
Ειίλα Μεγάινπ  

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Δηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο  θαη  

Ψεθηαθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ  

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 

e-me:  Ψεθηαθή Εθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα  

γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

e-me.edu.gr 



CTI / Elina Megalou @19.10.2018 

Τν πιαίζην dschool.edu.gr 
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e-me:  Ψεθηαθή Εθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα  

γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

ςεθηαθόο ρώξνο εξγαζίαο, ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 



CTI / Elina Megalou @19.10.2018 

γηαηί κηα λέα πιαηθόξκα;   

κειέηε 

λέα trends 

 

personal learning environments 

 

πιαηθόξκεο λέαο γεληάο 

άιιεο πιαηθόξκεο 

ζέιακε: κηα πιαηθόξκα κνληέξλα, παηδαγσγηθά ζύγρξνλε, εύρξεζηε θαη βηώζηκε 
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αλνηρηή πξόζθιεζε: ηη καο είπαλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί 

γηαηί κηα λέα πιαηθόξκα;   
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ηη καο είπαλ ζπληειεζηέο θαη εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ ρώξνπ 

γηαηί κηα λέα πιαηθόξκα;   
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ζηόρνη θαη όξακα 

βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηεο e-me 

(α) πξώηα νη καζεηέο ηζόηηκε ζρέζε καζεηώλ θαη  

εθπαηδεπηηθώλ 

ε επηηπρία ζηελ ευρεία αμηνπνίεζε 

κηαο πιαηθόξκαο μεθηλά από ηνπο 

καζεηέο θαη βαζίδεηαη ζηνπο 

καζεηέο 

πιαηθόξκα ζύγρξνλε θαη ειθπζηηθή 

ζηνπο καζεηέο λα ηελ εληάμνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο εληόο θαη 

εθηόο ζρνιείνπ 

εθαξκνγέο πνπ ήδε αμηνπνηνύλ, αιιά κέζα 

ζε έλα πεξηβάιινλ εληαίν θαη αζθαιέο 
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ζηόρνη θαη όξακα 

βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηεο e-me 

(β) νκαιή κεηάβαζε ζηνλ «ςεθηαθό θόζκν»  

ππνζηεξίμεη θαη λα αλαβαζκίζεη 

απηό πνπ ήδε ζπκβαίλεη ζην 

ζρνιείν κε ή ρσξίο ρξήζε 

ηερλνινγίαο  

 

λα «κεηαθέξεη» 

ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν  

ζηνλ ςεθηαθό θόζκν 

 

 δεκηνπξγνύλ / δνπιεύνπλ  ζε νκάδεο  

 αληαιιάζνπλ πιηθό, εξγαζίεο, αζθήζεηο 

 επηθνηλσλνύλ  

 ζπλεξγάδνληαη   

 εθπνλνύλ εξγαζίεο  

 πξνβάιινπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

 ζπγθεληξώλνπλ θαη αμηνπνηνύλ 

εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν θαη 

εθαξκνγέο  
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ζηόρνη θαη όξακα 

βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηεο e-me 

(3) βησζηκόηεηα 

ζπζηήκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα από έξγα & 

αληαγσληζκόο κε ηελ αγνξά 

ζαζί 

 αλνηρηό πιαίζην γηα ελζσκάησζε 

εθαξκνγώλ ηξίησλ 

 αλάπηπμε βαζηθώλ εθαξκνγώλ θαη 

ππεξεζηώλ πνπ έρεη λόεκα λα 

παξέρνληαη ζε θεληξηθό επίπεδν  



CTI / Elina Megalou @19.10.2018 

ζηόρνη θαη όξακα 

βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηεο e-me 

(4) ρξεζηκνπνηώ ηηο εθαξκνγέο πνπ γλσξίδσ  

 ελζσκάησζε δεκνθηιώλ εθαξκνγώλ 

(apps) κε ηηο νπνίεο καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνηθεησκέλνη 

 

(5) ζηαδηαθή εμνηθείσζε: «e-me, it grows with me»   

αξρηθά έξρεηαη κόλν κε ηα βαζηθά apps – νη ρξήζηεο θαζώο εμνηθεηώλνληαη «εγθαζηζηνύλ» λέα 
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e-me:  Ψεθηαθή Εθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα  

γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

e-

me.edu.gr 
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εθδνρέο ηεο e-me 

επίζεκε e-me (είζνδνο κε ινγαξηαζκνύο 

ΠΣΔ) 
https://4all.e-me.edu.gr 

e-me γηα όινπο (κε απιή εγγξαθή) 

https://e-me.edu.gr 

δύν εθδνρέο 
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Εθδόζεηο ηεο e-me 

Πεηξακαηηζηείηε κε έηνηκνπο ινγαξηαζκνύο: e-me Demo 

https://demo.e-me.edu.gr/ 

https://demo.e-me.edu.gr/
https://demo.e-me.edu.gr/
https://demo.e-me.edu.gr/
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Τν πεξηβάιινλ ηεο e-me (home page) 

Σύγρξνλν, θηιηθό, νηθείν (πξνζνκνηώλεη πεξηβάιινλ tablet ή θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ) 
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ξπζκίζεηο 

ξπζκίζεηο:  δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη εθαξκνγώλ  

ξπζκίζεηο εκθάληζεο 

εηδνπνηήζεηο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επίζεκε θσηνγξαθία 

θόλην 
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πξνθίι ρξήζηε 

θσηνγξαθία ή avatar 

κηθξό θείκελν  

moto 

 

 

θπςέιεο πνπ ζπκκεηέρσ 

θπςέιεο πνπ αθνινπζώ 

 

 

 

 

 

e-portfolio  

(δεκόζην / ηδησηηθό) 

πξνθίι:  ε «ςεθηαθή κνπ ηαπηόηεηα» 
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επαθέο 

επαθέο: ην θνηλσληθό κνπ δίθηπν 

ην θνηλσληθό δίθηπν ηεο e-

me 
 Επαθέο (θίινη) 

 Οκάδεο (θπςέιεο)  

 Κνηλόηεηεο   

αηηήκαηα ζύλδεζεο 

απνθιεηζκέλα κέιε  

απνθιεηζκόο / δηαγξαθή 

επαθώλ 
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θπςέιεο 

πξνζσπηθόο ρώξνο αξρείσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην cloud  δεκηνπξγία ρώξσλ (ζπλ-)εξγαζίαο από καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

ν βαζηθόο ρώξνο 

(ζπλ)εξγαζίαο καζεηώλ 

θαη εθπαηδεπηηθώλ 

 

δεκηνπξγνύληαη θαη από 

καζεηέο θαη από 

εθπαηδεπηηθνύο  

 

ξόινη: 

• ππεύζπλνο θπςέιεο  

• βνεζόο  

• κέινο  
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θπςέιεο 

πξνζσπηθόο ρώξνο αξρείσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην cloud  θπςέιε: ρώξνο (ζπλ-)εξγαζίαο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

ε θπςέιε: 

 έρεη κέιε, έπεηηα από 

πξόζθιεζε θαη 

απνδνρή 

 πξνζαξκόζηκε 

επηθάλεηα εξγαζίαο 

 θνηλόρξεζηα θαη 

πξνζσπηθά αξρεία 

κειώλ  

 εθαξκνγέο (apps) 

 

 

 «ηνίρν» γηα επηθνηλσλία 

ησλ κειώλ 
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αξρεία 

πξνζσπηθόο ρώξνο αξρείσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην cloud  

2GB αλά ρξήζηε (κε 

δπλαηόηεηα επέθηαζεο) 

 

ζπγρξνληζκόο αξρείσλ κε 

ηνπηθό ππνινγηζηή  

 

θνηλόρξεζηνη θάθεινη 

αληαιιαγή αξρείσλ 
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θπςέιεο 

πξνζσπηθόο ρώξνο αξρείσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην cloud  δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο θπςέιεο 

δεκόζηεο θπςέιεο  

• ηνίρνο δεκόζηνο ή ηδησηηθόο  

• ππνζηεξίδεη followers  

• εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο 

• πξνεγθαηεζηεκέλα blogs 

ηδησηηθέο θπςέιεο  

• ηνίρνο κόλν ηδησηηθόο  

• Δελ εκθαλίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 
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επηθνηλσλία 

