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ΤΖΗΣΗΗ/ΠΡΟΣΑΕΙ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
 

Συνάδελφοι και ςυναδζλφιςςεσ,   

όπωσ ιδθ γνωρίηετε, πραγματοποιθκικαν τθλεδιαςκζψεισ με τουσ Δ/ντζσ – Δ/ντρίεσ –

Ρροϊςτάμενουσ – Ρροϊςτάμενεσ ςχετικά με τθν πορεία τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςτα 

Δθμοτικά Σχολειά παιδαγωγικισ Ευκφνθσ. 

Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ, ςυηθτικθκαν κζματα ςχετικά με τα πλεονεκτιματα, τα μειονεκτιματα, 

τουσ προβλθματιςμοφσ, τισ επιφυλάξεισ, τα αποτελζςματα τθσ μζχρι τϊρα εφαρμογισ τθσ εξ’ 

αποςτάςεωσ (ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ) και προτάςεισ για τον τρόπο ςυνζχιςθσ τθσ, ζωσ ότου 

ανοίξουν τα ςχολεία. Βάςθ τθσ όλθσ ςυηιτθςθσ ιταν όςα αναφζρκθκαν από τουσ Δ/ντζσ – Δ/ντρίεσ 

– Ρροϊςτάμενουσ – Ρροϊςτάμενεσ και τα οποία πιςτεφω ότι εκφράηουν και αντιπροςωπεφουν και 

τισ απόψεισ των περιςςοτζρων ςυναδζλφων. 

Καταρχιν οφείλω να ςασ ςυγχαρϊ για τθν μζχρι τϊρα ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςε αυτι 

τθν «ζκτακτθσ ανάγκθσ» εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και ςτθν υποςτιριξθ των παιδιϊν. Ρότε 

μζχρι ςιμερα δεν κλικθκε θ εκπαιδευτικι κοινότθτα και κυρίωσ οι εκπαιδευτικοί να αλλάξουν 

τόςο πολφ τον τρόπο που διδάςκουν ςε τόςο μικρό χρονικό διάςτθμα και κάτω από τζτοιεσ 

ςυνκικεσ.  

Ραρακάτω κα γίνει μια προςπάκεια να παρουςιαςκοφν ςυνδυαςτικά τα αποτελζςματα των 

ςυηθτιςεων, των ερωτθμάτων και κάποιεσ προτάςεισ που προζκυψαν, ςε ςχζςθ πάντα και με τισ 

οδθγίεσ του ΥΡΑΙΘ, με τθν ελπίδα ότι ο ςυγκεραςμόσ  όλων αυτϊν κα λειτουργιςει υποςτθρικτικά 

προσ το δφςκολο ζργο ςασ. 

 

1. φγχρονι ι Αςφγχρονθ ι υνδυαςμόσ φγχρονθσ-Αςφγχρονθσ   

Κάποιοι ςυνάδελφοι επζλεξαν τθν αςφγχρονθ, κάποιοι άλλοι τθ ςφγχρονθ και κάποιοι ςυνδυαςμό 

ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ. Πλοι αποφάςιςαν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ, τισ ιδιαιτερότθτασ και τα 

μζςα που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ τάξθσ τουσ.  

Ποιοσ όμωσ αποφαςίηει για τθ μορφι τθσ εξ’ αποςτάςεωσ που κα χρθςιμοποιθκεί;  Μπορεί ο 

Σφλλογοσ Διδαςκόντων να αποφαςίςει για τθν μορφι που κα υιοκετθκεί; Αν μόνο ζνασ/μια 

εκπαιδευτικόσ αποφαςίςει να χρθςιμοποιιςει κάποια από τισ παραπάνω μορφζσ; Μπορεί 

κάποιοσ να προχωριςει ςε παρακάτω φλθ με ςφγχρονθ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ;  

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΥΡΑΙΘ ο κάκε εκπαιδευτικόσ αποφαςίηει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ 

τάξθσ του για το ποια μορφι κα χρθςιμοποιιςει και μπορεί ςτθ ςφγχρονι αν κζλει να προχωριςει 

παρακάτω με τον περιοριςμό όμωσ ότι θ φλθ αυτι δεν κα κεωρθκεί διδακτζα αλλά κα διδαχκεί 

δια ηϊςθσ όταν ανοίξουν τα ςχολεία. Ζνασ ακόμθ περιοριςμόσ, που ίςωσ κα πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ, ςτο αν κα προχωριςει κάποιοσ παρακάτω ι όχι κεωρϊ ότι είναι και το πλικοσ των 

μακθτϊν που μπορεί να ςυμμετάςχει ςε ςφγχρονθ εκπαίδευςθ από το ςπίτι. Καλό κα είναι να 

διαςφαλιςκεί ότι ςχεδόν όλοι (αν όχι όλοι) διακζτουν τα μζςα και τον χρόνο να ςυμμετάςχουν 

ϊςτε να μθν προκφψουν ηθτιματα όπωσ: γιατί προχωράνε παρακάτω ενϊ τα δικά μασ παιδιά δεν 

ζχουν Θ/Υ τισ ϊρεσ εκείνεσ,  χρειάηεται τότε το Θ/Υ ο γονζασ  ι ο μεγαλφτεροσ αδελφόσ κοκ…  
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2. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα εξ’ αποςτάςεωσ και ώρεσ πραγματοποίθςθσ 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ δεν μπορεί να είναι ίδιο ι παρόμοιο με το ΕΩΡΔ και 

αυτό γιατί οι ςυνκικεσ και οι ςτόχοι είναι διαφορετικοί. Συντάςςεται από τουσ  

διευκυντζσ/διευκφντριεσ των ςχολείων, ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να  

διαμορφϊνεται το πρόγραμμα για κάκε ςχολικι τάξθ. Στόχοσ ο προγραμματιςμόσ  τθσ εξ 

αποςτάςεωσ ϊςτε να μθν πζφτουν πολλζσ ϊρεσ κάποια μζρα ι να μθν αναρτϊνται μεγάλο πλικοσ 

εργαςιϊν κακθμερινά. Συντονίηονται δθλαδι οι μορφζσ και οι δράςεισ όλων των εκπαιδευτικϊν 

του ςχολείου ανά τάξθ και ανά εβδομάδα.  

Ζτςι για παράδειγμα αν ςχεδιαςτοφν 2 ϊρεσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ κάποιεσ μζρεσ τθσ 

εβδομάδασ και θ ανάρτθςθ εβδομαδιαίων αςφγχρονων εργαςιϊν από διαφορετικά γνωςτικά 

αντικείμενα και ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν που διλωςαν ενδιαφζρον για μια τάξθ. Τθν επόμενθ 

εβδομάδα αυτό μπορεί να διαφοροποιθκεί ωσ προσ τθν μορφι διδαςκαλίασ, περιεχομζνου και 

ςυμμετοχισ εκπαιδευτικϊν. 

