

Απνζεηήξηα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί  (ζπζζσξεπηεί) 

18.370 ςεθηαθνί πόξνη  από 15 απνζεηήξηα 
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Θεκαηηθόο ζπζζσξεπηήο πνιηηηζκηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ 

photodentro.edu.gr/cultural 

Δπηιεγκέλνη 

πνιηηηζκηθνί πόξνη 

από ηηο ζπιινγέο 

ηεο Europeana,  

εκπινπηηζκέλνη κε 

εθπαηδεπηηθά 

κεηαδεδνκέλα γηα 

ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζή ηνπο   

7.400  

Europeana 

10/2018:  πξόζβαζε ζε 6.500 πνιηηηζκηθνύο πόξνπο 

(ΙΔΠ)  

6.500 
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κηθξόηνπνο γηα ηελ 

αγγιηθή γιώζζα 

Απηόλνκνη ηζηόηνπνη,  

εζηηαζκέλνη σο πξνο ην ζέκα 

ή ην ζηνρεπόκελν θνηλό ή ην 

είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, νη 

νπνίνη πξνζθέξνπλ 

πξόζβαζε ζε επηιεγκέλν 

ςεθηαθό πεξηερόκελν από ην 

«Φσηόδεληξν» 

Ο κηθξόηνπνο κπνξεί λα έρεη 

ηε δηθή ηνπ ζρεδίαζε θαη ην 

δηθό ηνπ μερσξηζηό domain 

name 

θσηόδεληξν κηθξόηνπνη 

http://micro.photodentro.edu.gr/english2015/
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e-me:  Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα  

γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

ςεθηαθόο ρώξνο εξγαζίαο, ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 
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νη εθπαηδεπηηθνί 

«ζπκκεηέρνπλ»  

ζηελ αλάπηπμε, 

αμηνπνίεζε,  

επαλαρξεζηκνπνίεζε 

θαη δηακνίξαζε  

αλνηρηνύ  

ςεθηαθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ   

 

ελεξγνπνίεζε θαη  

ππνζηήξημε 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ην 

ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν 

 

 

Γξάζε «ΤΜΜΔΣΔΥΧ» 

 



Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

Δπέθηαζε θαη Αμηνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Πιαηθόξκαο, ησλ Γηαδξαζηηθώλ Βηβιίσλ θαη ηνπ Απνζεηεξίνπ 

Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ 

4/2017 – 9/2019 
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ:  ΓΡΑΔΙ 

ΔΡΑΗ 1: Χηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα  

ΔΡΑΗ 2:  Χηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πόρων "ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ 

ΔΡΑΗ 3: Εθνικός  υσσωρευτής 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου  

"ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ" 

ΔΡΑΗ 4: Τπηρεσία  «Διαδραστικά χολικά 
Βιβλία» 

ΔΡΑΗ 5: Ανάπτυξη, προσαρμογή και 
επικαιροποίηση Ανοιχτών 

Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) 

ΔΡΑΗ 6: Επιλογή, ανάρτηση, 
μετασχολιασμός και δημοσίευση 

Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) 
στα Αποθετήρια «Υωτόδεντρο» 

ΔΡΑΗ 7:   Εμπλουτισμός «Διαδραστικών 
χολικών Βιβλίων» 

ΔΡΑΗ 8: «ΤΜΜΕΣΕΦΨ»: Ανάδειξη και προβολή καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ) 

ΔΡΑΗ 9:  Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του έργου 

Δράση 10:  Διοικητική, Οικονομικοτεχνική και Επιστημονική τήριξη της Πράξης 
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12 ζπληνληζηέο- κέιε ΓΔΠ 

 

60 ζπλεξγάηεο  εθπαηδεπηηθνί  

θαη εηδηθνί  επηζηήκνλεο 

Δπηζηεκνληθνί πληνληζηέο Γλσζηηθώλ Αληηθεηκέλσλ 

(ΔΓΑ) 
Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

• αλαπηύζζνπλ κεξηθέο εθαηνληάδεο 

λέα καζεζηαθά αληηθείκελα  

 

• δηνξζώλνπλ θαη ελεκεξώλνπλ 

πθηζηάκελα καζεζηαθά αληηθείκελα  

 

• εκπινπηίδνπλ λέα ζρνιηθά βηβιία 

• αλαλεώλνπλ ηνλ πθηζηάκελν 

εκπινπηηζκό 
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Θεματικές περιοχές  
& ομάδες 

9. Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

10.Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε / 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 

11. Φπζηθή Αγσγή  

12. ΔΠΑ.Λ. 

