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ΘΕΜΑ: Ενθμζρωςθ για εκπαιδευτικοφσ ΠΕ11 - Προτάςεισ για ςφγχρονθ και 

αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και τα πνευματικά δικαιώματα  

 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ςε ςυνζχεια: 

 

Α. των διαδικτυακϊν ςεμιναρίων που πραγματοποιικθκαν ςτισ 30 & 31 Μαρτίου, 

κακϊσ και ςτισ 1, 3, 7, και 8 Απριλίου 2020 με κζμα «Γνωριμία με τισ πλατφόρμεσ 

για τθν αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ» αλλά και τθν «Παιδαγωγικι 

αξιοποίθςθ ψθφιακϊν πόρων ςτθν ςφγχρονθ και αςφγχρονθ ΕξΑΕ»   

Β. τθσ επικοινωνίασ μασ ςτα πλαίςια τθσ Εκπαιδευτικισ Κοινότθτασ Μάκθςθσ των 

Εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ με τίτλο «Εκπαιδευτικοί 

Φ.Α. Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ» κακϊσ και 

Γ. τθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ μζςω των ςχολείων ι απευκείασ μεταξφ μασ     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------ 
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2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  
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ςυνοψίηονται παρακάτω οι προτάςεισ για τθν οργάνωςθ τθσ ςφγχρονθσ και 

αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (ΕξΑΕ) κακϊσ και για τθν πνευματικι 

ιδιοκτθςία.    

 

Πρόγραμμα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ ΕξΑΕ   

 

φμφωνα με τισ εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ κακϊσ και με τισ αρχζσ τθσ ΕξΑΕ, 

προτείνεται ο ςυνδυαςμόσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ. Επίςθσ, 

ςτα προγράμματα ΕξΑΕ, θ ςφγχρονθ διδαςκαλία είναι «ποςοτικά» μικρότερθ τθσ 

αςφγχρονθσ και ςυνικωσ ςε ποςοςτό ίςο θ και μεγαλφτερο του 1:3 και αυτό κα 

πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτον προγραμματιςμό του ςχολείου.  

Σο ςχολείο καταρτίηει εβδομαδιαίο πρόγραμμα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ 

ΕξΑΕ  και το ανακοινϊνει ςτουσ μακθτζσ. Προτείνεται, θ γνωςτοποίθςθ/υπενκφμιςθ 

τθσ θμζρασ και ϊρασ  τθσ τθλεςυνάντθςθσ με e-mails ςτουσ μακθτζσ,  είτε μζςω του 

ςχολείου ι/και με δικι ςασ ανάρτθςθ ςτθν θ-τάξθ/e-me ι/και με αποςτολι email 

ςτουσ λογαριαςμοφσ των μακθτϊν ςτο Π..Δ. Όταν ςτζλνετε e-mails ςτουσ μακθτζσ, 

προτείνεται, να χρθςιμοποιείτε τθν κρυφι κοινοποίθςθ (BCC), ϊςτε να μθν 

γνωςτοποιοφνται τα e-mails ςε όλουσ τουσ παραλιπτεσ. 

 

Προτάςεισ για τθν αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ  

 

 Σϊρα που ζχουν εγγραφεί οι περιςςότεροι μακθτζσ, κάνετε τισ δθμόςιεσ 

ψθφιακζσ ςασ τάξεισ ιδιωτικζσ (αν δεν το ζχετε κάνει ιδθ). 

 Αν ςτθν θ-τάξθ ζχετε ψθφιακζσ τάξεισ με μακθτζσ που ανικουν ςε 

περιςςότερα από ζνα ςχολεία, καλό είναι να ενεργοποιιςετε τισ ομάδεσ 

χρθςτϊν, χωρίηοντασ τουσ μακθτζσ ανά τάξθ/ςχολείο (Διαχείριςθ μακθτϊν - 

Εργαλεία - Ενεργοποίθςθ ομάδασ χρθςτϊν). Αφοφ χωρίςετε τουσ μακθτζσ ςε 

ομάδεσ ανά τάξθ ςχολείου, ενεργοποιιςτε τθν κουβεντοφλα για κάκε 

ομάδα-τάξθ ςχολείου (Ρυκμίςεισ - Ομάδεσ - Κουβεντοφλα).  

 Ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ να γράφουν ςτθν κουβεντοφλα τθσ θ-τάξθσ ι 

ςτον τοίχο τθσ κυψζλθσ ςτθν e-me, για να αυξθκεί θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

τουσ. Επίςθσ, όταν απαντάτε ςε μια απορία ενόσ μακθτι, ςτθν κουβεντοφλα 

τθσ θ-τάξθσ ι ςτον τοίχο τθσ κυψζλθσ ςτθν e-me, τθν απάντθςθ τθν βλζπουν 

και οι υπόλοιποι.  

  Προςπακιςτε να απαντάτε ςτισ ερωτιςεισ/απορίεσ των μακθτϊν ςε εφλογο 

χρονικό διάςτθμα, ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν επόμενθ αςφγχρονθ ι 

ςφγχρονθ ςυνάντθςθ. Μπορείτε να ορίςετε ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ και ϊρεσ 

για απαντιςεισ.  

 Αν κζλετε να κοινοποιιςετε βίντεο από το Youtube, οι ιςτότοποι 

https://safeyoutube.net/ και https://safeshare.tv/ δίνουν τθ δυνατότθτα να 

https://safeyoutube.net/
https://safeshare.tv/
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δθμιουργιςετε και να κοινοποιιςετε ζναν υπερςφνδεςμο απαλλαγμζνο από 

τα προτεινόμενα βίντεο, τισ διαφθμίςεισ και τα ςχόλια του Youtube.   

 χετικά με τισ αςφγχρονεσ δραςτθριότθτεσ που δίνετε ςτουσ μακθτζσ: 

o δϊςτε εργαςίεσ που δεν απαιτοφν πολφ χρόνο 

o προςδιορίςτε με ςαφινεια τουσ ςτόχουσ  

o κακορίςτε αναλυτικά τα αναγκαία βιματα τθσ πραγματοποίθςισ 

τουσ  

o καταγράψτε τισ αντιδράςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τον φόρτο 

εργαςίασ, τον ρυκμό και τα μζςα μάκθςθσ για να τροποποιιςετε εάν 

χρειαςτεί τισ μεκόδουσ/εργαλεία 

o ενκαρρφνετε τθ ςυνεργαςία όταν είναι εφικτό  

 Για τισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ μπορείτε να δϊςετε τισ οδθγίεσ 

θχογραφθμζνεσ ι βιντεοςκοπθμζνεσ (π.χ. με τισ εφαρμογζσ 

https://tellagami.com/ ι https://l-www.voki.com/).   

 Εάν είςτε δθμιουργόσ «e-me content» τθσ e-me, ζχετε τθ δυνατότθτα να το 

δθμοςιεφςετε και να το διαμοιραςτείτε με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ μζςα 

από το αποκετιριο Φωτόδεντρο (photodentro.edu.gr/ugc) ςτο e-yliko 

Χρθςτϊν και μπορείτε να βρείτε εδϊ Οδθγίεσ ανάρτθςθσ e-me content 

 

 

Προτάςεισ για τθ ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ 

  

Εάν/όταν πραγματοποιιςετε ςφγχρονθ ΕξΑ διδαςκαλία, τότε λάβετε υπόψθ ςασ τα 

παρακάτω: 

 Φροντίςτε τθ κζςθ τθσ κάμερασ (όχι πολφ ψθλά/χαμθλά) αλλά και το 

φωτιςμό ϊςτε θ εικόνα ςασ να είναι φωτεινι και κακαρι, (π.χ. να μθν ζχετε 

πίςω ςασ ανοικτό φωσ ι παράκυρο).  

 Μπορείτε να ζχετε ανοικτι τθν κάμερά ςασ τα πρϊτα λεπτά τθσ 

τθλεςυνάντθςθσ και ςτθ ςυνζχεια να τθν κλείςετε.  

 Αν δεν ζχετε ξεκινιςει μζχρι ςιμερα, μια καλι πρακτικι είναι θ ςυμμετοχι 

ςτθν τθλεςυνάντθςθ του δαςκάλου ι του υπεφκυνου του τμιματοσ για τθν 

ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςχετικά με το δικό ςασ πρόγραμμα (ζχει 

χρθςιμοποιθκεί με μεγάλθ επιτυχία).  