Πότε γίνονται οι ςφγχρονεσ διδαςκαλίεσ και οι αναρτιςεισ εργαςιών;  

Για τθ ςφγχρονθ ςτο δθμοτικό προτείνονται από το ΥΡΑΙΘ οι ϊρεσ 12:00-16:00, αλλά δεν μπορεί 

να είναι δεςμευτικό αν αναλογιςτοφμε ότι το ςυνδιαμορφϊνει ο εκπαιδευτικόσ με τουσ μακθτζσ 

(πότε μποροφν, αν το χρθςιμοποιοφν κι άλλοι ςτο ςπίτι…) για να υπάρχει θ μεγαλφτερθ δυνατι 

ςυμμετοχι των παιδιϊν.   

Για τθν αςφγχρονθ αν και προτείνονται οι ϊρεσ 8:00-14:00 διευκρινίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ 

τόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και οι μακθτζσ/τριεσ, εφόςον το επικυμοφν, ζχουν τθ δυνατότθτα να 

επιςκζπτονται και να αξιοποιοφν τθν πλατφόρμα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ και πζραν των 

προτεινόμενων ωρϊν αλλθλεπίδραςθσ. 

Πόςεσ ώρεσ ςφγχρονθσ τθν εβδομάδα και πόςεσ εργαςίεσ ςτθν αςφγχρονθ; 

Αν και δεν υπάρχουν ςχετικζσ οδθγίεσ, καλό είναι να ςκεφτοφμε ότι θ θμεριςια εναςχόλθςθ ςτον 

υπολογιςτι από τα παιδιά για τα μακιματα τουσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 2-3 ϊρεσ το πολφ. 

Κατά τθν άποψθ μου μια ςφγχρονθ διδαςκαλία ςε παιδιά του δθμοτικοφ, όχι απαραίτθτα κάκε 

μζρα, δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 2 ϊρεσ τθν θμζρα (1ο 40λζπτο μάκθμα - 20λζπτο διάλλειμα -  2ο 

40λεπτο μάκθμα) και για εκείνθ τθν θμζρα οι ςυνολικζσ αναρτθμζνεσ εργαςίεσ να μθν απαιτοφν 

πάνω από 1 ϊρα εναςχόλθςθσ. 

Ππωσ και για τα υπόλοιπα κζματα ζτςι και εδϊ οι εκπαιδευτικοί τθσ τάξθσ (ΡΕ 70 & ειδικότθτεσ) 

είναι αυτοί που κα ςυνεννοθκοφν για το Εβδομαδιαίο Ρρόγραμμα τθσ Εξ’ Αποςτάςεωσ για τθν 

τάξθ τουσ εφόςον αυτοί γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και τα όρια των μακθτϊν τουσ.  

 

3. Πλατφόρμεσ προσ χριςθ και δθμιουργία αςκιςεων ςτα περιβάλλοντα αυτά 

Θ επιλογι τθσ πλατφόρμασ που αξιοποιείται ζγκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του/τθσ κάκε 

εκπαιδευτικοφ. Ενκαρρφνεται θ χριςθ των  προτεινόμενων  από το ΥΡΑΙΘ πλατφόρμων (webex, e-

class, e-me) λόγω τθσ προςφερόμενθσ αςφάλειασ των προςωπικϊν δεδομζνων και τθσ δωρεάν 

χριςθσ τουσ. Μζκοδοι και εργαλεία που τυχόν ζχουν αναπτυχκεί και αξιοποιοφνται ιδθ από τα 

ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι δυνατόν να ςυνεχίςουν να αξιοποιοφνται. Ιδιαίτερθ 

προςοχι όμωσ κα πρζπει να δοκεί ςτθ διαφφλαξθ των προςωπικϊν δεδομζνων των 
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μακθτϊν/τριϊν και ςτθ ςχετικι ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του 

Νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων. 

Από τθ ςυηιτθςθ προζκυψε ότι ςχεδόν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ οι εκπ/κοί των ςχολείων 

χρθςιμοποιεί για τθν αςφγχρονθ το e-class και λιγότεροι το e-me ενϊ για τθ ςφγχρονθ 

χρθςιμοποιείται κυρίωσ το webex. Υπάρχουν και κάποιοι που παράλλθλα χρθςιμοποιοφν κι άλλεσ 

πλατφόρμεσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπ/ςθσ.  

Υπενκυμίηεται ότι για τθν αςφγχρονθ: 

α) ςτο e-class εκτόσ από τθν ανάρτθςθ εργαςιϊν, αρχείων, ςυνδζςμων και πολυμζςων μποροφν 

να δθμιουργθκοφν εργαςίεσ & αςκιςεισ εντόσ του ίδιου του περιβάλλοντοσ: Στον Οδθγό Χριςθσ 

τθσ θ-τάξθ https://eclass.sch.gr/instructions.html και ειδικά ςτο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικοφ 

https://eclass.sch.gr/instructions.html μπορεί κάποιοσ για παράδειγμα ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ 

αυτζσ να δθμιουργιςει:  

 Αςκιςεισ 

 Ρολλαπλισ επιλογισ (μοναδικι απάντθςθ) 

 Ρολλαπλισ επιλογισ (πολλαπλζσ απαντιςεισ) 

 Συμπλιρωςθ κενϊν 

 Ταίριαςμα 

 Σωςτό/Λάκοσ 

 Ελεφκερου κειμζνου 

 Εννοιολογικι χαρτογράφθςθ 

β) Στθν πλατφόρμα του e-me  https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-

token&eat=7f036dacc147299dcd741bfbcfac30cd μποροφμε να εγκαταςτιςουμε από το e-me store 

τθν μικροεφαρμογι "e-me content" που επιτρζπει τθ δθμιουργία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ 

περιεχομζνου. Συγκεκριμζνα το "e-me content" υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ διαφόρων τφπων 

διαδραςτικϊν μακθςιακϊν αντικειμζνων και γενικά διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν πόρων (π.χ. 

αςκιςεισ αντιςτοίχιςθσ, διαδραςτικά βίντεο, ςφνκετεσ παρουςιάςεισ, ερωτιςεισ πολλαπλισ 

επιλογισ, ερωτθματολόγια, παηλ, κρυπτόλεξα κ.ά.) 

