
Γιάννθσ Χριςτάκθσ ΕΕ ΠΕ70 ΠΕΚΕ Θεςςαλίασ 

Περιήγηςη (με ςφντομεσ περιγραφζσ και επιςημάνςεισ) ςτην ιςτοςελίδα του ΙΕΠ 

με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΠΡΟΦΥΓΩΝ» 

Πλθκτρολογϊντασ ςτον φυλλομετρθτι (δοκιμάςτθκε ςτον Google Chrome) «ΙΕΠ, εκπαίδευςθ προςφφγων» 

το πρϊτο αποτζλεςμα που παίρνουμε  είναι:  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ - REFUGEE EDUCATION ... με 

τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon  

Πρόκειται για ιςτοςελίδα του ΙΕΠ που ζχει δθμιουργθκεί παλαιότερα και περιζχει ςθμαντικι πλθροφορία 

(ανάμεςα ςε αυτι και εκπαιδευτικό υλικό) χριςιμο τόςο για τισ δομζσ ΔΤΕΠ όςο και για τισ Σάξεισ 

Τποδοχισ αλλά και γενικότερα για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.   

Η αρχιτεκτονικι τθσ ιςτοςελίδασ φαίνεται ςτθν εικόνα θ οποία ακολουκεί.  
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τθ ςυνζχεια κα περιθγθκοφμε ςε εκείνεσ τισ περιοχζσ τθσ προαναφερκείςασ ιςτοςελίδασ οι οποίεσ μασ 

οδθγοφν κυρίωσ ςε εκπαιδευτικό υλικό .  

  

  

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/131-

ekpaidefsi-prosfygon  

Εδϊ εμφανίηονται: 

Α) Επιμορφωτικζσ Δράςεισ για τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ παιδιϊν προςφφγων - Εκπαιδευτικό Τλικό 

(επιλογι υπερςφνδεςθσ)  

(Περιζχει υλικό με δυνατότθτα αναηιτθςισ του με: Βακμίδα εκπαίδευςθσ, Ηλικία μακθτι/τριασ, Γνϊςθ 

Ελλθνικισ γλϊςςασ,   Θεματικι Ενότθτα, Γνωςτικό αντικείμενο. Σα αρχεία που προκφπτουν από τθν 

αναηιτθςθ περιζχουν ςε μορφι .pdf ςυνικωσ: α) Περιγραφι του επιλεγμζνου διδακτικοφ – μακθςιακοφ 

αντικειμζνου με αναφορά ςε ςτοιχεία που το ςυνδζουν π.χ. με το αναλυτικό πρόγραμμα, β) ενάριο 

διδαςκαλίασ με λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθ διεξαγωγι του μακιματοσ γ) Φφλλα Εργαςίασ και δ) 

υνοδευτικό υλικό χριςιμο για τθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τισ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται.  

Ακόμθ υπάρχει οδθγόσ εκπαιδευτικοφ που αναφζρεται ςε κζματα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ προςφφγων 

κακϊσ και ειδικό επιμορφωτικό υλικό που αναφζρεται ςε κζματα ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ προςφφγων 

παιδικισ και εφθβικισ θλικίασ.)   

Β) Οι Οδηγοί Εκπαιδευτικοφ που ακολουκοφν καλφπτουν τισ τρεισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (μζχρι το 

Γυμνάςιο) και περιλαμβάνουν τρεισ τόμουσ με τισ ειςθγιςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των 

Επιμορφωτικϊν δράςεων τθσ Δράςθσ και αφοροφν ςε κζματα εκπαιδευτικισ ζνταξθσ παιδιϊν προςφφγων. 

Οι κεματικζσ και των τριϊν τόμων ςυνιςτοφν εργαλείο για τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, κακϊσ 

περιλαμβάνουν γενικζσ κεωρθτικζσ αρχζσ αλλά και πρακτικζσ που δφναται ο κάκε εκπαιδευτικόσ να 

προςαρμόςει ςτισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του. Θα μποροφςε ακόμθ να αποτελζςει υλικό αυτοεπιμόρφωςθσ για 

κάκε εκπαιδευτικό που καλείται να υποςτθρίξει τθ φοίτθςθ μακθτϊν/τριϊν που είναι πρόςφυγεσ και 

προπαντόσ για κάκε εκπαιδευτικό που αναςτοχάηεται και επιδιϊκει να διδάςκει όχι μόνο περιεχόμενο αλλά 

και ςτρατθγικζσ μάκθςθσ. 

Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ A' Tόμοσ - Προςχολικι (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) 

Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ Β' Σόμοσ - Δθμοτικό (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) 

Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ Γ' Σόμοσ - Γυμνάςιο (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) 

Οδθγόσ Προτάςεισ Γλϊςςα ΦΕ (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/131-ekpaidefsi-prosfygon
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/131-ekpaidefsi-prosfygon
http://iep.edu.gr/refugees/
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_b_tomos_dimotiko.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_g_tomos_gymnasio.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_protaseis_glossa_fe.pdf
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Πρακτικά Ημερίδασ - Αποτελζςματα (επιλογή σπερζύνδεζης Ctrl+κλικ) (Παρουςίαςθ βαςικϊν παιδαγωγικϊν 
προχποκζςεων και αρχϊν για τθν υποδοχι και ζνταξθ παιδιϊν προςφφγων ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. 
Ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν διεκνϊσ, παρουςίαςθ των επιμορφωτικϊν και υποςτθρικτικϊν υλικϊν που 
αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 4 και τζλοσ ςφνδεςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δράςθσ 4 με τθν 
εφαρμογι τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ) 

 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/51-dyep  

 

 

  

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/59-a-thmia  

Αναλυτικά προγράμματα Μαθημάτων  

Γλϊςςασ (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) (Ο Οδθγόσ Περιεχομζνου για τθ Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ ςτισ μονάδεσ ΔΤΕΠ ςτθρίηεται ςτα ΔΕΠΠ 2003 των τάξεων Αϋ, Β, Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ και ςτα ΑΠ 
2012 (Πιλοτικά Πρόγραμμα- Νζο χολείο). Επίςθσ, λαμβάνονται υπόψθ το ΚΕΠΑ 3 κακϊσ και τα επίπεδα 
ελλθνομάκειασ (Α1:τοιχειϊδθσ Γνϊςθ, A2: Βαςικι Γνϊςθ) του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΚΕΓ) 
προςαρμοςμζνα ςτισ εκπαιδευτικζσ γλωςςικζσ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου μακθτικοφ πλθκυςμοφ) 

ΣΠΕ (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) *Ηλικιακζσ ομάδεσ 6-12 ετϊν (Δθμοτικό)+ 

Αγγλικϊν (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) (Αναφζρεται ςε τρεισ τάξεισ ΔΤΕΠ με θλικιακι αντιςτοιχία 1θ τάξθ 

ΔΤΕΠ (Α, Β τάξεισ Δθμοτικοφ), 2θ τάξθ ΔΤΕΠ (Γ, Δ τάξεισ Δθμοτικοφ), 3θ τάξθ ΔΤΕΠ (Ε, Σ τάξεισ Δθμοτικοφ). 

τισ τάξεισ αυτζσ  μπορεί να αξιοποιθκεί το Νζο Πρόγραμμα πουδϊν, τα ςυνακόλουκα  ενδεικτικά  

αναλυτικά  προγράμματα  και  το  εκπαιδευτικό  υλικό  που χρθςιμοποιείται από τθ φετινι ςχολικι χρονιά 

(2016-17) ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ. Σο παραπάνω  πρόγραμμα  και  το  αντίςτοιχο  υλικό  ζχουν  

παραχκεί  ςτο  πλαίςιο  του «Προγράμματοσ  Εκμάκθςθσ  Αγγλικισ  ςτθν  Πρϊιμθ  Παιδικι  Ηλικία»  

(ΠΕΑΠ),  το  οποίο απευκφνεται  ςε  παιδιά  με  αναδυόμενο  ςχολικό  γραμματιςμό  ςτθ  μθτρικι  τουσ  

γλϊςςα  και ςτοχεφει  ςτθν  ανάπτυξθ  των  κοινωνικϊν  τουσ  δεξιοτιτων  μζςω  μιασ  ξζνθσ  γλϊςςασ. 