 τθν πρϊτθ τθλεςυνάντθςθ (αν δεν τθν ζχετε ιδθ κάνει) κα χρειαςτεί ν 

αφιερϊςετε αρκετό χρόνο για να λυκοφν προβλιματα με τα μικρόφωνα και 

τισ κάμερεσ. Χρθςιμοποιείςτε το chat, για να μιλιςετε με μακθτζσ που 

ζχουν πρόβλθμα με τον ιχο.  

 Οι γονείσ, (αν χρειάηεται να παρευρίςκονται, λόγω τθσ μικρισ θλικίασ των 

μακθτϊν), κα παρζμβουν μόνο για να παρζχουν ςτο παιδί τουσ τεχνικι 

υποςτιριξθ. Μπορείτε να επιςθμάνετε ςτουσ γονείσ ότι είναι απαραίτθτο να 

μθν παρζμβουν για κανζναν άλλο λόγο κατά τθ διάρκεια των 

https://tellagami.com/
https://l-www.voki.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fphotodentro.edu.gr%2Fugc%3Ffbclid%3DIwAR0LlWqeOJdthuqz9U4jVtN__KLl8Cxifm2Ayr4lf07lrmLC-yoOzRIS1FY&h=AT28kj5jSV0pNfSOCibTYqKjBCHZ8i9IY7EtNK_kgmXZSPBWjg-zG7_b0ik5wyErbpOeCrD4WkrNRNWFoChevoKVuilL8qxJw8eLDX7Avo9MgI-GYX9W66I9uCUlW8WyMnWT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ndZYC7oXYPam7Cb7i3skJZVYBhkclm7i5RAGafJBm66OP5K1gVaLVTRwRA7JWWEIR1xQvhl-7nLz0aamKBulNaYv35f2qfnaKaF6SH21iq_N4R2Z4HYv8r5Hn6H2A2C0F9dTYlCYR8jGLUgZAWZfLzX0K-OoFIrIk9eg02vN6z_0BWVd5pmfwacKgC_A
http://photodentro.edu.gr/ugc/image/home/e-me%20content%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20UGC-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20v1.0.pdf
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τθλεςυναντιςεων ι ακόμθ καλφτερα να μθ παρευρίςκονται ςτο χϊρο (ςαν 

να είναι το παιδί ςτο ςχολείο). Τπογραμμίςτε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ότι θ 

βιντεοςκόπθςθ ι θ θχογράφθςθ των τθλεςυναντιςεων απαγορεφεται. 

 Προτείνετε ςτουσ μακθτζσ να ςυνδζονται 5 λεπτά πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

τθλεςυνάντθςθσ, ϊςτε να γίνεται ζλεγχοσ για τεχνικά προβλιματα.  

 τθν αρχι κάκε τθλεςυνάντθςθσ απενεργοποιείςτε τθ δυνατότθτα των 

μακθτϊν να μοιράηονται τθν οκόνθ τουσ κακϊσ και το chat μεταξφ τουσ.  

 Αν υπάρχουν πολλά μικρόφωνα ανοιχτά, μικροφωνίηει. Αν ζχει κάποιοσ 

ανοικτό μικρόφωνο μπορείτε να το κλείςετε εςείσ, βζβαια αυτόσ μπορεί να 

το ξανανοίξει μόνοσ του. Αν ζχετε κάποιον μακθτι που το ανοίγει και μιλάει 

παρ’ όλεσ τισ ςυςτάςεισ, τον «περνάτε» για λίγο ςτθν αίκουςα αναμονισ.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ τθλεςυνάντθςθσ, ζχουν όλοι τισ κάμερεσ κλειςτζσ και 

ανοίγει/κλείνει κάμερα μόνο όποιοσ παίρνει τον λόγο. Κάποιοσ μακθτισ 

μπορεί να μθν ζχει κάμερα ι αν το επικυμεί να μθν ανοίξει κακόλου 

κάμερα (για να μθν εκκζςει τον οικογενειακό/προςωπικό του χϊρο). Η 

απενεργοποίθςθ τθσ κάμερασ εκτόσ από λειτουργικι (για τθν καλφτερθ 

ποιότθτα του ιχου και για τον διαμοιραςμό τθσ οκόνθσ), είναι και 

δεοντολογικά ορκι, γιατί δεν φαίνονται τα πρόςωπα των μακθτϊν. 