Στο https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_content_use_case_scenario.pdf μπορείτε να βρείτε 

ενδεικτικό Σενάριο τθσ εφαρμογισ e-me content με παρουςίαςθ των δυνατοτιτων δθμιουργίασ 

διαδραςτικϊν αςκιςεων. Επίςθσ μπορείτε να αναηθτιςετε ςτο YouTube βιντεάκια που δείχνουν 

τθ δθμιουργία αςκιςεων ςτο e-me   

γ) Στθν διεφκυνςθ https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk&feature=emb_title, 

μπορείτε να παρακολουκιςετε το ςχετικό βίντεο που περιγράφει βιμα προσ βιμα τθ χριςθ τθσ 

εφαρμογισ Webex, που αποτελεί τθν επίςθμθ, δωρεάν παρεχόμενθ, πλατφόρμα του ΥΡΑΙΘ για τθ 

ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ. 

δ) Στθ διεφκυνςθ https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-

21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi μπορεί κάποιοσ να βρει οδθγίεσ, απαντιςεισ 

ςε ςυχνά ερωτιματα και ςχετικι ενθμζρωςθ για τθν Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ από το ΥΡΑΙΘ. 

δ) Στθ διεφκυνςθ https://www.edivea.org/uliko2.html κα βρείτε ενδεικτικζσ προτάςεισ για ζνα 

πρόγραμμα εξ’ αποςτάςεωσ και για χριςθ των εργαλείων τθσ θ-ταξθ & του e-me από το 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ "Σχολικι Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ: Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ: από τθ κεωρία ςτθν πράξθ", του  Ρανεπιςτιμιου Κριτθσ | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α (αν ηθτθκεί κωδικόσ  

βάηετε: edivea2020) 

https://eclass.sch.gr/instructions.html
https://eclass.sch.gr/instructions.html
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/multiple_choice_one
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/multiple_choice_many
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/fill_gaps
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/matching
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/true_false
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/free_text
https://docs.openeclass.org/el/teacher/mind_map
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=7f036dacc147299dcd741bfbcfac30cd
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=7f036dacc147299dcd741bfbcfac30cd
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_content_use_case_scenario.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk&feature=emb_title
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.edivea.org/uliko2.html
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4. Χαρακτθριςτικά του ςχεδιαηόμενου υλικοφ (μακιματοσ & δραςτθριοτιτων) 

Υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΥΡΑΙΡΘ: «Η  εξ  αποςτάςεωσ  διδαςκαλία  ςυνιςτά  

το  πλζον  πρόςφορο  εργαλείο  για  να διατθριςουν  οι  μακθτζσ  και  οι  εκπαιδευτικοί  μασ  τθν  

επαφι  τουσ  με  τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτισ παροφςεσ, ζκτακτεσ ςυνκικεσ που βιϊνει θ 

χϊρα μασ - χωρίσ να αποςκοπεί ςτο να υποκαταςτιςει τθ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ, οφτε να καλφψει 

τθ διδακτζα φλθ…» . 

 Επιςθμαίνεται ότι θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (ςφγχρονθ & αςφγχρονθ) δεν υποκακιςτά τθ δια 

ηϊςθσ διδαςκαλία ειδικά για τα παιδιά του Δθμοτικοφ. Στθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

ςθμαντικό ρόλο παίηει το εκπαιδευτικό υλικό που καλοφνται να διαπραγματευτοφν οι μακθτζσ. 

Στθν παροφςα ζκτακτθ κατάςταςθ το εκπ/κό αυτό υλικό καλείται να το διαμορφϊςει ο 

εκπαιδευτικόσ, ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν του, τισ οποίεσ γνωρίηει μόνο ο 

ίδιοσ.    

Ζχοντασ υπόψθ  τα παραπάνω  παρακζτονται κάποιεσ προτάςεισ ωσ προσ το πρακτικό κομμάτι τθσ 

ςχεδίαςθσ του εξ’ αποςτάςεωσ μακιματοσ και τθσ επιλογισ δραςτθριοτιτων που 

κακοδθγοφνται από κάποια παιδαγωγικά και μακθςιακά χαρακτθριςτικά  που μποροφν ίςωσ να 

τισ κάνουν πιο αποτελεςματικζσ.  

Για κάκε μάκθμα εξ αποςτάςεωσ ( ςφγχρονθσ & αςφγχρονθσ) που ςχεδιάηουμε και αναρτοφμε κα 

πρζπει να δθλϊνονται ρθτά τα παρακάτω ςτθν περιγραφι του μακιματοσ: 

 Οι ςτόχοι (Να γίνεται ςαφζσ ςτον μακθτι τι επιδιϊκεται με το μάκθμα αυτό. Δεν 

παρακζτουμε πλθκϊρα ςτόχων αλλά με απλι γλϊςςα δθλϊνουμε τι περιμζνουμε. Ρχ. κα 

δοφμε τθν ορκογραφία των αρςενικϊν ουςιαςτικϊν ςε –οσ και τθν κλίςθ τουσ ι κα 

αςχολθκοφμε με τθν περιγραφι και κα δθμιουργιςουμε περιγραφικό γραπτό κείμενο…) 

 Το περιεχόμενο (Να αναφζρεται με ςαφινεια το κείμενο που κα πρζπει να μελετιςουν 

π.χ. Γλϊςςα Α τεφχοσ ςελ. 18-20 ι Το απλό θλεκτρικό κφκλωμα ςελ. 32-34 . Το περιεχόμενο 

μπορεί να δίνεται και ωσ ενότθτα από το εμπλουτιςμζνο Βιβλίο που βρίςκεται ςτο 

ψθφιακό ςχολείο https://dschool.edu.gr/)  

 Να δίνονται ςαφείσ οδθγίεσ βιμα-βιμα (π.χ. Ρρϊτα κα διαβάςετε το κείμενο τάδε…. Μετά 

κα κάνετε τθν άςκθςθ 1…… Κατόπιν κα πατιςετε τον τάδε Δεςμό   και κα δείτε το βίντεο….. 

Μετά κα ςυμπλθρϊςετε το κείμενο … κοκ) ϊςτε να μπορεί ο κάκε μακθτισ να ακολουκεί 

τα βιματα μόνοσ του χωρίσ ιδιαίτερθ βοικεια. Θυμθκείτε δεν κα μποροφν να μασ 

ρωτιςουν τι κα κάνουν παρακάτω όπωσ ςτθν τάξθ.  

Αντίςτοιχα οι δραςτθριότθτεσ που επιλζγουμε να αναρτιςουμε κυρίωσ ςτθν αςφγχρονθ ι αν 

χρθςιμοποιιςουμε ςτθ ςφγχρονθ κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

 Επαναλθπτικζσ και εφκολα διαχειρίςιμεσ:  δεν ςτοχεφουν πάντα ςτθν παροχι νζασ γνϊςθσ 

οφτε ςτθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν/τριϊν  και υλοποιοφνται ςε διαφορετικό περιβάλλον 

από τθν «φυςικι» ςχολικι τάξθ (δεν μπορεί να είναι τθσ ίδιασ μορφισ των κακθμερινϊν 

αςκιςεων που δίνονταν ςτισ δια ηϊςθσ διδαςκαλίεσ μασ). 