Επικεντρϊνεται  ςτθ  διαφοροποιθμζνθ,  ςυνεργατικι  μάκθςθ  μζςα  από  κατάλλθλεσ  για  τθν θλικία  

δραςτθριότθτεσ  που  επιδιϊκουν  τθν  αφφπνιςθ  τθσ  δθμιουργικισ  ζκφραςθσ  του παιδιοφ.) 

Φυςικισ Αγωγισ (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) 

Μαθημαηικών (Α' και Β'), (Γ' και Δ'), (Ε' και Σ') (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) (Πίνακες με τρεις στήλες: 

Περιεχόμενα, Στόχοι, Πηγή υλικοφ) 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/praktika_imeridas_apotelesmata.pdf
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/51-dyep
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/59-a-thmia
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_GREEK_DHMOT_GYMNASIO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_TPE_DHMOTIKO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_ENG_DHMOTIKO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_FYSIKH_AGOGH__DHMOTIKO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_MATHS_A_B_DHMOTIKO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_MATHS__C_D_DHMOTIKO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_MATHS_E_ST_DHMOTIKO.pdf
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Αιςκθτικι Αγωγι (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) (Σο πρόγραμμα που προτείνεται απευκφνεται ςε όλεσ τισ 

θλικίεσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ τάξεισ των Δομϊν Τποδοχισ Εκπαίδευςθσ Προςφφγων) 

     

Οι παηημαζιέρ    Πού είναι ο Φαζαπίαρ;   Πάμε ζηην αγοπά    Καλό ηαξίδι!  (επιλογι υπερςυνδζςεων 

Ctrl+κλικ) 

Οδηγόρ Εκπαιδεςηικού (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ) (τον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ παρουςιάηονται 

αναλυτικά οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των βιβλίων, προτείνονται δραςτθριότθτεσ ανά ςελίδα βιβλίου και το 

βαςικό λεξιλόγιο κάκε βιβλίου. τθν ειςαγωγι του Οδθγοφ γίνεται αναφορά ςτισ παιδαγωγικζσ 

παραμζτρουσ, τισ   βαςικζσ αρχζσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, τα γενικά χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ και τθν κατανομι τθσ γραμματικισ φλθσ. Να ςθμειϊςουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό αυτό ζχει 

παραχκεί  για  τισ ανάγκεσ τθσ   εκπαίδευςθσ  των παιδιϊν  τθσ  μουςουλμανικισ  μειονότθτασ, ςτθρίηεται 

ςτθ  μζκοδο  διδαςκαλίασ  τθσ  ελλθνικισ  ωσ  δεφτερθσ  γλϊςςασ  και παίρνει υπόψθ  το  ιδιαίτερο  

κοινωνικό  και  πολιτιςμικό  πλαίςιο  με  βάςθ  τθν  αρχι  ότι  ο ςεβαςμόσ  τθσ γλϊςςασ και  τθσ ταυτότθτασ  

τθσ Μειονότθτασ  είναι  βαςικι  προχπόκεςθ  για τθν ζνταξθ των μειονοτικϊν μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα και τθν καλι τουσ επίδοςθ.) 

 

Οδηγίεσ για τον εκπαιδευτικό 

(Α) «Οι πατθμαςιζσ», «Ποφ είναι ο Φαςαρίασ;», « Πάμε ςτθν αγορά», «ΚαλόΣαξίδι!». (επιλογι υπερςφνδεςθσ 

Ctrl+κλικ ) (φνδεςθ των ςτόχων του Ανοικτοφ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ Διδαςκαλίασ τθσ Γλϊςςασ ςτισ 

ΔΤΕΠ με τα γραμματικά και μορφοςυντακτικά φαινόμενα του Διδακτικοφ Τλικοφ)  

(Β) «ΓΕΙΑ Α 1» ΚΑΙ «ΓΕΙΑ Α 2». (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ )(φνδεςθ των ςτόχων του Ανοικτοφ 

