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υμπλθρωματικό εκπαιδευτικό υλικό ςε ψθφιακι μορφι 

Τα ςχολικά βιβλία ςε α) pdf μορφι 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcoursespdf.jsp  , β) ςε διαδραςτικι μορφι 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcoursesdiadrastika.jsp  

 Τα λογιςμικά  του ΤΠΑΙΘ (http://ts.sch.gr/software ),  όπωσ και πολλζσ εφαρμογζσ 

του Φωτόδεντρου και των Διαδραςτικϊν Βιβλίων του Ψθφιακοφ Σχολείου  

(https://dschool.edu.gr/ ) κα ςταματιςουν να λειτουργοφν με το flash και το java. 

Για αυτό καλό είναι να εγκαταςτιςετε  από εδϊ 

https://ts.sch.gr/wiki/Windows/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF

%CE%B3%CE%AD%CF%82/Pale_Moon  μπορείτε  να χρθςιμοποιείτε τισ παραπάνω 

εφαρμογζσ . Το ίδιο πρζπει να κάνουν και οι μακθτζσ.  

Ηλεκτρονικζσ διευκφνςεισ με ελλθνικζσ ι εξελλθνιςμζνεσ εφαρμογζσ: 

Wordwall 

https://wordwall.net/en-

gb/community/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%A

C  

Οδθγόσ χριςθσ WordWall (Published on Apr 11, 2020)    

Ζνασ χριςιμοσ οδθγόσ για τθ δθμιουργία ψθφιακϊν και διαδραςτικϊν  παιχνιδιϊν  

Επιμζλεια: Ανκι Αρκουλι και Μαρία Τςαπάρα  

https://issuu.com/mariatsapara/docs/______________wordwall.pptx    

Learning apps   

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool  

Στθν ιςτοςελίδα https://edtech.gr/learning-apps/    Εκπ/κι Τεχνολογία  &  Ψθφιακά 
εργαλεία μάκθςθσ μπορείτε να βρείτε οδθγίεσ για το περιβάλλον Learning apps 

PHET (δωρεάν προςομοιϊςεισ για τθ Φυςικι, Χθμεία, Μακθματικά, Επιςτιμεσ τθσ 

γθσ και Βιολογία 

https://phet.colorado.edu/el/  

Padlet 

Στο Blog “Η κυρία Λζνα των Υπολογιςτϊν” , τθσ ςυναδζλφου Τςιαμοφρτα Ελζνθσ    

https://blogs.sch.gr/tsiamourta/  κα βρείτε αναλυτικό οδθγό για να δθμιουργιςετε 

το πρϊτο ςασ  Padlet 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcoursespdf.jsp
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcoursesdiadrastika.jsp
http://ts.sch.gr/software
https://dschool.edu.gr/
https://ts.sch.gr/wiki/Windows/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/Pale_Moon
https://ts.sch.gr/wiki/Windows/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/Pale_Moon
https://wordwall.net/en-gb/community/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://wordwall.net/en-gb/community/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://wordwall.net/en-gb/community/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://issuu.com/mariatsapara/docs/______________wordwall.pptx
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool
https://edtech.gr/learning-apps/
https://phet.colorado.edu/el/
https://blogs.sch.gr/tsiamourta/
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Άλλα εκπαιδευτικά ιςτολόγια. Π.χ.  

http://emathima.gr/  

https://www.e-selides.gr/   

http://users.sch.gr/nikmavr/   

Χριςιμα εκπαιδευτικά βίντεο. Π.χ. 

https://www.youtube.com/c/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%C

F%82%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%

CF%82/videos  

Εικονικζσ περιθγιςεισ ςε μουςεία 

https://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.home  

http://metsovomuseum.gr   

Ενδιαφζρουςεσ κεωρθτικζσ αλλά και πρακτικζσ προςεγγίςεισ (ενδεικτικά) 

https://www.facebook.com/PTDElab/videos/252482215773968/?v=2524822157739

68  

1) Για αςφαλι παρουςίαςθ βίντεο από το You Tube (χωρίσ 

διαφθμίςεισ και ςχόλια)  

το βίντεο που ακολουκεί δίνονται με ςαφι τρόπο οδθγίεσ για αςφαλι χριςθ 

βίντεο από το  You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=s9P01F93FEA 

 

 Επιςτθμονικι  Σθλε-Διθμερίδα  (25-26/04/2020)  με  κζμα:  «Εξ Αποςτάςεωσ  

Εκπαίδευςθ  και  χολικι  Πραγματικότθτα» 

Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  εργαςιϊν,  οι  περιλιψεισ,  οι  διαφάνειεσ  και  τα  video  

από  τισ παρουςιάςεισ τθσ τθλε-διθμερίδασ είναι αναρτθμζνα ςτον ιςτότοπο τθσ 

εκδιλωςθσ:    