 Απλζσ αλλά όχι απλοϊκζσ: περιζχουν απλζσ δράςεισ για μακθςιακι εναςχόλθςθ των 

παιδιϊν και δίνονται παράλλθλα πλθροφορίεσ που μασ ενδιαφζρουν .  (πχ. Σωςτό -  λάκοσ, 

Αντιςτοίχιςθσ,  Συμπλιρωςθσ κενϊν κ.α ) Αν οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςχεδιάηονται ςτο 

https://dschool.edu.gr/
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περιβάλλον e-me ι θ-τάξθ  τότε καλό είναι να δίνονται επεξθγιςεισ όταν υποβάλλονται 

από τον μακθτι (π.χ. Σωςτό: οι άκλοι του Θρακλι ιταν 12  Λάκοσ: 7 ιταν τα καφματα του 

αρχαίου κόςμου όχι οι άκλοι του Θρακλι…)   

 Σφντομεσ: Να απαιτοφν λίγο χρόνο εναςχόλθςθσ, υπολογίηοντασ ότι δεν ζχουν και τθ 

βοικεια μασ. Θα πρζπει να διεκπεραιϊνονται ςε όποιο χρονικό διάςτθμα κεωρεί 

κατάλλθλο το παιδί (κα βοθκοφςε αν είναι  εβδομαδιαίεσ ανά μάκθμα, ϊςτε να δίνεται θ 

δυνατότθτα να τισ εκτελοφν όποτε ζχουν χρόνο  και τθ χριςθ του οικογενειακοφ Θ/Υ ). 

 Ενδιαφζρουςεσ & ελκυςτικζσ: για να ζχουν πικανότθτα να προκαλζςουν κίνθτρα. Δθλαδι 

να είναι διερευνθτικζσ, δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ  κι όχι μόνο γνϊςεων. Για παράδειγμα 

να παραπζμπουν ςε βίντεο, πειράματα, καταςκευζσ, online δραςτθριότθτεσ, εκπ/κι 

τθλεόραςθ κοκ.  

 Για τα παιδιά: να μποροφν να γίνουν από τα παιδιά, χωρίσ ιδιαίτερθ βοικεια από ενιλικα. 

(Δεν αποτελεί ςτόχο μασ φαντάηομαι να ανακζςουμε τον ρόλο του εκπ/κοφ ςτουσ γονείσ) 

 Μορφισ: να μποροφν να ςυμπλθρωκοφν ςτο Word και να επικολλθκοφν φωτογραφίεσ ι 

εικόνεσ όπου χρειάηεται κι όχι μόνο να εκτυπϊνονται. Επίςθσ μποροφν να περιζχουν  

δεςμοφσ  που οδθγοφν ςε βίντεο, περιθγιςεισ και εργαςίεσ που υλοποιοφνται ςτο 

διαδίκτυο κ.ο.κ. 

 Χριςθ ΤΠΕ: χριςθ ελεγμζνων μζςων ΤΡΕ (φωτόδεντρο, διαδραςτικά βιβλία, Αίςωποσ, ΙΕΡ, 

κεςμοκετθμζνα εκπαιδευτικά sites  κ.ο.κ).  

 Θα μποροφςαν οι δραςτθριότθτεσ να ςχεδιάηονται και να αναρτώνται/ αποςτζλλονται 

από κοινοφ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ ανά τάξθ ι ανά γνωςτικό αντικείμενο 

(ςυμμετζχουν όλοι οι εκπ/κοί και βοθκά ο ζνασ τον άλλον) 

 Να προβλζπεται Ανατροφοδότθςθ:  Θ ανατροφοδότθςθ μπορεί να γίνει ωσ εξισ:  

α) αν είναι ςχεδιαςμζνεσ οι δραςτθριότθτεσ τθν θ-τάξθ ι το e-me τότε μποροφν να 

υποβάλλονται κατευκείαν από τον μακθτι και ο εκπ/κοσ να τισ βλζπει να βλζπει το ςκορ 

και τον χρόνο ςυμπλιρωςθσ και κατόπιν να ςτζλνει μζςα από τθν πλατφόρμα τθν 

ανατροφοδότθςθ προσ τον μακθτι. 

β) με αποςτολι ςτον Εκπαιδευτικό των ςυμπλθρωμζνων δραςτθριοτιτων για 

ανατροφοδότθςθ κι όχι για αξιολόγθςθ (τα ανεβάηουν ςε e-class, e-me, ιςτολόγιο 

ςχολείου, με email…) 

γ)  αποςτολι από τον Εκπαιδευτικό ςυμπλθρωμζνου του Φφλλου Εργαςίασ ςε επόμενθ 

φάςθ για αυτοδιόρκωςθ & αυτοαξιολόγθςθ από τα ίδια τα παιδιά (τα ανεβάηει ςε e-class, 

e-me, ιςτολόγιο ςχολείου, με email …) 

 Η Επικοινωνία μακθτι/τριασ & Εκπ/κοφ:  Σε περίπτωςθ δυςκολίασ κατά τθν εκτζλεςθ 

δραςτθριότθτασ ο μακθτισ/τρία κα πρζπει να μπορεί να επικοινωνιςει με τον εκπ/κό, 

ανάλογα με το μζςο που ςυμφωνικθκε (για παράδειγμα με email μζςω πλατφορμασ ι 

προςωπικά ι ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου  κοκ) .  
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Αν χρθςιμοποιείται πλατφόρμα αςφγχρονθσ επικοινωνίασ (για παράδειγμα ςε e-class, e-

me) μπορεί να αναρτθκεί το μινυμα για βοικεια από κάκε μζλοσ τθσ τάξθσ και να 

απαντθκεί από τον εκπ/κό.  

Σε κάκε περίπτωςθ καλό είναι να ζχει οριςτεί κάποιοσ τρόποσ επικοινωνίασ ςε 

προκακοριςμζνο χρόνο μεταξφ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν/τριϊν για βοικεια, 

διευκρινιςεισ ι και απλι επικοινωνία με όποιο μζςο κεωρείτε πιο πρόςφορο.  