Αναλυτικοφ Προγράμματοσ Διδαςκαλίασ τθσ Γλϊςςασ ςτισ ΔΤΕΠ με τα γραμματικά και μορφοςυντακτικά 

φαινόμενα του Διδακτικοφ Τλικοφ)  

Υποςτηρικτικό υλικό 

Είζοδορ ζηην πλαηθόπμα Διαπολιηιζμικήρ Εκπαίδεςζηρ (επιλογή σπερζύνδεζης Ctrl+κλικ ) (Περιζχει υλικό 
με δυνατότθτα αναηιτθςισ του με: Βακμίδα, Σάξθ, Μάκθμα, Είδοσ υλικοφ, Τπο-είδοσ υλικοφ, κφρια 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_AISTHIT_AGOGH.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_OI%20PATHMASIES.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_POU%20EINAI%20O%20FASARIAS.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_PAME%20STHN%20%20AGORA.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_KALO_TAXIDI.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_ODHGOS-EKPAIDEYTIKOY.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-12-13-pinakas_1.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-12-13-pinakas_2.pdf
http://iep.edu.gr/diapolitismiki/
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ωφελοφμενθ ομάδα, Επίπεδο ελλθνομάκειασ, Φορζασ υλοποίθςθσ, Μθτρικι Γλϊςςα, Πράξθ, Σίτλοσ 
ςειράσ) 

Υποςτηρικτικό Υλικό άλλων φορζων 

Τα ππώηα μος Eλληνικά με ςποζηήπιξη ζηα Aπαβικά Επεςνηηικό Κένηπο "Αθηνά" (επιλογή σπερζύνδεζης 

Ctrl+κλικ ) 

Hλεκηπονικό Πολςλεξικό ζε 5 γλώζζερ (επιλογή σπερζύνδεζης Ctrl+κλικ ) (Απευκφνεται ςε παιδιά και 
ενιλικεσ που επικυμοφν να μάκουν τθν ελλθνικι αλφάβθτο, λζξεισ του βαςικοφ λεξιλογίου και εκφράςεισ, 
μζχρι να εκπονθκοφν ειδικά εγχειρίδια και βοθκιματα που κα αποςκοποφν ςτθν κατά το δυνατόν 
πλθρζςτερθ κάλυψθ των αναγκϊν τουσ για επικοινωνία ςτα Ελλθνικά).  

Ππόγπαμμα εκπ/ζηρ παιδιών Ρομά (επιλογή σπερζύνδεζης Ctrl+κλικ ) (Τπάρχει ςχετικι αναφορά 
παραπάνω) 

Ππόγπαμμα Καλλιπάηειπα (επιλογή σπερζύνδεζης Ctrl+κλικ ) (Σο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματοσ 
«Καλλιπάτειρα» αποτελεί υλικό υποςτθρικτικό του ζργου των εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ και των 
μακθτϊν και μακθτριϊν, με ςκοπό τον αποτελεςματικότερο προγραμματιςμό των δράςεων και των 
κεματικϊν ενοτιτων που πραγματεφεται. Περιλαμβάνει: α) βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, β) τετράδιο 
δραςτθριοτιτων για μακθτζσ και μακιτριεσ (6-9 ετϊν), Αϋ, Βϋ, Γϋ δθμοτικοφ, γ) τετράδιο δραςτθριοτιτων 
για μακθτζσ και μακιτριεσ (10-12 ετϊν), Δϋ, Εϋ, Σϋ δθμοτικοφ, δ)  τετράδιο δραςτθριοτιτων για μακθτζσ 
και μακιτριεσ 13-15 ετϊν, Αϋ, Βϋ, Γ ϋγυμναςίου, ε) επιτραπζηιο παιχνίδι. Πραγματεφεται κζματα ςχετικά με 
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τον ρατςιςμό, τθν ξενοφοβία, τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 
κοινωνία, τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και τον κοινωνικό αποκλειςμό.) 