 Αν κζλετε και τα παιδιά ςυμφωνιςουν, μια καλι επιλογι είναι να τουσ 

δϊςετε λίγο χρόνο να αλλθλεπιδράςουν μεταξφ τουσ.   

 Κατά τθ διάρκεια τθσ τθλεςυνάντθςθσ κοιτάμε ςυχνά το chat, για να 

απαντάμε ςε ερωτιςεισ. 

 Η τθλεςυνάντθςθ προτείνεται να γίνεται μία φορά το δεκαπενκιμερο ι μία 

φορά τθ βδομάδα και να απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τάξθσ ι τάξεων και 

όχι τμιματοσ του ςχολείου π.χ. ςτθν Α τάξθ Δθμοτικοφ ι ςτισ Α-Β τάξεισ 

Δθμοτικοφ, τθν Α Γυμναςίου κλπ, εκτόσ εάν εςείσ κρίνετε ότι πρζπει να 

λειτουργιςετε διαφορετικά. ε κάκε περίπτωςθ, αναλογικά με τισ 

πραγματικζσ ϊρεσ του μακιματοσ και ςε ςχζςθ και με τα υπόλοιπα 

μακιματα π.χ. αναλογικι ποςόςτωςθ ςτο ΕξΑΕ πρόγραμμα του ςχολείου 

του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ και τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 

 Η ςφγχρονθ και θ αςφγχρονθ διδαςκαλία, λειτουργοφν παράλλθλα και 

ςυμπλθρωματικά. Δθλαδι, ςτθ ςφγχρονθ ςυηθτάτε με τουσ μακθτζσ τθν 

εργαςία που τουσ ζχετε ανακζςει ςτθν e-class, ι ςτθν e-me ψθφιακι ςασ 

τάξθ ι/και παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ. Χρειάηεται να προςζξετε:  

o τθ διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ, 

o τθν αφιγθςθ /μονόλογο,  

o τθν ποςότθτα τθσ πλθροφορίασ, 

o τθν ποικιλία των δραςτθριοτιτων,  

o τθ διατιρθςθ τθσ επικοινωνίασ κακϊσ απουςιάηει θ οπτικι επαφι.   

 τθν πρϊτθ τθλεςυνάντθςθ προτείνεται θ διαμόρφωςθ του παιδαγωγικοφ 

ςυμβολαίου τθσ ψθφιακισ τάξθσ: 
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o ςεβαςμόσ και ςυμμετοχι, 

o πότε ανοίγουμε μικρόφωνα,  

o που και τι γράφουμε ςτο chat,  

o πϊσ παίρνουμε τον λόγο ςθκϊνοντασ «χεράκι»,  

o πϊσ ο μακθτισ ανοίγει/κλείνει το μικρόφωνο ι/και τθν κάμερα 

με τθν άδεια του εκπαιδευτικοφ,  

o πϊσ ο μακθτισ μετονομάηει το username. 

 Επιλζξτε δραςτθριότθτεσ που εξαςφαλίηουν τθ ςυμμετοχι όλων των 

μακθτϊν, ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ και τθν αυτοπεποίκθςι τουσ, 

τουσ δθμιουργοφν ευχάριςτα ςυναιςκιματα και τουσ αποφορτίηουν, με 

τρόπο δθμιουργικό και ταυτόχρονα ψυχαγωγικό. τοχεφςτε ςτθν 

ενδυνάμωςθ τθσ ψυχολογίασ τουσ.  

 υςτινονται πρακτικζσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ των μακθτϊν: 

o ερωτιςεισ- απαντιςεισ,  

o ψθφοφορία (polling), 

o αξιοποίθςθ ςυνεργατικϊν εργαλείων ΣΠΕ για ερωτιςεισ πολλαπλισ 

επιλογισ, ςυνεργατικι γραφι,   

o αναρτιςεισ ςε τοίχο ανακοινϊςεων, ιδεοκφελλα, ςυννεφόλεξα, 

ερωτιςεισ ςωςτοφ/λάκουσ 

o ςταυρόλεξα, παηλ, κουίη, χρονογραμμζσ, διαδραςτικζσ εικόνεσ, 

διαδραςτικζσ αφίςεσ. 