 

5. Ενδεικτικζσ Ιςτοςελίδεσ με κατάλλθλο/ ενδιαφζρον εκπαιδευτικό υλικό  

Ραρακάτω παρουςιάηονται ενδεικτικά κάποιεσ ιςτοςελίδεσ με δραςτθριότθτεσ και εφαρμογζσ που 

μπορεί να ςασ φανοφν χριςιμεσ ςτθν αναηιτθςθ εκπ/κοφ υλικοφ. Μπορείτε,  αρκετά εφκολα, να 

αναηθτιςετε και να βρείτε κι άλλεσ (και ίςωσ πιο ενδιαφζρουςεσ) και για άλλα γνωςτικά 

αντικείμενα. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι να επιλζγονται οι όποιεσ δραςτθριότθτεσ ι εφαρμογζσ 

βρίςκω ςτο διαδίκτυο, να τροποποιοφνται κατάλλθλα και να χρθςιμοποιοφνται με γνϊμονα τα 

ιδιαιτζρα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν μασ. Κι αυτό μπορεί να πραγματοποιθκεί 

μόνο από τουσ εκπ/κοφσ τθσ τάξθσ, που γνωρίηουν καλφτερα από όλουσ τισ ανάγκεσ των μακθτϊν 

τουσ. 

Για διάφορα γνωςτικά αντικείμενα:  

 Διαδραςτικά/Εμπλουτιςμζνα Σχολικά Βιβλία http://ebooks.edu.gr/new/. Ζνα πολφ 

ενδιαφζρον & χριςιμο υλικό, όπου μπορϊ να βρω ανά μάκθμα και ενότθτα δεςμοφσ με 

ζτοιμεσ δραςτθριότθτεσ (αςκιςεισ, βίντεο, πλθροφορίεσ κλπ). Οι δεςμοί μποροφν να 

αντιγραφοφν και να επιςυναφκοφν ςε ζγγραφο ι και να αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα και 

να αςχολθκοφν με αυτά τα παιδιά. Επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αυτοφςια θ ενότθτα 

του εμπλουτιςμζνου βιβλίου ςε μια ςφγχρονθ διδαςκαλία. 

 Ψθφιακό Σχολείο https://dschool.edu.gr/  

 Ψθφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) http://photodentro.edu.gr/aggregator/  

 Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ http://iep.edu.gr/  

 Ψθφιακά Διδακτικά Σενάρια (Ρλατφόρμα ΑΙΣΩΡΟΣ) http://aesop.iep.edu.gr  

 Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ για Ρρωτοβάκμια: http://www.edutv.gr/index.php/protobathmia  

Για Γλώςςα:  

 Ιςτοςελίδα τθσ Εκπ/κισ Τθλεόραςθσ  http://www.edutv.gr/index.php  

 Ιςτοςελίδα  τθσ Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ  http://repository.edulll.gr/edulll/ και ςτο δεςμό  

Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.  Ενδεικτικά: Θ Μαγεία τθσ Αλφαβιτασ, Το μικρό μου λεξικό_1 

(Α),  Το μικρό μου λεξικό_2 (Α & Β), Το μικρό μου λεξικό_3 (Β & Γ), Το μικρό μου λεξικό_4 (Γ 

& Δ), Βιματα ςτον κόςμο: Ρεριγράφω: Ενότθτα 1(Δ), Αναδιιγθςθ: (E & ΣΤ) 

 Κόμβοσ του ΕΚΕΒΙ, για παιδιά www.mikrosanagnostis.gr   

  Ψθφίδεσ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα, από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ :  http://www.e-

istories.gr/, δθμιουργικζσ και διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ που κακοδθγοφν τα παιδιά 

ςτθν δθμιουργία παραγωγισ ιςτοριϊν και γραπτοφ λόγου με ευχάριςτο τρόπο.  

http://ebooks.edu.gr/new/
https://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/
http://www.edutv.gr/index.php/protobathmia
http://www.edutv.gr/index.php
http://repository.edulll.gr/edulll/
http://www.mikrosanagnostis.gr/
http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/
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Για τα Μακθματικά: 

 (Για Α τάξθ) Εδϊ μποροφμε να  ανεβαίνω και να κατεβαίνω με τθ βοικεια τθσ 

αρικμογραμμισ (μπορεί να γίνει και μια πρϊτθ αιςκθτοποίθςθ του πολλαπλαςιαςμοφ): 

http://www.eduplace.com/cgi-

bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&ti

tle=Number%20Line&grade=1 

 (Για Α τάξθ)  Στθν παρακάτω θλ. διεφκυνςθ μπορεί κανείσ να βρει τα ςυμπλθρϊματα του 

10  και να κάνει υπζρβαςθ τθσ δεκάδασ: 

http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=75          

 Ραιχνίδι για πολλαπλαςιαςμό: http://www.softschools.com/math/games/fishing_multi.jsp  

 Σφγκριςθ κλαςμάτων και δθμιουργία ιςοδφναμων κλαςμάτων: 

http://www.freewebs.com/weddell/fractions%20of%202%20bars.swf   

 Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ για τα μακθματικά δθμοτικοφ: 

http://www.edutv.gr/index.php/mathimatika  

 http://www.counton.org/  Θ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα περιζχει πρωτότυπεσ 

δραςτθριότθτεσ και υλικό για τα μακθματικά. 

 http://emathima.gr/  Στθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα περιζχεται εκπαιδευτικό υλικό για όλεσ 

τισ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου και το νθπιαγωγείο κακϊσ και υλικό για κζματα ειδικισ 

και διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Για παράδειγμα ο ςφνδεςμοσ 

http://emathima.gr/tag/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-

%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b3%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%c

f%89%ce%bd/   οδθγεί ςε διδακτικό υλικό-εγχειρίδια για γλϊςςα και μακθματικά που 

εκπονικθκαν ςτο πλαίςιο του Ερευνθτικοφ προγράμματοσ «Ζνταξθ των τςιγγανοπαίδων 

ςτο ςχολείο».  

Για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ:  

 Διαδραςτικζσ επιςτθμονικζσ προςομοιϊςεισ (και ςτα ελλθνικά…) προςομοιϊςεισ φυςικϊν 

φαινομζνων και μακθματικϊν από το ζργο PhET™ του Ρανεπιςτθμίου του Κολοράντο. 

http://phet.colorado.edu/el/ 

 Χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ που περιζχουν (ιδζεσ για) πειράματα με υλικά κακθμερινισ χριςθσ: 

http://tinanantsou.blogspot.gr/     

http://www.sciencebob.com/experiments/index.php   

http://www.sciencekids.co.nz/experiments.html   

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new  

 Απλά πειράματα (ολιγόλεπτα) ςτο YouTube, που περιζχονται ςτο Τετράδιο Εργαςιϊν του 

Ερευνϊ & Ανακαλφπτω τον Φυςικό Κόςμο: 