• Ηιεθηξνινγία  

• Μεραλνινγία 

1. Μαζεκαηηθά 

2. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

• Φπζηθή 

• Υεκεία 

• Βηνινγία 

3. Πιεξνθνξηθή / ΣΠΔ  

4. Αηζζεηηθή Αγσγή 

Δηθαζηηθά 

Θέαηξν 

Μνπζηθή  

5. Γεσγξαθία – Γεσινγία 

6. Θξεζθεπηηθά  

7. Ιζηνξία  

8. Αγγιηθά 

4 λέεο 12 πθηζηάκελεο 

Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 
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Μαζεζηαθά Αληηθείκελα  Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

400+  λέα δηαδξαζηηθά καζεζηαθά αληηθείκελα  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10445?locale=el
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Χηφιακό χολείο ΙΙ 

Βειηίσζε ~2.000 πθηζηάκελσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 

Θρησκευτικά  485 αντικείμενα 

161 σταυρόλεξα 
235 υλλογές Εικόνων  
89 Ύμνους  

 από τεχνολογία Flash σε 
HTML5 

Γεωγραφία       268 
αντικείμενα 

 μετατροπή σε HTML5 
 Διορθώσεις χαρτών  

Μαθηματικά  1.289  αντικείμενα 

1.083 geogebra 
106 Φελωνόκοσμος 

 από Geogebra 3 – 4 σε 
Geogebra HTML5 
 

 από χελωνόκοσμο Αβακίου 
σε Java-script/HTML5 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6190?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3481?locale=el
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ηεθκεξίσζε κε κεηαδεδνκέλα  

επηκέιεηα κεηαδεδνκέλσλ ζε 3.000+  

πθηζηάκελα καζεζηαθά αληηθείκελα 

πεξηγξαθή 

ηύπνο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ 

 

πξνζηέζεθαλ  

ζηνηρεία ρξεκαηνδόηεζεο 

εθδόζεηο  

++ 

Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

ηεθκεξίσζε λέσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

ηύπνο καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 

ηύπνο  καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ 

εγρεηξίδην ηύπσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 

http://lrt.photodentro.edu.gr/ 

ηεθκεξίσζε κε κεηαδεδνκέλα  
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βειηίσζε εκπινπηηζκνύ  

ζρνιηθώλ βηβιίσλ 
Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

Γηνξζώζεηο HTML κνξθήο 

 

 

 

 

 

Νέα βηβιία ζε HTML κνξθή  

 

 Θξεζθεπηηθώλ Α’, Β’, Γ’ Γπκλαζίνπ 

 Πιεξνθνξηθήο Α’ & Β’ Λπθείνπ 

 Φπζηθήο Α’ Γπκλαζίνπ 

 
 
 
 
 

Βειηίσζε  & αλαλέσζε ηνπ 

εκπινπηηζκνύ  

 

 

 

 

Δκπινπηηζκόο λέσλ βηβιίσλ 

 Α’, Β’, Γ Γεκνηηθνύ  

 Φπζηθήο Αγσγήο  

 Ηιεθηξνινγίαο ΔΠΑ.Λ 

 Μεραλνινγίαο ΔΠΑ.Λ 

 Θξεζθεπηηθώλ (λέσλ βηβιίσλ) 
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ Φεθηαθά απνζεηήξηα «ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ» 

βειηηώζεθα & επεθηάζεθαλ 

λέα θίιηξα αλαδήηεζεο, ηύπνη καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, θαξηέια κεηαδεδνκέλσλ,....   
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ ππεξεζία «Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία» 

Αλάπηπμε λένπ απνζεηεξίνπ  «Φσηόδεληξν e-books» 

αλάπηπμε απνζεηήξην ηύπνπ Φσηόδεληξν 

γηα ηα ζρνιηθά βηβιία 

εθζπγρξνληζκόο ηνπ ηζηόηνπνπ  

Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία  

(e-books.edu.gr) 
ππνζηήξημε εμειηγκέλεο αλαδήηεζεο  
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ Φσηόδεληξν SaaS (Software as a Service) 

θισλνπνίεζε & δεκηνπξγία λένπ 

 θσηόδεληξoπ  κε έλα click ! 

ηόρνο: απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ πνπ ζα κπνξνύλ εύθνια λα 

«ζπζζσξεπηνύλ» ζηνλ Δζληθό 

πζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ.  

