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Μζνουμε ςπίτι!!! 

εβόμαςτε τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ!!! 

Βρίςκουμε τρόπουσ να αξιοποιιςουμε δθμιουργικά το χρόνο 

μασ. 

 

Προτάσεις 

 Αξιοποιοφμε τθ δωρεάν online πλατφόρμα μάκθςθσ, βαςιςμζνθ 

ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογία, ςχεδιαςμζνθ από ζμπειρουσ εκπαιδευτικοφσ, 

απόλυτα προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ  Γυμναςίου και Λυκείου.                                                             

https://brainy.gr/ 

 

 Αξιοποιοφμε τθ δωρεάν online πλατφόρμα, παρζχει εκπαιδευτικό υλικό για 

όλεσ τισ τάξεισ Γυμναςίου και Λυκείου.                                                                                   

www.lab4u.gr 

 

 Αξιοποιοφμε δωρεάν Βιβλία, βοθκιματα, βιντεοπαρουςιάςεισ, κ.ά. 

εκπαιδευτικό υλικό για όλεσ τισ ςχολικζσ τάξεισ.                                        

https://www.openbook.gr/category/education/high-school/ 

 

 ‘’Παίηοντασ ςτο ςπίτι’’ 

Αξιοποιοφμε το εκπαιδευτικό υλικό από το Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ 

εδϊ 

 

 Παρακολουκοφμε όλα τα επειςόδια τθσ εκπομπισ ‘’Άγρια Ελλάδα’’ ςτο 

webTV τθσ ΕΡΣ3                                                                                        

http://bit.ly/2UclDz5 

 

 Κάνουμε ζνα διαδικτυακό περίπατο ςε 4 από τα μεγαλφτερα Μουςεία του 

κόςμου.                                                                                                                                

εδϊ                                                   

 

 Αξιοποιοφμε θχθτικά βιβλία και ακοφμε ιςτορίεσ με τα μικρότερα μασ αδζλφια.                             

www2.patakis.gr/25istories 

 

 Αξιοποιοφμε το εκπαιδευτικό υλικό τθσ Δθμοτικισ Πινακοκικθσ Λάριςασ με 

τα μικρότερα αδζλφια μασ.                                                                                                         

εδϊ 

https://brainy.gr/
http://www.lab4u.gr/
https://www.openbook.gr/category/education/high-school/
https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?fbclid=IwAR11fvfBmlx8lTHyuN2lZ5bs8wWZp4_gJnGYTUCSnTKtMDKLuE8H1N0FExk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2UclDz5%3Ffbclid%3DIwAR1vvEiKbKK3RGrNOAAHLWpbXSCfsekAegCDbfy2rREdafoGjNsz0StALkg&h=AT3LwpCKz4IxrX5YQtv38lQPG7xwsUkfipWYDfYFapecs3Nh9ki-8FOV3Q-0Y5MXGNWeCKkElH1ru8wLBRXZkxMAFI-jSF4tYEF2Gvby1emv0qCMdmA_YxYZR0M1aFQ2yLA-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT35OyhTTD3HZqKgR8eaai9nvvZTpssLGfoCvJyTEX4k3n2QZmmTqSEzS-eBD8-uS0CZs9kXCHMyM42eoWEAn_UWKZiwus7ppbTC6Iccyvi3V4CV3bk-MC6vFQKHAFbun5pZjg8iOQ0jxuzJlpoB8aQFqV7sQGk7UT-QO7yjtFg0pUaepj4w3YtWonPfGyo
�%09https:/www.elculture.gr/blog/article/diadiktiakos-peripatos-se-megalitera-mouseia-tou-kosmou/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww2.patakis.gr%2F25istories%3Ffbclid%3DIwAR13rchjgTl3LiJydDRomtpqOeThF3-qtzKi4iWjlpQM1q1PYcW_3OAKYgU&h=AT1vo_gWYrIP8y2Ng2TC_RFD3PKj2pOBvmoWsOhOwsJUyOcXRomrwrxSWKPZNjWFsj4ngatWsyOH4kkuMtGqr35FFdwTLQBeGE-Gfdij65NRHNBykMNYXmcOsEN_SDPUkhW_&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2buaesP0V6cluPZDxtkeW3Cwn4j_aG2bTaKrZ_gN4IiB08a-ahE21LMAe-f_6mFQ9OUzIBqnK6uHGprOjDLb_swxVYzv16zRhWuPDwXo5SbEa3LKE_RRnBe_i0q3LvVXbYK8H2HUSm46CzXVR5BCe-eyfgRmxn7i9gXpPbrIl49_T4YoYfYxjmTg0RwYTQd_ZlAA4gjp4jEapfwhZSQ_TxeARO_oR_Z290GA909545oMABTkVRsUZw_CSM3_WLksszXKH6
�%09http:/www.katsigrasmuseum.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/
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 Αξιοποιοφμε το εκπαιδευτικό υλικό του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου 