ΟΓΚΟΣ – ΡΕΙΑΜΑ 

ΜΑΗΑ – ΡΕΙΑΜΑ 

Θ ΕΝΕΓΕΙΑ ΥΡΟΒΑΘΜΙΗΕΤΑΙ 

http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&grade=1
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&grade=1
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&grade=1
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=75
http://www.softschools.com/math/games/fishing_multi.jsp
http://www.freewebs.com/weddell/fractions%20of%202%20bars.swf
http://www.edutv.gr/index.php/mathimatika
http://www.counton.org/
http://emathima.gr/
http://emathima.gr/tag/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b3%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%cf%89%ce%bd/
http://emathima.gr/tag/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b3%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%cf%89%ce%bd/
http://emathima.gr/tag/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b3%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%cf%89%ce%bd/
http://phet.colorado.edu/el/
http://tinanantsou.blogspot.gr/
http://www.sciencebob.com/experiments/index.php
http://www.sciencekids.co.nz/experiments.html
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://youtu.be/K7hSt0Q6Rmc?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/_f6BW5ajueY?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/YwbmFiex-eg?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
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Θ ΕΝΕΓΕΙΑ ΑΛΛΑΗΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΦΘ 

ΜΙΓΜΑΤΑ – ΡΕΙΑΜΑΤΑ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ – 1ο ΡΕΙΑΜΑ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ – 2ο ΡΕΙΑΜΑ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ – 3ο ΡΕΙΑΜΑ  

ΡΕΙΑΜΑ ΣΤΟ ΡΕΡΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟ ΤΘΣ ΧΟΛΘΣ 

ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ – ΘΕΜΟΤΘΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΤΟ ΘΕΜΟΜΕΤΟ 

ΤΘΞΘ – ΡΘΞΘ 

ΤΘΞΘ – ΡΘΞΘ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΒΕΤΟΥΑΣ 

ΕΞΑΤΜΙΣΘ – ΣΥΜΡΥΚΝΩΣΘ 

ΘΕΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΕΑ 

ΘΕΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΥΓΑ 

ΘΕΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΙΑ 

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΘΛΕΚΤΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑ ΑΡΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

ΡΟΤΕ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΛΑΜΡΑΚΙ 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΘ ΣΕ ΣΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΑΛΛΘΛΘ ΣΥΝΔΕΣΘ 

Ο ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ 

ΡΩΣ ΒΛΕΡΟΥΜΕ – ΦΩΣ 

ΔΙΑΔΟΣΘ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

ΑΡΟΟΦΘΣΘ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

ΔΙΑΦΑΝΘ, ΘΜΙΔΙΑΦΑΝΘ, ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΘ ΣΩΜΑΤΑ 

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ 

ΑΝΑΚΛΑΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΘ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

ΡΩΣ ΡΑΑΓΕΤΑΙ Ο ΘΧΟΣ 

Θ ΤΑΧΥΤΘΤΑ 

ΡΩΣ ΜΕΤΑΜΕ ΤΘ ΔΥΝΑΜΘ 

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Θ ΥΔΟΣΤΑΤΙΚΘ ΡΙΕΣΘ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΕΡΑΦΘ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΟ ΑΡΟΣΤΑΣΘ 

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΙΟΥΣ ΕΞΑΤΑΤΑΙ Θ ΤΙΒΘ 

Θ ΡΙΕΣΘ 

Θ ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΡΙΕΣΘ 

ΣΤΑ ΙΧΝΘ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΔΕΙΚΤΘ 

ΣΤΑ ΙΧΝΘ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 

ΤΑ ΑΛΑΤΑ 

ΤΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΘΝ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΗΩΘ ΡΕΙΑΜΑ ΡΩΤΟ 

ΤΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΘΝ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΗΩΘ – ΡΕΙΑΜΑ ΔΕΥΤΕΟ 

Θ ΘΕΜΟΤΘΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΓΘ 

Θ ΘΕΜΟΤΘΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΜΑΤΑ 

Ο ΜΑΓΝΘΤΘΣ 

Ο ΜΑΓΝΘΤΘΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΗΕΤΑΙ 

https://youtu.be/wYPFn7My810?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/1RcjHx0X1PQ?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/nFsSXAzGeLc?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/FEM8xnvRDXY?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/49tSWGCXqro?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/Eh8Ty4Hv3Qc?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/Dl2fJj7rokk?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/g-oL-LvGU3c?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/60XibZLuzGU?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/EkIo3e6PRMA?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/k9L16KDFUqw?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/3MH6hZSMadg?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/9E9oqkyWki4?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/s7cUFhkb6dc?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/8VP2XMo6ARw?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/wvTPd5etZRg?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/KjTTX3Wvb88?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/oIREODAICeg?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/P2oUaU0yrm0?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/RNOJzDvHQAw?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/2yvleYSVPZY?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/l0TbUa0jxpw?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/CNUzsBWl-DI?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/q2k3MAe4us?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/FZQr126UKfk?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/XT8ZPciuC4U?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/a1nSNCepT-Y?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/Y7c0LnwduMA?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/VHx3xX80izg?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/VNoexxCdjoQ?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/2d7Qn74LlAs?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/_fYf0z7VrpY?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/NyEeQRIVVao?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/Bh6xIA1OFVU?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/c6WehHixbZY?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/Zmt5rsy7Zjo?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/fX41Y1uqxvw?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/yhYwtpo2yYE?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/TY5eWOpzEDU?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/dWu2itfDVtw?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/RApXU9BUXAk?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/D-1aG2XufKU?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/jxEnLfPJ0hM?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/vxZeXfAIDyc?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
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ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΘΣ Α ΜΕΟΣ 

ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΘΣ Β ΜΕΟΣ 

Θ ΔΙΑΡΝΟΘ 

Θ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΘ 

Θ ΑΝΑΡΝΟΘ 

Για τθν Μυκολογία και τθν Ιςτορία  

Ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων αλλά και ντοκιμαντζρ για τθν Μυκολογία και τθν ιςτορία του τόπου 

μασ, κακϊσ και περιθγιςεισ. 