αζύγρξνλε & ζύγρξνλε  

 αζύγρξνλε  

     

       

 ζύγρξνλε κε δπλαηόηεηα  βίληεν (αλακέλεηαη) 

κελύκαηα 

 ηνίρνο (κέζα ζε θπςέιεο) 
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e-me store  

e-me store: απνζήθε κηθξνεθαξκνγώλ   

aπνζήθε 

«κηθξνεθαξκνγώλ» 

γηα ηελ e-me κε 

ζπλεηζθνξά από ηελ 

εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα 
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e-me apps από εθπαηδεπηηθνύο 

e-me apps: Λεμηθό Ννεκαηηθήο (ηνπ ΙΕΛ) 
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e-me apps από εθπαηδεπηηθνύο 

e-me apps: Πιάλν Τάμεο  
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e-portfolio 

e-portfolio: ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ πνξθόιην  
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e-me content 

e-me content: εξγαιείν δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ 
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e-me blogs: ηζηνιόγηα 

e-me blogs: ηζηνιόγηα κειώλ θαη ζπλεξγαηηθά ηζηνιόγηα θπςέιεο 
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e-me blogs: ηζηνιόγηα 

e-me blogs: ηζηνιόγηα κειώλ θαη ζπλεξγαηηθά ηζηνιόγηα θπςέιεο 
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My Photodentro 

My Photodentro: πξνζσπηθό απνζεηήξην εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ κειώλ ηεο e-me  
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ανοιχτή συλλογή απαιτήσεων χρηστών της e-me 

https://openspecs.e-me.edu.gr/ 
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πξνζερώο... 

Νέα e-me apps (ππό αλάπηπμε) 

ζύγρξνλε επηθνηλσλία 

από θεληξηθή ηερληθή νκάδα 

e-me assignments e-me to-dos 

e-me synthesis 

e-me MindMaps 

από νκάδα εθπαηδεπηηθώλ 
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Τη είλαη ε Ψεθηαθή Εθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα e-me; 

κηα ζύγρξνλε, επεθηάζηκε  

θνηλσληθή ςεθηαθή πιαηθόξκα,  

 

αλνηθηή θαη ηαπηόρξνλα αζθαιήο,  

 

πνπ παξέρεη ην «ρώξν» θαη ηα «εξγαιεία»  

γηα λα απνηειέζεη  

 

ην πξνζσπηθό ςεθηαθό πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο θάζε καζεηή θαη 

εθπαηδεπηηθνύ  

αιιά θαη έλαλ ςεθηαθό ρώξν  

 ζπλεξγαζίαο 

 επηθνηλσλίαο 

 αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ 

 δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 

 θνηλσληθήο δηθηύσζεο ησλ κειώλ 

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

 πξνβνιήο ηεο δνπιεηάο καζεηώλ, 

εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιείσλ 

..... 

e-me.edu.gr  
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Ψεθηαθό Σρνιείν ΙΙ ζειίδεο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο: 

Ψεθηαθό Σρνιείν:  @dschool.edu.gr 

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

Ψεθηαθή Πιαηθόξκα e-me: @eme.edu.gr 

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

Ψεθηαθό Σρνιείν: @dschool_gr 

Link: https://twitter.com/dschool_gr   

https://www.facebook.com/dschool.edu.gr/
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Δξ. Ειίλα Μεγάινπ     Γηάλλεο Τζηιηβίγθνο                        Υπεξεζία 

Υπνζηήξημεο 

Δηεπζύληξηα Δ/λζεο Σηξαηεγηθήο θαη    Τερληθόο Υπεύζπλνο e-me                           support@e-

me.edu.gr 

Ψεθηαθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ    tsilivigos@cti.gr  

Υπεύζπλε  e-me   

megalou@cti.gr        

                       

Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ & Εθδόζεσλ "Δηόθαληνο" (ΙΤΥΕ) 

Δηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο θαη Ψεθηαθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ  

Μεηξνπόιεσο 26-28, ΤΚ 10563, Αζήλα 

Τει: (+30) 2103350600 

Σηνηρεία Επηθνηλσλίαο γηα ηελ e-me 

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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