(webinars, παρουςιάςεισ, κουίη, κ.α.) και αποκτοφμε  γνϊςεισ για τθν αςφάλεια  

ςτο διαδίκτυο.                                                                                            

https://saferinternet4kids.gr/ 

 Εξερευνοφμε τον ουρανό με 2 υπζροχεσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ ανοικτοφ 
λογιςμικοφ: Stellarium and Celestia                                                                                      
εδϊ 
 

 77 δραςτθριότθτεσ για παιδιά τϊρα που είναι ςτο ςπίτι.                               
εδώ 

 

 Παίηουμε το παρακάτω παιχνίδι – Προτείνεται από τον  κ. Γιϊργο Μόςχο, Πρϊθν 
Βοθκό  υνιγορο  του Πολίτθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ  και ονομάηεται 
"Πόςο καλά γνωριηόμαςτε;" 

Ακοφςτε μια ιδζα για ζνα παιχνίδι - δραςτθριότθτα που μποροφμε να προτείνουμε 
ςε (μεγάλα) παιδιά αυτζσ τισ μζρεσ που ζχουν μπόλικο χρόνο ςτο ςπίτι. 
Σα βιματα: 
1. Σα παιδιά διαλζγουν δφο πρόςωπα που υποτίκεται ότι γνωρίηονται καλά μεταξφ 
τουσ (μπορεί να είναι οι δφο γονείσ ι και δφο ςυγγενείσ, φίλοι κλπ). 
2. Σα παιδιά ετοιμάηουν μια ςυνζντευξθ με 10 ερωτιςεισ, που ζχουν από δφο 
εναλλακτικζσ απαντιςεισ θ κάκε μία (δζςτε το παράδειγμα πιο κάτω). 
3. Σα παιδιά κάνουν τισ ερωτιςεισ ξεχωριςτά ςτα δφο πρόςωπα που ζχουν επιλζξει 
(ςτο ςπίτι ι τθλεφωνικά) και ςθμειϊνουν τισ απαντιςεισ τουσ ςε ζνα χαρτί. 
4. τθ ςυνζχεια τα παιδιά ρωτάνε το κάκε ζνα από τα δφο πρόςωπα, τι απαντιςεισ 
πιςτεφει ότι ζδωςε το άλλο. Σςεκάρουν, και ςτο τζλοσ τουσ λζνε αν μάντεψαν 
ςωςτά και ....τι βακμό πιραν ςτα 10!! 
Αυτό βζβαια μπορεί να γίνει και με νζα ςειρά ερωτιςεων ι με νζα ηευγάρια 
προςϊπων που ερωτϊνται.... 
Ζτςι οι μικροί ερευνθτζσ - ερευνιτριεσ μασ αποκαλφπτουν πόςο καλά γνωριηόμαςτε 
εμείσ οι μεγάλοι.... 
Δοκιμάςτε το. Βοθκθτικά ςασ δίνω παρακάτω μια δεκάδα ερωτιςεων και 
απαντιςεων. Βζβαια το κάκε παιδί μπορεί να φτιάξει τισ δικζσ του ερωτιςεισ (που 
κα παρουςιάηονται ςε 10δεσ ςτουσ μεγάλουσ, για να παίρνουν και τον αντίςτοιχο 
βακμό!!!) 