 Εκπαιδευτικό υλικό, ψθφιακζσ εφαρμογζσ και παιχνίδια του μουςείου Ακρόπολθσ 

https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko   

 http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/, αποκετιριο εκπ/κοφ περιεχομζνου για 

τθν Ακρόπολθ 

 Για να περιθγθκείτε ςτθν Ακρόπολθ πατιςτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.acropolisvirtualtour.gr/el.html  

 Για να περιηγηθείηε με ελικόπηερο ζηην Ακρόπολη παηήζηε ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη: 

http://www.airpano.com/360photo/Acropolis-Athens-Greece/  

  Η ζωθόρος ηοσ Παρθενώνα: http://www.parthenonfrieze.gr/#/home  

 Ελληνικός πολιηιζμός, Είζοδος: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm 

 Ελληνικός πολιηιζμός, Η ζελίδα ηης Οδύζζειας: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Odysseia/

Odysseia.htm  

 Οι κεοί του Ολφμπου 

 Οι μφκοι τθσ Φφςθσ 

 Οι Αρχαίοι Αςτεριςμοί 

 Θ φβρισ τθσ Αράχνθσ 

 Οι άκλοι του Θρακλι 

 Θ Αργοναυτικι Εκςτρατεία 

 Θθςζασ και Μινϊταυροσ 

 Δαίδαλοσ και Κκαροσ 

 Ο Τρωικόσ Ρόλεμοσ 

 Θ Οδφςςεια 

 Θ μάχθ του Μαρακϊνα 

 Θ μάχθ των Θερμοπυλϊν 

 Θ ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ 

 Θ μάχθ των Ρλαταιϊν 

https://youtu.be/md0NFw9otV0?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/N5mPAqx2-0k?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/5S-yUbhxDIs?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/IrYFT4v7J3o?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://youtu.be/hZJuEPKXY3c?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/
http://www.acropolisvirtualtour.gr/el.html
http://www.airpano.com/360photo/Acropolis-Athens-Greece/
http://www.parthenonfrieze.gr/#/home
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Odysseia/Odysseia.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Odysseia/Odysseia.htm
https://youtu.be/NILIv9pCDkU
https://youtu.be/j2ZIFH7-Xrs
https://youtu.be/BpvC3T8-__Q
https://youtu.be/VvY9eeCf5T4
https://youtu.be/ae0hjEPfS1w
https://youtu.be/RvC2OnPkyBc
https://youtu.be/qwIJQr3R3es
https://youtu.be/dZrgjKjWeQs
https://youtu.be/wmCc9Y_NvgU
https://youtu.be/5Wo8jC4iwAI
https://www.youtube.com/watch?v=lTMYQVhf5Fo&t=264s
https://youtu.be/EuevTuPvN54
https://youtu.be/3T7bmYTk304
https://youtu.be/8QaIPdYzdUs
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 Εποχι του Ρερικλι: Μια εικονικι περιιγθςθ ςτθν Ακρόπολθ Ι: Ρροπφλαια και άγαλμα 

Ρρομάχου Ακθνάσ 

 Εποχι του Ρερικλι: Μια εικονικι περιιγθςθ ςτθν Ακρόπολθ ΙΙ: Ερζχκειο και Ραρκενϊνασ 

 Αλζξανδροσ ο Μζγασ 

 Βυηάντιο θ χαμζνθ αυτοκρατορία Α μζροσ 

 Βυηάντιο θ χαμζνθ αυτοκρατορία Β μζροσ 

 Επανάςταςθ του 1821 

 Επανάςταςθ του 1821 (περίλθψθ) 

 Βαλκανικοί Ρόλεμοι 

 Θ Ελλάδα ςτον Αϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο 

 Θ Μικραςιατικι Καταςτροφι 

 Θ Ελλάδα ςτο Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο 

Για μουςεία και ιςτορικοφσ/αρχαιολογικοφσ χώρουσ   

 Με το Google Arts & Culture μπορείτε να επιςκεφκείτε κορυφαία εκκζματα, να μεγεκφνετε 

τα ζργα τζχνθσ ςε λεπτομζρεια και να περιθγθκείτε ςε χιλιάδεσ φωτογραφίεσ, βίντεο και 

χειρόγραφα. Να δθμιουργιςετε τισ δικζσ ςασ ςυλλογζσ και να τισ μοιραςτείτε με τουσ 

φίλουσ ςασ. Ταξιδζψτε οπουδιποτε με περιθγιςεισ ςε εικονικζσ τοποκεςίεσ, διάςθμα 

κτίρια και καφματα, ςτθν οκόνθ ςασ ι ςτο VR. Μάκετε κάτι νζο κακθμερινά. Θ Google Arts 

& Culture ζχει ςυνεργαςτεί με περιςςότερα από 2.000 μουςεία, γκαλερί και ιδρφματα ςε 

70 χϊρεσ για να κάνουν τα εκκζματά τουσ διακζςιμα για όλουσ online. Ξεκινιςτε τθν 

εξερεφνθςθ, τϊρα. https://artsandculture.google.com/partner?tab=pop  

 Μουςείο Ακρόπολθσ μια εικονικι περιιγθςθ,   

https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum  

 Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Ακινασ, https://www.namuseum.gr/collections/  

 Μουςείο Κυκλαδικισ Τζχνθσ, https://cycladic.gr/ 

 Εικονικό Μουςείο Μζγασ Αλζξανδροσ,  

https://www.aigai.gr/el/explore/works/in/progress/virtual/museum/alexander/the/great/ai

ges/vergina  

 Εικονικό Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο,  

https://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.virtual-museum  

 Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ , https://www.gnhm.gr/  

 Εικονικι περιιγθςθ ςτο Λαογραφικό Μουςείο Μετςόβου, 

http://metsovomuseum.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%C

E%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/ 

 Μουςείο Γεωγραφικισ Υπθρεςίασ Στρατοφ, https://www.gys.gr/hmgs-newmuseum.html  

 Βρετανικό Μουςείο Λονδίνου,  https://www.britishmuseum.org/collection  

https://youtu.be/Uaw39jiTo6E
https://youtu.be/Uaw39jiTo6E
https://youtu.be/iwAshPwvwHc
https://youtu.be/hFEU64wi_As
https://www.youtube.com/watch?v=o6S093X8QuQ&t=5422s
https://youtu.be/6-66A6KYpIM
https://youtu.be/2cTN8-zMzvs
https://youtu.be/JLtl501PhCk
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CE%A4/39.%20%CE%9F%CE%B9%20%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9/index.html
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CE%A4/40.%20%CE%97%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%91%27%20%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%20%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF/index.html
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CE%A4/41.%20%CE%97%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%20%28Web%29/index.html
https://youtu.be/kn4ruhePHxM
https://artsandculture.google.com/partner?tab=pop
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://www.namuseum.gr/collections/
https://cycladic.gr/
https://www.aigai.gr/el/explore/works/in/progress/virtual/museum/alexander/the/great/aiges/vergina
https://www.aigai.gr/el/explore/works/in/progress/virtual/museum/alexander/the/great/aiges/vergina
https://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.virtual-museum
https://www.gnhm.gr/
http://metsovomuseum.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://metsovomuseum.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/
https://www.gys.gr/hmgs-newmuseum.html
https://www.britishmuseum.org/collection
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 Θ Αρχαία Ακινα ςε 3D εντυπωςιακι αναπαράςταςθ, https://youtu.be/EKoXsCOY0Sw  

