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HTTPS://DSCHOOL.EDU.GR/

https://dschool.edu.gr/




Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ ΣΤΟ
ΨΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ

•Μουσική

•Εικαστικά

•Θέατρο



ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ

• Καθημερινό μάθημα (π.χ. εύκολη ακρόαση των CDs, μεγέθυνση εικόνων και χαρτών)

• Εμπλουτισμός των εμπειριών των μαθητών (επιπλέον παραδείγματα ακροάσεων, 

βίντεο, κτλ.)

• Δημιουργική προσέγγιση (εφαρμογές με δυνατότητες ελεύθερης δημιουργικής

ενασχόλησης – σχεδιασμού, μουσικού αυτοσχεδιασμού, παιχνιδιού)

• Διαθεματικές προσεγγίσεις

• Διαφοροποίηση της διδασκαλίας

• Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση με κίνητρο (χρήση των παιχνιδιών για εξάσκηση και

αυτοαξιολόγηση)

• Εργασίες και projects (αξιοποίηση του επιπλέον υλικού και πληροφόρησης εντός και

εκτός των ωρών διδασκαλίας)



Φωτοδεντρο – Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Ο κόσμος των Φωτόδεντρων



ΠΑΡΟΧΟΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ



ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
HTTP://PHOTODENTRO.EDU.GR/LOR/

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


ΦΩΤΌΔΕΝΤΡΟ – ΒΊΝΤΕΟ
HTTP://PHOTODENTRO.EDU.GR/VIDEO/

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


ΦΩΤΌΔΕΝΤΡΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΛΟΓΙΣΜΙΚΆ 
HTTP://PHOTODENTRO.EDU.GR/EDUSOFT/

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


ΦΩΤΌΔΕΝΤΡΟ E-YLIKO ΧΡΗΣΤΏΝ (USER GENERATED CONTENT)
HTTP://PHOTODENTRO.EDU.GR/UGC/

http://photodentro.edu.gr/ugc/


ΦΩΤΌΔΕΝΤΡΟ – ΑΝΟΙΧΤΈΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
HTTP://PHOTODENTRO.EDU.GR/OEP/

http://photodentro.edu.gr/oep/


ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
HTTP://PHOTODENTRO.EDU.GR/CULTURAL/

http://photodentro.edu.gr/cultural/


e-me:  Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 

για μαθητές και εκπαιδευτικούς
https://auth.4all.e-me.edu.gr/

https://auth.4all.e-me.edu.gr/


Παρέχει:

✓Προσωπικό χώρο αρχείων για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

✓ Ένα ασφαλές περιβάλλον

▪επικοινωνίας 

▪συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών

▪ανταλλαγής και διαμοίραση αρχείων 

▪αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου 

▪δημιουργίας και μάθησης 

▪κοινωνικής δικτύωσης

✓ χώρος για δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δουλειάς μαθητών, 

εκπαιδευτικών και σχολείων 

Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που αναπτύχθηκε για  να αποτελέσει

το βασικό ψηφιακό χώρο εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού

e-me:  Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 



e-me:  Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 

για μαθητές και εκπαιδευτικούς

eme.edu.gr



Προδιαγραφές από εκπαιδευτικούς και μαθητές 



Προσωπικό  περιβάλλον εργασίας για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς

✓ διαμόρφωση ατομικού προφίλ κάθε μέλους

Φωτογραφία ή Avatar

Μικρό κείμενο 

Μότο 

κυψέλες που συμμετέχω

Κυψέλες που ακολουθώ

δημόσιο / ιδιωτικό 



Προσωπικό  περιβάλλον εργασίας για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς

✓ Διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας και εφαρμογών 

Επίσημη Φωτογραφία

Φόντο

Ειδοποιήσεις 

Ρυθμίσεις Εφαρμογών



Επικοινωνία 

✓ Ασύγχρονη 

✓ Σύγχρονη με δυνατότητα  βίντεο 

Συζήτηση (chat)

Μηνύματα

✓ Τοίχος (μέσα σε κυψέλες)



Κυψέλες

✓ δημιουργία χώρων (συν-)εργασίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ο  βασικός χώρος (συν-)εργασίας 

μαθητών και εκπαιδευτικών της 

e-me. 

Έχει:

✓μέλη, έπειτα από πρόσκληση και 

αποδοχή

✓προσαρμόσιμη επιφάνεια 

εργασίας

✓«τοίχο»

✓κοινόχρηστα και προσωπικά 

αρχεία μελών 

✓και εφαρμογές (apps)



Κυψέλες



Κυψέλες: Δημόσιες – Ιδιωτικές 



e-me Apps:   Επέκταση της λειτουργικότητας με apps

✓ αποθήκη «μικροεφαρμογών» για εγκατάσταση στην e-me (e-me

AppStore),  με συνεισφορά από την εκπαιδευτική κοινότητα και την 

αγορά 



Μικρο-εφαρμογές χρηστών 





ΕΜΜΕΛΕΙΑ
HTTP://PHOTODENTRO.EDU.GR/EDUSOFT/R/8531/170?LOCALE=EL

HTTP://WWW.IEMA.GR/DATA/EDU/EMMELEIA/NEIGHBOURHOODS/NEIGH
BOURHOODS.HTM

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/170?locale=el
http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/neighbourhoods/neighbourhoods.htm


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5836?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5836?locale=el


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11104?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11104?locale=el


http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10698

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10698


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11095?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11095?locale=el