 Με το διαμοιραςμό τθσ οκόνθσ μπορείτε να δείξετε ςτουσ μακθτζσ: 

o μία παρουςίαςθ (διάρκειασ ζωσ 10 λεπτά),  

o τθν ψθφιακι ςασ τάξθ e-class, e-me, 

o τισ εργαςίεσ των μακθτϊν, που κα τισ παρουςιάςουν οι ίδιοι, 

o τα ψθφιακά (διαδραςτικά) βιβλία,  

o τισ δραςτθριότθτεσ του Φωτόδεντρου και 

o τθσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ, 

o ιςτοςελίδεσ, 

o βίντεο και εικόνεσ με κατάλλθλεσ άδειεσ χριςθσ. 

 Μπορείτε, να ανεβάςετε αρχεία ςτο chat και να τα μοιραςτείτε με τουσ 

μακθτζσ,  

 Ανοίξτε νωρίτερα (για να μθ χάνετε χρόνο) τισ εφαρμογζσ ι τισ ιςτοςελίδεσ 

που κα χρειαςτείτε κατά τθ διάρκεια τθσ τθλεςυνάντθςθσ.  

 Προςζχετε τι ζχετε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, γιατί τθν βλζπουν οι μακθτζσ, 

όταν διαμοιράηετε τθν οκόνθ ςασ. 

 Μπορείτε να χωρίςετε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ, εφόςον θ πλατφόρμα το 

επιτρζπει. Δίνετε ςε κάκε ομάδα ζνα κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφν. 

Πθγαίνει κάκε ομάδα ςτο δωμάτιό τθσ, για  να αςχολθκεί με το δικό τθσ 

κζμα. Πθγαινοζρχεςτε ςτα δωμάτια, για να εμψυχϊςετε και να λφςετε 

απορίεσ. το τζλοσ, επιςτρζφετε ςτθν ολομζλεια, για να παρουςιάςει κάκε 
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ομάδα τα αποτελζςματα τθσ ςυνεργαςίασ τθσ. τθν πλατφόρμα WEBEX 

είναι κάπωσ ςφνκετο και μάλλον δεν είναι εφχρθςτο για παιδιά δθμοτικοφ. 

Οδθγίεσ μπορείτε να δείτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ςτο 1.36ϋ.00ϋϋ  

https://safeyoutube.net/w/puL8 

 Παρακαλείςκε να λάβετε υπόψθ ςασ τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν ςτθν 

εποχι τθσ πανδθμίασ και τθσ καραντίνασ. φμφωνα με τουσ ψυχολόγουσ, 

τα παιδιά μπορεί να νιϊκουν αναςφάλεια και ανθςυχία για τισ ςυνζπειεσ 

τθσ επιδθμίασ ςτθν παροφςα φάςθ και ςτο μζλλον, κακϊσ και φόβο για τθν 

υγεία, τθν οικονομικι, οικογενειακι και ςυναιςκθματικι αςφάλεια των 

αγαπθμζνων τουσ. Κςωσ να εμφανίςουν δυςκολία ςυγκζντρωςθσ και 

μείωςθ προθγοφμενθσ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ ι ακόμθ και να 

παρατθρθκεί κοφραςθ και απϊλεια ενδιαφζροντοσ, για προθγοφμενεσ 

αγαπθμζνεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Οδθγίεσ χριςθσ WEBEX  

 

1. Webex Meetings (20/3/2020) 

2. Οδθγόσ εκπ/κου για εγκατάςταςθ και χριςθ webex 

3. υμμετοχι ςτθν πλατφόρμα 

4. Οδθγόσ μακθτι για τθν εγκατάςταςθ & χριςθ webex  

5. φνδεςθ μακθτι ςτθν πλατφόρμα 

Σο ΤΠΑΙΘ δίνει τθ δυνατότθτα ακρόαςθσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ μζςω κλιςθσ από 

ςτακερό τθλζφωνο ι κινθτό τθλζφωνο με αςτικι χρζωςθ ςτο 2119902394. Όταν 

ακοφςετε το πρϊτο θχθτικό μινυμα, πλθκτρολογιςτε τον εννιαψιφιο κωδικό τθσ 

αίκουςασ και ςτο τζλοσ πατιςτε δίεςθ (#). το τζλοσ του δεφτερου μθνφματοσ 

πατιςτε απλά δίεςθ (#).  