δηεπθόιπλζε θνξέσλ ζηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθώλ απνζεηεξίσλ πνπ 

αθνινπζνύλ δηεζλή πξόηππα  

ππνδνκή γηα ηε δηάζεζε απνζεηεξίσλ 

ηύπνπ Φωηόδενηρο κε ην κνληέιν SaaS 

(Software as a Service).  
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ λέα «θισλνπνηεκέλα» θσηόδεληξα 

Φσηόδεληξν i-create 

Απνζεηήξην καζεηηθήο δεκηνπξγίαο 

Γηαγσληζκνί i-create 

γηα ηελ  

Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 

photodentro.pi.ac.cy 

γηα ην  

ΠΙ Κύπξνπ 

ζε θάζε αλάπηπμεο 
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ            Φσηόδεληξν ζθξαγίδεο πνηόηεηαο 

θνξείο πνπ δηαζέηνπλ δηαδηθαζίεο ή εξγαιεία ειέγρνπ 

πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (ζθξαγηδνζέηεο)  

 

νξίδνπλ «ζθξαγίδεο» πνηόηεηαο (δηαδηθαζία, θξηηήξηα)  

«ζθξαγίδνπλ» εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο 

λέα ππεξεζία  
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 
Δζληθόο  πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ  "ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ" 

 πξνζηέζεθαλ λέα θίιηξα αλαδήηεζεο 

 

 ζπλδέζεθε ην απνζεηήξην «Φσηόδεληξν 

EduSoft» 

 

 εθ λένπ ζπγθνκηδή (harvesting) ησλ 

απνζεηεξίσλ 

Δζληθή Τπεξεζία πζζώξεπζεο Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

γηα ηε ρνιηθή Δθπαίδεπζε 

  ππνζηήξημε θνξέσλ – παξόρσλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ γηα ηε 

δηαζύλδεζε ησλ απνζεηεξίσλ ηνπο 
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

 ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία: 

31/10/2018) 

 ΑΝΟΙΥΣΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ:  

       60 ππνβνιέο έσο ζήκεξα 

«ΤΜΜΔΣΔΥΧ»: Αλάδεημε θαη πξνβνιή θαιώλ Αλνηρηώλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Πξαθηηθώλ (ΑΔΠ) 

 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΙ ΠΡΔΒΔΤΣΔ - ΗΜΔΡΙΓΔ  
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ 

dschool.edu.gr/dschool2-project/ 

Πιεξνθνξηαθό web site ηνπ έξγνπ 

http://dschool.edu.gr/dschool2-project/
http://dschool.edu.gr/dschool2-project/
http://dschool.edu.gr/dschool2-project/
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Φεθηαθό ρνιείν ΙΙ ζειίδεο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο: 

Φεθηαθό ρνιείν:  @dschool.edu.gr 

https://www.facebook.com/dschool.edu.gr/  

Απνζεηήξηα Φσηόδεληξν: @photodentro 

https://www.facebook.com/photodentro/  

Φεθηαθή Πιαηθόξκα e-me: @eme.edu.gr 

https://www.facebook.com/eme.edu.gr/  

Φεθηαθό ρνιείν: @dschool_gr 

Link: https://twitter.com/dschool_gr   

https://www.facebook.com/dschool.edu.gr/
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Οι ςπηπεζίερ αναπηύσθηκαν από ηο ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» ζηο πλαίζιο ηος έπγος «Ψηθιακό Σσολείο Ι: Ψηθιακή Δκπαιδεςηική 

Πλαηθόπμα, Γιαδπαζηικά Βιβλία και Αποθεηήπιο Μαθηζιακών Ανηικειμένων» ηος ΔΠ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» ηος ΔΣΠΑ 

2007-2013  και επικαιποποιούνηαι / επεκηείνονηαι ζηο πλαίζιο ηος έπγος  «Ψηθιακό Σσολείο ΙΙ: Δπέκηαζη και Αξιοποίηζη ηηρ 

Ψηθιακήρ Δκπαιδεςηικήρ Πλαηθόπμαρ, ηων Γιαδπαζηικών Βιβλίων και ηος Αποθεηηπίος Μαθηζιακών Ανηικειμένων» ηος ΔΠ 

«Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» ηος ΔΣΠΑ 2014-2020),  με ζςγσπημαηοδόηηζη από 

ηην  Δςπωπαϊκή Ένωζη (ΔΚΤ) και ηο Δλληνικό Γημόζιο. 

dschool.edu.gr 

ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ!  
 



Γξ. Διίλα Μεγάινπ     Καζ. Υξήζηνο 

Καθιακάλεο 

Γηεπζύληξηα Γ/λζεο ηξαηεγηθήο θαη    Πξόεδξνο ΙΣΤΔ Γηόθαληνο  

Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ    ckakl@cti.gr  

Τπεύζπλε  Έξγνπ Φεθηαθνύ ρνιείνπ                                                                                                                     

megalou@cti.gr        

                       

Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ & Δθδόζεσλ "Γηόθαληνο" (ΙΣΤΔ) 

Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο θαη Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ  

Μεηξνπόιεσο 26-28, ΣΚ 10563, Αζήλα 

Σει: (+30) 2103350600 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, 
Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013  και 
επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου  «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 
Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020),  με συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
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mailto:ckakl@cti.gr
mailto:megalou@cti.gr

