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Το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
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Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books).
Εδώ θα βρείτε:

    • Πάνω από 100 σχολικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό υλικό 
  από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εμπλουτισμένα html).
    • Όλα τα σχολικά βιβλία μαθητή σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή html.
    • Όλο το διδακτικό πακέτο για κάθε μάθημα, που περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, τετράδια 

εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.α. σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Επιλέξτε τη «μαργαρίτα» της τάξης σας 
για να βρείτε όλο το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για την τάξη σας,

διαλέξτε ένα μάθημα και πλοηγηθείτε στα φύλλα της «μαργαρίτας» του μαθήματος 
για να βρείτε ό,τι ψηφιακό υλικό σχετίζεται με το μάθημα, 

όπως σχολικά βιβλία ή μαθησιακά αντικείμενα από το «Φωτόδεντρο»
και κυρίως …

ανοίξτε το διαδραστικό σχολικό βιβλίο (εμπλουτισμένο html) και αναζητήστε στις σελίδες του τα 
εικονίδια για να δείτε προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D 

χάρτες, ασκήσεις και άλλα.

http://ebooks.edu.gr/

http://photodentro.edu.gr

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευ-
τικού περιεχομένου στα σχολεία.

Φωτόδεντρο > 
Μαθησιακά Αντικείμενα    

Φωτόδεντρο > 
Εκπαιδευτικά Βίντεο 

Φωτόδεντρο: Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

http://photodentro.edu.gr/lor http://photodentro.edu.gr/video http://photodentro.edu.gr/edusoft

http://e-me.edu.gr/

Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη 
μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον που παρέχει το 
«χώρο» και τα «εργαλεία» για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη συμβαίνει στο 

σχολείο. Είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός 
χώρος συνάντησης και συνεργασίας. Το ατομικό αποθετήριο περιεχομένου και εφαρμογών. 

Αλλά και ένας χώρος προβολής της δουλειάς. 
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Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 'Διόφαντος' (ΙΤΥΕ)
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
τηλ: (+30) 2103350600, fax: (+30) 2103222135

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης (ckakl@cti.gr)              
Αναπλ. Υπεύθυνη έργου: Δρ. Ελίνα Μεγάλου (megalou@cti.gr)

Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησια-
κών Αντικειμένων: Φιλοξενεί επα-
ναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά 
αντικείμενα, όπως διερευνήσεις, 
πειράματα, προσομοιώσεις, εκπαι-
δευτικά παιχνίδια, κ.α

Φωτόδεντρο > 
Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευ-
τικού Λογισμικού: Φιλοξενεί εκπαι-
δευτικά λογισμικά και πακέτα με 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
τοπική μεταφόρτωση.

Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευ-
τικών Βίντεο: Φιλοξενεί εκπαιδευ-
τικά βίντεο μικρής διάρκειας.

Φωτόδεντρο

Φωτόδεντρο > 
e-yliko Χρηστών
http://photodentro.edu.gr/ugc/
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευ-
τικού Υλικού Χρηστών: Φιλοξενεί 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό χρη-
στών.

Φωτόδεντρο

ΦωτόδεντροΦωτόδεντρο

Φωτόδεντρο

Φωτόδεντρο > 
Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές 
http://photodentro.edu.gr/oep/
Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών: Φιλοξε-
νεί Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτι-
κές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαι-
δευτικού περιεχομένου.

Φωτόδεντρο > 
Εξωτερικές Πηγές (MEXT) 
http://photodentro.edu.gr/mext/
Υποστηρίζει την επιλογή και περι-
γραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδο-
μένα ψηφιακών πόρων από εξωτε-
ρικές πηγές, κυρίως πολιτισμικές.

Φωτόδεντρο