 

Πνευματικά Δικαιώματα 

 

ε ςυνζχεια όςων μζχρι ςιμερα ζχουμε ςυηθτιςει για τα πνευματικά δικαιϊματα:  

 Η αναφορά ςτον κάτοχο των πνευματικϊν δικαιωμάτων δεν μασ δίνει 

αυτόματα τα δικαιϊματα αντιγραφισ, αναδιανομισ και αναπαραγωγισ του 

ζργου, που προςτατεφεται από πνευματικά δικαιϊματα.  

 Οφτε θ διλωςθ ότι θ χριςθ του ζργου είναι «μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα» 

είναι αρκετι.  

 Γενικά δεν κατεβάηουμε υλικό από το διαδίκτυο, εκτόσ αν υπάρχουν 

κατάλλθλεσ άδειεσ χριςθσ.  

 

Άδειεσ χριςθσ Creative Commons 

Όλεσ οι άδειεσ Creative Commons επιτρζπουν τθν αντιγραφι, τθν αναδιανομι και τθ 

ψθφιακι αναπαραγωγι για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ με αναφορά του δθμιουργοφ. 

https://safeyoutube.net/w/puL8
https://safeyoutube.net/w/jzL8
https://safeyoutube.net/w/CyL8
https://safeyoutube.net/w/HzL8
http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/site/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84o-webex.pdf
https://safeyoutube.net/w/XxL8
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Προςοχι χρειάηεται ςτισ περιπτϊςεισ που κζλετε να τροποποιιςετε το περιεχόμενο 

και να δθμιουργιςετε νζο ζργο με βάςθ το πρωτότυπο, γιατί δεν το επιτρζπουν 

όλεσ οι άδειεσ χριςθσ Creative Commons.  

 Παραδείγματα αναηιτθςθσ περιεχομζνου Creative Commons:  

https://creativecommons.ellak.gr/2019/01/31/enas-aplos-odigos-me-paradigmata-

gia-tis-adies-creative-commons/ 

 Oδθγόσ αναφοράσ ςε ζργα με άδειεσ Creative Commons: 

https://creativecommons.ellak.gr/2015/08/28/enas-aplos-odigos-anaforas-se-erga-

me-adies-creative-commons/ 

 
Αναηιτθςθ ανοικτοφ περιεχομζνου 

Αναηιτθςθ εικόνων, βίντεο, κειμζνου με άδειεσ χριςθσ  

 

 τθ Google: https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl= 

Παράδειγμα αναηιτθςθσ εικόνασ για αντιγραφι, αναδιανομι και τροποποίθςι τθσ 

(για μθ εμπορικι χριςθ): ψάχνω ακλθτικζσ δεξιότθτεσ - επιλζγω Εικόνεσ - δεξιά ςτο 

μενοφ επιλζγω Εργαλεία – και επιλζγω Με επιςιμανςθ για μθ εμπορικι εκ νζου 

χριςθ με τροποποίθςθ 

 
 

 
 Αντίςτοιχα ςτο Youtube: 

 

https://creativecommons.ellak.gr/2019/01/31/enas-aplos-odigos-me-paradigmata-gia-tis-adies-creative-commons/
https://creativecommons.ellak.gr/2019/01/31/enas-aplos-odigos-me-paradigmata-gia-tis-adies-creative-commons/
https://creativecommons.ellak.gr/2015/08/28/enas-aplos-odigos-anaforas-se-erga-me-adies-creative-commons/
https://creativecommons.ellak.gr/2015/08/28/enas-aplos-odigos-anaforas-se-erga-me-adies-creative-commons/
https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl
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Αναηιτθςθ φωτογραφιών με άδειεσ χριςθσ: 

 https://unsplash.com/ 

 https://pixabay.com/el/ 

 https://foter.com/?fbclid=IwAR1-

ccIiiW3MI4KEWyjzBIWQdfdWu8aswBjhI2bfrenGMyPS5o6WrfGrYzs 

 https://www.flickr.com/creativecommons/ 

 το Sway: 