 Κνωςόσ 3D αναπαράςταςθ, 

https://www.youtube.com/watch?v=ycH59bSUY1I&feature=youtu.be  

 Οι Μυκινεσ ςε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ, 

https://www.youtube.com/watch?v=4bcG9NIksgQ&feature=youtu.be  

 Δελφοί 3D αναπαράςταςθ, 

https://www.youtube.com/watch?v=XtaN9uYhOa0&feature=youtu.be  

 Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Αγία Σοφία ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, 

http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/  

 Αμφίπολθ, https://www.youtube.com/watch?v=dWdcv2vc45U&list=PLtz1gI0blpmaohHHs-

3norvzqXLdjcGXO&index=1 

Για δθμιουργικι απαςχόλθςθ κι όχι μόνο  

 Ανοικτι βιβλιοκικθ, με 7.110 ελεφκερα ελλθνικά e-books διαφόρων κεματικϊν ενοτιτων 

για ψθφιακι ανάγνωςθ, https://www.openbook.gr/category/literature/  

 Δθμιουργία ςταυρόλεξων: https://crosswordlabs.com/   

 Δθμιουργία κολάη - photocollage: 

https://www.photocollage.com/?fbclid=IwAR1dQkLsFl74z1sglgWwSXi-

wTFU3Jj_LK_ZJqUwMemSuOp4e6zVdHAjigY  

 Δθμιουργία κόμικσ - Storyboardthat: https://www.storyboardthat.com/  

 Ραιχνίδια γνϊςεων με το Brain Sponge:  http://software.i-nous.org/quiz/index.php 

 Δθμιουργία παηλ: 

https://www.jigsawplanet.com/?fbclid=IwAR14Zhg2rAMuTGiItx5x2Bemu7EqMCAC7BAApT5

jvaDYlpW6F6v-OZ8t3UU  

 WordArt (δθμιουργία ςφννεφο-λζξεων): 

https://wordart.com/?fbclid=IwAR14Zhg2rAMuTGiItx5x2Bemu7EqMCAC7BAApT5jvaDYlpW

6F6v-OZ8t3UU  

 

6. Προτάςεισ για επικοινωνία εκπαιδευτικών με τον ΕΕ 

Σφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του ΥΡΑΙΘ οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με 

τουσ/τισ ςυντονιςτζσ/ςτριεσ εκπαιδευτικοφ ζργου ζχουν ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ των 

εκπαιδευτικϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ. Οι εκπαιδευτικοί 

ζχουν τθ δυνατότθτα, εφόςον το κρίνουν απαραίτθτο, να απευκφνονται ςτον/ςτθν 

Συντονιςτι/τρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου για κζματα τα οποία αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ. Στο πλαίςιο αυτό λοιπόν προτείνεται:    

1. Συγκζντρωςθ ςχετικϊν παιδαγωγικϊν/ μακθςιακϊν κεμάτων που απαςχολοφν τουσ εκπ/κοφσ 

ανά ςχολείο που αποςτζλλει ο Δ/ντισ και κα απαντάται ςτο μζροσ που μπορεί να υποςτθριχκεί 

από τον ΣΕΕ. Το μινυμα αυτό κα προωκείται ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ. 

https://youtu.be/EKoXsCOY0Sw
https://www.youtube.com/watch?v=ycH59bSUY1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4bcG9NIksgQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XtaN9uYhOa0&feature=youtu.be
http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
https://www.youtube.com/watch?v=dWdcv2vc45U&list=PLtz1gI0blpmaohHHs-3norvzqXLdjcGXO&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dWdcv2vc45U&list=PLtz1gI0blpmaohHHs-3norvzqXLdjcGXO&index=1
https://www.openbook.gr/category/literature/
https://crosswordlabs.com/
https://www.photocollage.com/?fbclid=IwAR1dQkLsFl74z1sglgWwSXi-wTFU3Jj_LK_ZJqUwMemSuOp4e6zVdHAjigY
https://www.photocollage.com/?fbclid=IwAR1dQkLsFl74z1sglgWwSXi-wTFU3Jj_LK_ZJqUwMemSuOp4e6zVdHAjigY
https://www.storyboardthat.com/
http://software.i-nous.org/quiz/index.php
https://www.jigsawplanet.com/?fbclid=IwAR14Zhg2rAMuTGiItx5x2Bemu7EqMCAC7BAApT5jvaDYlpW6F6v-OZ8t3UU
https://www.jigsawplanet.com/?fbclid=IwAR14Zhg2rAMuTGiItx5x2Bemu7EqMCAC7BAApT5jvaDYlpW6F6v-OZ8t3UU
https://wordart.com/?fbclid=IwAR14Zhg2rAMuTGiItx5x2Bemu7EqMCAC7BAApT5jvaDYlpW6F6v-OZ8t3UU
https://wordart.com/?fbclid=IwAR14Zhg2rAMuTGiItx5x2Bemu7EqMCAC7BAApT5jvaDYlpW6F6v-OZ8t3UU
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2. Ρρόςκλθςθ για ςυμμετοχι του ΣΕΕ, αν το επικυμεί ι το κρίνει αναγκαίο ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων ςτισ μεταξφ ςασ τθλεδιαςκζψεισ που αφοροφν παιδαγωγικά και μακθςιακά 

κζματα τθσ εξ αποςτάςεωσ. Καλό είναι τα κζματα να γνωςτοποιοφνται από πριν. 

3. Διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςφγχρονων τθλεδιαςκζψεων από τον ΣΕΕ, μζςω webεx, ςε  

παιδαγωγικά και μακθςιακά κζματα τθσ εξ αποςτάςεωσ μετά από αίτθμα των ςυνάδελφων ανά 

ςχολείο ι ομάδα εκπ/κϊν.  

 

Τζλοσ ςασ υπενκυμίηω ότι ςτθν Ιςτοςελίδα του ΡΕΚΕΣ Θεςςαλίασ (http://pekesthess.sites.sch.gr/)  

αναρτϊνται ςυνεχϊσ όλεσ οι ςχετικζσ ανακοινϊςεισ και δράςεισ του και εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ.  

Ελπίηω όλα τα παραπάνω να ςασ βοθκιςουν ςτο ζργο ςασ, που δεν άλλο παρά θ υποςτιριξθ των 

μακθτϊν με παιδαγωγικά κριτιρια κατά τθν ζκτακτθ δφςκολθ κατάςταςθ που βιϊνουμε όλοι μασ. 

 

          Λάριςα, Μάιοσ 2020 

    Καλι δφναμθ και καλι ςυνζχεια 

    Ρατςαδάκθσ Μανϊλθσ 
    ΣΕΕ ΡΕ70 – ΡΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://pekesthess.sites.sch.gr/

