
 

 
ΘΕΜΑ : Επιμορφωτική συνάντηση: «Η αξιοποίηση της πλατφόρμας e-me στη διδακτική 

πράξη» 

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι 

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία και δύναμη. 

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου κλάδου 

μαθηματικών, Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτα 

Κοταρίνου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Δημήτρης Αργύρης του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

και Χαράλαμπος Κουκουλάκης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας,  

διοργανώνουμε μια σειρά δύο προαιρετικών εργαστηρίων που απευθύνεται στους 

μαθηματικούς της αρμοδιότητάς μας, και έχει ως θέμα:  

«Η αξιοποίηση της πλατφόρμας e-me στη διδακτική πράξη» 

Εισηγητές/τριες: Κοταρίνου Παναγιώτα, Συντονίστρια ΠΕ03 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Αττικής και Χρήστος Μάλλιαρης Μαθηματικός στο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, 

Επιμορφωτής Β' Επιπέδου στις ΤΠΕ  

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες Δευτέρα 25.01.2021 και Τετάρτη 

27.01.2021 και ώρες 17:00 – 18:30. 

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη δράση, παρακαλούνται για 

την καλύτερη διοργάνωσή της, να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:  

https://bit.ly/3bGaqRM 

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:  

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou 

Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί τους 70, λόγω της εργαστηριακής 

μορφής των σεμιναρίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και τα εργαστήρια θα 

επαναληφθούν.  

                           
 
    
      
 
 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
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Εκπαιδευτικούς ΠΕ03 
 Δυτικής Μακεδονίας 
(Μέσω των διευθυντών/ τριών των 
σχολείων) 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 5  
Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες: 

501 00 Κοζάνη 
Ζαφείρα 
Μπαλαμπανίδου 

 

Τηλέφωνο: 24610 24756 – 
6937108879 

 

E-mail: pekesdm@sch.gr 

balabazaf@gmail.com 

 

   
   
 

https://bit.ly/3bGaqRM
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou


Για την συμμετοχή σας θα ενημερωθείτε στο e-mail επικοινωνίας, το οποίο θα έχετε 

συμπληρώσει στη φόρμα.  

Ακολουθεί το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ημερομηνία, ώρα  Θεματικές Ενότητες και υποενότητες  

Δευτέρα 25/1/2021 ώρες: 17:00 -18:30.  • Σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας e-

me  

• Δημιουργία ασκήσεων με τους παρακάτω 

τύπους περιεχομένου του H5P στο e-me 

content  

✓ True-False Question (Ερώτηση Σωστό-

Λάθος)  

✓ Single-Choice set ( Μοναδική 

απάντηση)  

✓ Multiple Choice (Πολλαπλή επιλογή)  

✓ Fill in Blanks (Συμπλήρωση κενών)  

✓ Drag and Drop (Σύρε και άφησε)  

✓ Drag the words (Σύρε τις λέξεις)  

✓ Mark the words (Σημείωσε τις λέξεις)  

✓ Quiz (Question Set)/ Κουίζ (Σύνολο 

ερωτήσεων)  

Τετάρτη 27/1/2021  

ώρες: 17:00 -18:30.  

• Οι εφαρμογές από την κεντρική σελίδα 

της e-me  

✓ Κυψέλες (Δημιουργία/ Τοίχος/ 

Επικοινωνία)  

✓ e-me assignments (Δημιουργία και 

Ανάθεση εργασιών)  

✓ Αρχεία (Μεταμόρφωση και 

διαμοιρασμός αρχείων)  

• Παρουσίαση μαθησιακών αντικειμένων 

δημιουργημένων με τους τύπους 

περιεχομένου του H5P από το e-content  

✓ Course presentation Παρουσίαση 

Μαθήματος  

✓ Interactive Book (Διαδραστικό Βιβλίο)  

✓ Interactive video (Διαδραστικού 

Βίντεο)  

✓ Column (Στήλη)  

Τέλος, παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν τους κωδικούς του 

Πανελλήνιου σχολικού δικτύου ώστε να μπορέσουν να κάνουν είσοδο στην πλατφόρμα 

της e-me κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03  

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου 