 

 

Αναηιτθςθ μουςικισ/ιχων με άδειεσ χριςθσ 

 https://mixkit.co/ 

 https://freemusicarchive.org/ 

 https://www.jamendo.com/legal/licenses?language=en 

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/el/
https://foter.com/?fbclid=IwAR1-ccIiiW3MI4KEWyjzBIWQdfdWu8aswBjhI2bfrenGMyPS5o6WrfGrYzs
https://foter.com/?fbclid=IwAR1-ccIiiW3MI4KEWyjzBIWQdfdWu8aswBjhI2bfrenGMyPS5o6WrfGrYzs
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://mixkit.co/
https://freemusicarchive.org/
https://www.jamendo.com/legal/licenses?language=en
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 https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1 

 https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA 

 https://www.youtube.com/channel/UC_aEa8K-EOJ3D6gOs7HcyNg 

 https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q 

Ήχοι με άδειεσ χριςθσ: 

 https://freesound.org/ 

 https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects?ar=1586439065099&nv=1 

Οδθγίεσ ανεφρεςθσ μουςικισ και ιχων με άδειεσ χριςθσ:  

https://safeYouTube.net/w/B8L8  

Αναηιτθςθ βιβλίων με άδειεσ χριςθσ: 

 Ελεφκερθ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ-Βιβλία Ακλθτικοφ Περιεχομζνου 

Αναηιτθςθ ταινιών/βίντεο με άδειεσ χριςθσ:  

 Η Εκπαιδευτικι Σθλεόραςθ παρουςιάηει ςτο Διαδίκτυο κάκε βδομάδα 

επιλεγμζνεσ ταινίεσ τθσ και βραβευμζνεσ μακθτικζσ δθμιουργίεσ για τουσ 

μακθτζσ των μικρϊν τάξεων του Δθμοτικοφ:  

https://blogs.sch.gr/dertv/?fbclid=IwAR3fRRj2lopWcvdnSvGB8B84bPZLif6WYbM8I8g

2055LqxkZcdvUKAN7Mzc 

Για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ ι και βοικεια μπορείτε να επικοινωνιςετε 

μαηί μου ςτο 6947691577, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ovasilia@yahoo.gr κακϊσ 

και ςτθν  εκπαιδευτικι κοινότθτα μάκθςθσ «Εκπαιδευτικοί Φ.Α. Δυτικισ 

Θεςςαλονίκθσ». Σζλοσ, μπορείτε να επιςκζπτεςτε το ιςτολόγιο Εκπαιδευτικοί Φ.Α. 

Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ https://efadthess.blogspot.com/ όπου υπάρχουν προσ  χριςθ 

εργαςίεσ ςυναδζλφων, με τισ προχποκζςεισ που γνωρίηετε ιδθ.    

Θερμά ςυγχαρθτιρια για τθν εξαιρετικι δουλειά που ζχετε προςφζρει μζχρι 

ςιμερα, ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που ηοφμε.  

ασ εφχομαι καλι και δθμιουργικι ςυνζχεια, με το ίδιο μεράκι και αφοςίωςθ.  

        .Ε.Ε. ΠΕ11 – Φυςικισ Αγωγισ  

                                                                                                   
 
           Όλγα Βαςιλειάδου 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1
https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA
https://www.youtube.com/channel/UC_aEa8K-EOJ3D6gOs7HcyNg
https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
https://freesound.org/
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects?ar=1586439065099&nv=1
https://safeyoutube.net/w/B8L8
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85
https://blogs.sch.gr/dertv/?fbclid=IwAR3fRRj2lopWcvdnSvGB8B84bPZLif6WYbM8I8g2055LqxkZcdvUKAN7Mzc
https://blogs.sch.gr/dertv/?fbclid=IwAR3fRRj2lopWcvdnSvGB8B84bPZLif6WYbM8I8g2055LqxkZcdvUKAN7Mzc
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