1. Σι είναι πιο ςθμαντικό για ςζνα, να νοιϊκεισ δθμιουργικόσ/-ι ι χριςιμοσ/-θ; 
2. Σι δεν κα ικελεσ να δεισ ξαφνικά μζςα ςτο ςπίτι, μια κατςαρίδα ι μια γάτα του 
δρόμου; 
3. Σι ςε ενοχλεί περιςςότερο, θ γκρίνια ι θ βρϊμα; 
4. Σι κα ικελεσ να ανακαλφψεισ ςε ζνα ςυρτάρι, ζνα παλιό αγαπθμζνο ςου βιβλίο ι 
ζνα παλιό ςου ςθμειωματάριο; 
5. ε ποιο δωμάτιο του ςπιτιοφ ςου αρζςει πιο πολφ να είςαι, ςτθν κουηίνα ι ςτο 
υπνοδωμάτιο ςου; 
6. Αν χτυπιςει το τθλζφωνο ποιοσ προτιμάσ να μθν είναι, κάποιοσ που ζχει ανάγκθ 
από δανεικά ι κάποιοσ που κα αρχίςει τθν πολυλογία; 
7. Θα ςε εκνεφριηε περιςςότερο κάποιοσ γείτονασ που κάνει φαςαρία ι κάποια 
περιςτζρια ςτο μπαλκόνι ςου; 
8. Σι κα προτιμοφςεσ να κάνεισ για να χαλαρϊςεισ, να ακοφςεισ μια ωραία μουςικι 

https://saferinternet4kids.gr/
https://www.greekteachers.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C/?fbclid=IwAR1JfWSWq6FU4zCs95Qo
https://www.greekteachers.gr/77-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%AF/?fbclid=IwAR3v6q4DDSwhiBOe
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ι να παίξεισ ζνα παιχνίδι; 
9. Αν ςου ηιταγαν να βάψεισ ζνα τοίχο ςτο δωμάτιο ςου με ζνα μόνο χρϊμα κα 
προτιμοφςεσ απόχρωςθ του μπλε ι του κόκκινου; 
10. Αν χρειάηεται να μείνεισ πολφ καιρό ςτο ςπίτι, τι ςου λείπει πιο πολφ, θ 
ελευκερία ςου ι οι παρζεσ ςου; 

 Εξερευνοφμε μζςα από τα μάτια των εξερευνθτϊν, των φωτογράφων, των 
δθμοςιογράφων και των κινθματογραφιςτϊν του 

https://www.nationalgeographic.com/                                                                                                                                                 

 

 Λφνουμε ςταυρόλεξα   
              εδϊ  

 Λφνουμε κρυπτόλεξα                                                                                                                  
εδϊ      

 

 Παρακολουκοφμε  ςειρζσ παραγωγισ COSMOTE TV με κζμα τθν ελλθνικι ιςτορία 
και πολιτιςμό, αλλά και εκπομπζσ με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για παιδιά και 
νζουσ  ελεφκερα μζχρι 30/4 ςτο youtube ςτο κανάλι τθσ COSMOTE                                 
εδϊ  

 Διαβάηουμε τα 12 μζχρι τϊρα δθμοςιευμζνα τεφχθ του περιοδικοφ 

‘’ΣΕΛΕΙΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ’’ (αν είμαςτε ςτθ  Γ Γυμναςίου).       

https://schoolpress.sch.gr/11teleionontastogymnasio2020                       (*) 

 

 Δθμιουργοφμε τον ατομικό φάκελο δεξιοτιτων – e portfolio (αν είμαςτε ςτθ  Γ 

Γυμναςίου)  και καλλιεργοφμε και  τισ  ψθφιακζσ  δεξιότθτεσ.                  (*)                                 

https://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder 

 

 Κάνουμε το τεςτ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ (αν είμαςτε ςτθ  Γ Γυμναςίου) , 

δωρεάν με απλι εγγραφι .                                 

https://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests                                            (*) 

 

(*)        Οι προτάςεισ αυτζσ εντάςςονται ςτο Πρόγραμμα Αγωγισ ταδιοδρομίασ  

«ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΟ 11ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ» 

που υλοποιείται ςτο ςχολείο μασ και απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 

τθσ  Γ τάξθσ Γυμναςίου του χολείου μασ.                                                                                          

Επικοινωνιςτε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο vlachodi@sch.gr  με τθν κακθγιτρια του 

χολείου μασ κ. Βλαχοδιμου Ευπραξία για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ και για τα 

αποτελζςματα των τεςτ. 

 

 

https://www.nationalgeographic.com/
�%09https:/www.livebooks.gr/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd/?fbclid=IwAR0nL7539xxm7FMrxbf6dT-OdObhWiOywCZJMYx-y8RjJluakawLSNL3xJg
�%09https:/www.livebooks.gr/tag/%ce%ba%cf%81%cf%85%cf%80%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=9FC3OUc_G74
https://schoolpress.sch.gr/11teleionontastogymnasio2020
https://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder
https://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
mailto:vlachodi@sch.gr