 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/60   

Αναλυτικά προγράμματα Μαθημάτων 

Ελλθνικι Γλϊςςα (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) (τον Οδθγό ανάμεςα ςτα άλλα 

υπάρχει πίνακασ δφο ςτθλϊν, ο οποίοσ ςυνδζει τισ προςδοκϊμενεσ επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ με το εκπαιδευτικό υλικό με ενδεικτικά παραδείγματα)  

ΣΠΕ (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) [Ηλικιακι ομάδα 12-15 ετϊν (Γυμνάςιο)] 

Αγγλικϊν (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ (Η διδαςκαλία κα βαςιςτεί ςτο Νζο Ενιαίο Πρόγραμμα πουδϊν 

των Ξζνων Γλωςςϊν (ΕΠ-ΞΓ), το οποίο είναι ενιαίο για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο) 

Φυςικισ Αγωγισ (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) 

Μακθματικϊν, (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) (Περιλαμβάνει πίνακα τεςςάρων ςτθλϊν: Γνωςτικι περιοχι 

– Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ, Περιεχόμενα, τόχοι, Πθγι υλικοφ) 

Αιςκθτικι Αγωγι (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) (Σο πρόγραμμα που προτείνεται απευκφνεται ςε όλεσ τισ 

θλικίεσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ τάξεισ των Δομϊν Τποδοχισ Εκπαίδευςθσ Προςφφγων) 

 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2017/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika.pdf
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm
http://peroma.web.auth.gr/peroma/
http://lab.pe.uth.gr/psych/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=256&lang=el
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/60
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_GREEK_DHMOT_GYMNASIO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_TPE_GYMNASIUM.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_aap_agglika_gym.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_FYSIKH_AGOGH_GYMNASIUM.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_MATHS__GYMNASIUM.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_AISTHIT_AGOGH.pdf


Γιάννθσ Χριςτάκθσ ΕΕ ΠΕ70 ΠΕΚΕ Θεςςαλίασ 

Εκπαιδευτικό Υλικό – Βιβλία  

ΓΕΙΑ Α 1 (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) (Σο «ΓΕΙΑ Α 1» αποτελεί τθν πρϊτθ γνωριμία των μακθτϊν με 

το ςχολείο και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Μακαίνουν τθσ Α-Β και τουσ αρικμοφσ κακϊσ επίςθσ, και να 

ςχθματίηουν ςυλλαβζσ. Απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ που βρίςκονται 

ςτο αρχάριο επίπεδο γλωςςομάκειασ.)  

Οδθγόσ Εκπ/κοφ ΓΕΙΑ Α1https://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/el/geia_sas_dask_1.pdf  

ΓΕΙΑ Α 2 (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) ( Σο «ΓΕΙΑ Α 2» καλφπτει τθ κεματικι ενότθτα « Σο ςχολείο 
μου». Οι μακθτζσ μποροφν να εξοικειωκοφν με το χϊρο του ςχολείου, να γνωρίςουν τα πρόςωπα του 
ςχολείου, να κατανοιςουν τθ λογικι και τθ λειτουργία του ςχολικοφ προγράμματοσ και γενικά να 
εξοικειωκοφν με τθ ςχολικι ηωι. Απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ που 
βρίςκονται ςτο αρχάριο επίπεδο γλωςςομάκειασ.) 

 Οδθγόσ Εκπ/κοφ (ΓΕΙΑ Α 2) (επιλογι υπερςφνδεςθσ Ctrl+κλικ ) 

 Σο Μικρό μου Λεξικό 1 https://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/el/mikro_lexiko_1.pdf  

 Σο Μικρό μου Λεξικό 2  https://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/el/mikro_lexiko_2.pdf  

 

 

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_GEIA_SAS_1H_GNORIM_CROP.PDF
https://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/el/geia_sas_dask_1.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_GEIA_SAS_2_B.M_CROP.PDF
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2016/2016-10-11_GEIA_SAS_2_DAS.pdf
https://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/el/mikro_lexiko_1.pdf
https://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/el/mikro_lexiko_2.pdf
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/70-bbathmia-ekpaideytiko-yliko-biblia