Κινούμενες νότες στο κλειδί του σολ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11094?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11094?locale=el


Ακουστική εξάσκηση στο κλειδί του σολ με φθόγγο αναφοράς

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10894?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10894?locale=el


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10699?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10699?locale=el


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5835?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5835?locale=el


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10892?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10892?locale=el




Ελάσσονες κλίμακες (κουίζ)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10885?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10885?locale=el


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11100?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11100?locale=el


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5844?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5844?locale=el


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10886?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10886?locale=el


Εφαρμογές από άλλα πεδία μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια διαθεματική προσέγγιση όπως η
εφαρμογή για τη δημιουργία μιας παράστασης Καραγκιόζη

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10881?locale=el



Ή ένα παιχνίδι που εξερευνά διαφορετικά μουσικά tracks πάνω στον καμβά του πίνακα του Mondrian

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6163?locale=el



https://www.incredibox.com/demo/

https://www.incredibox.com/demo/


Μελοδύσσεια -
http://melodisia.mmb.org.gr/

http://melodisia.mmb.org.gr/


ΕΥΤΕΡΠΗ
HTTP://EUTERPE.MMB.ORG.GR/EUTERPE/?LOCALE=EL

http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/?locale=el


ΑΙΣΩΠΟΣ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

HTTP://AESOP.IEP.EDU.GR/

http://aesop.iep.edu.gr/


ΜΗΤΙΔΑ
HTTP://WWW.MITIDA.GR/EL

http://www.mitida.gr/el


ΜΗΤΙΔΑ
HTTP://WWW.MITIDA.GR/EN 



ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑ SITES ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΓΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΉ

• http://www.europeanasounds.eu/

- Το τελευταίο project της Europeana – ήχοι από όλη την Ευρώπη (και όχι μόνο)

• http://www.sfskids.org/discover/ San Francisco Symphony Orchestra for Kids

• http://www.incredibox.com/

• http://www.musictechteacher.com/music_quizzes/music_quizzes.htm

• http://www.primaryresources.co.uk/music/early_bird_singers.swf

• http://www.exploratorium.edu/music/

• http://www.balldroppings.com/js/

• http://virtualdrumming.com/drums/windows/virtual-drum-machine.html

http://www.europeanasounds.eu/
http://www.sfskids.org/discover/
http://www.incredibox.com/
http://www.musictechteacher.com/music_quizzes/music_quizzes.htm
http://www.primaryresources.co.uk/music/early_bird_singers.swf
http://www.exploratorium.edu/music/
http://www.balldroppings.com/js/
http://virtualdrumming.com/drums/windows/virtual-drum-machine.html


ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΑΥΤΌ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ;

Α. Ασύγχρονη εκπαίδευση. 

Δημιουργία υλικού

• Βίντεο-παρουσιάσεις (ο εκπαιδευτικός μιλά και παρουσιάζει τις έννοιες, δείχνοντας τις εφαρμογές, 

βάζοντας μουσικά αποσπάσματα, κτλ.)

• Παρουσιάσεις ppt (pdf) με σύντομες παρουσιάσεις εννοιών, όρων κτλ., με links για παρακολούθηση βίντεο

ή ακροάσεις με ερωτήσεις και προτάσεις για περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. άκουσε τα δύο αποσπάσματα

και συμπλήρωσε τις απαντήσεις σου στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, ή ποιοι πιστεύεις ότι ήταν οι

στόχοι του συνθέτη; Τι ήθελε να μεταδώσει στον ακροατή; Βρες ένα μουσικό έργο με παρόμοια

ατμόσφαιρα και στείλε τις πληροφορίες στην πλατφόρμα του μαθήματος)

• Σταυρόλεξα και κουίζ με ερωτήσεις σε μαθήματα που έχουν γίνει.

• Οδηγίες για την εκτέλεση ‘παιχνιδιών’ που υπάρχουν online και ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τους

μαθητές να παίξουν ‘με νόημα’.

• Δημιουργία οδηγών ακρόασης που θα συνοδεύσουν links που υπάρχουν στα e-books ή που θα

συμπληρώσουν τις ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα (π.χ. Μουσικές ανατροπές, Μουσική και Εικαστικά).



minstructor.com



ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ

• Πολύ καλή προετοιμασία –να ελέγχουμε και να γνωρίζουμε το υλικό που στέλνουμε

• Μην στέλνετε links στους μαθητές χωρίς να τα εντάσσετε σε από κάποιο πλαίσιο – για

παράδειγμα: 

• σύντομη εισαγωγή για το έργο που θα ακούσουν ή την παράσταση που θα δουν στο βίντεο

• Τι θα πρέπει να προσέξουν ακούγοντας

• Ερωτήσεις για δεξιότητες σκέψης (θυμήσου, σύγκρινε, πώς θα το ζωγράφιζες, τι χρώματα θα

διάλεγες, κτλ.)

• Ενθαρρύνετε τις ομάδες

• Για μικρότερα παιδιά – προτάσεις που θα τους βοηθήσουν να κινηθούν (π.χ. χόρεψε

στο ρυθμό, σε ποιο απόσπασμα τρέχεις πιο γρήγορα; Δείξε με κινήσεις πώς σε κάνει

να αισθάνεσαι η μουσική που ακούς



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ

• Όλα όσα βρήκαμε, φτιάξαμε, κτλ. μπορούν να αξιοποιηθούν

• Λειτουργία ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom)



ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΛΎ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΑΣ

Ερωτήσεις;