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/?fbclid=IwAR2hGGsh2QrjQj9rxkIeLUiMG

oz4_qR2DFFS0RtgRR0TsEg4szjw0akdCDI  

Τα πρακτικά τθσ Τθλε-Διθμερίδασ περιλαμβάνουν: 1)Βιβλίο περιλιψεων όλων των 

εργαςιϊν (προφορικϊν και αναρτθμζνων), 2) Ψθφιακό Αποκετιριο Εργαςιϊν ΕξΑΕ 

ςτθ Σχολικι Εκπαίδευςθ:(α) Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ Διδακτικϊν Πρακτικϊν, 

http://emathima.gr/
https://www.e-selides.gr/
http://users.sch.gr/nikmavr/
https://www.youtube.com/c/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/videos
https://www.youtube.com/c/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/videos
https://www.youtube.com/c/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82/videos
https://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.home
http://metsovomuseum.gr/
https://www.facebook.com/PTDElab/videos/252482215773968/?v=252482215773968
https://www.facebook.com/PTDElab/videos/252482215773968/?v=252482215773968
https://www.youtube.com/watch?v=s9P01F93FEA
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/?fbclid=IwAR2hGGsh2QrjQj9rxkIeLUiMGoz4_qR2DFFS0RtgRR0TsEg4szjw0akdCDI
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/?fbclid=IwAR2hGGsh2QrjQj9rxkIeLUiMGoz4_qR2DFFS0RtgRR0TsEg4szjw0akdCDI
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(β) Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ Θεωρθτικϊν Ειςθγιςεων, (γ) Επιλεγμζνεσ 

Προφορικζσ Διδακτικζσ Πρακτικζσ, (δ) Προςκεκλθμζνεσ Θεωρθτικζσ Προφορικζσ 

Ειςθγιςεισ και εμφανίηονται ςτον ακόλουκο υπερδεςμό: 

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/anartimenes/ 

Παρακαλϊ από τον προθγοφμενο ςφνδεςμο επιλζξτε  ανάμεςα ςε άλλα και τουσ 

ακόλουκουσ δφο οι οποία μασ παρζχουν: 1) μια ενδιαφζρουςα πρακτικι 

αξιοποίθςθσ του e-class με λεπτομερι και με παράδειγμα οδθγό εφαρμογισ του 

και 2) μία επίςθσ ενδιαφζρουςα πρακτικι οργάνωςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ:   

Σαχεία Δθμιουργία Μακιματοσ ςτθν θ-τάξθ. Αξιοποιϊντασ Πόρουσ από τα 

Διαδραςτικά χολικά Βιβλία – Λαηαρόπουλοσ πυρίδων & Δαοφςθσ Δθμιτριοσ 

https://drive.google.com/file/d/1eiN4g-CQSC3D9Yo9nT2U6yD2eIQExbOh/view 

Εξ αποςτάςεωσ ςχολικι εκπαίδευςθ: παραδείγματα και πρακτικζσ ςτο δθμοτικό 

ςχολείο – Δρ Βαςιλικι (φλβθ) Ιωακειμίδου 

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/ergasia8-2/ 

 Πανεπιςτιμιο Κριτθσ | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α - Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσχολικι Εξ 

Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ: χεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: από τθ κεωρία 

ςτθν πράξθ 

1ο Επιμορφωτικό εμινάριο : Πρακτικζσ Συμβουλζσ /Ειςαγωγικό πλαίςιο 

διδακτικισ αξιοποίθςθσ    https://www.edivea.org/elschools.html# 

2ο Επιμορφωτικό εμινάριο: Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: Από τθ κεωρία 

ςτθν πράξθ   https://www.edivea.org/uliko2.html 

Ακόμθ, ςε βιντεοςκοπθμζνθ μετάδοςθ, ςτθν ιςτοςελίδα που ακολουκεί, μπορείτε 

να παρακολουκιςετε, εκτόσ από τθν ειςιγθςθ του Κακθγθτι Παναγιϊτθ 

Αναςταςιάδθ με κζμα «ΤΠΕ και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ: Αρχζσ – 

Μεκοδολογία» και παράδειγμα αξιοποίθςθσ του περιβάλλοντοσ Webex ςε 

παράδειγμα ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ. 

https://www.facebook.com/PTDElab/videos/252482215773968/?v=2524822157739

68  

 Ψθφιακό χολείο –Ψθφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (για όλα τα διδακτικά 

αντικείμενα) 

Διαδραςτικά ςχολικά βιβλία (Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό: Προγράμματα 

Σπουδϊν, Διαδραςτικά βιβλία μακθτι *εμπλουτιςμζνα html+, βιβλία μακθτι *μθ 

εμπλουτιςμζνα html+, διδακτικά πακζτα pdf, Φωτόδεντρο, όπωσ και το υλικό 

ανά τάξθ ι και ανά μάκθμα)  

http://ebooks.edu.gr/new/ 

 Φωτόδεντρο – Εκνικόσ υςςωρευτισ Εκπαιδευτικοφ Περιεχομζνου (για όλα τα 

διδακτικά αντικείμενα) 

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/anartimenes/
https://drive.google.com/file/d/1eiN4g-CQSC3D9Yo9nT2U6yD2eIQExbOh/view
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/ergasia8-2/
https://www.edivea.org/elschools.html
https://www.edivea.org/uliko2.html
https://www.facebook.com/PTDElab/videos/252482215773968/?v=252482215773968
https://www.facebook.com/PTDElab/videos/252482215773968/?v=252482215773968
http://ebooks.edu.gr/new/
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http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

      Ειδικότερα περιζχει τα :  

1. Φωτόδεντρο – Μακθςιακά Αντικείμενα 

http://photodentro.edu.gr/lor/ 

2. Φωτόδεντρο – Εκπαιδευτικά Βίντεο 

http://photodentro.edu.gr/video/ 

3. Φωτόδεντρο – Εκπαιδευτικά Λογιςμικά 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/ 

4. Φωτόδεντρο –  e-yliko χρθςτϊν  

http://photodentro.edu.gr/ugc/ 

5. Φωτόδεντρο –  Ανοιχτζσ Εκπαιδευτικζσ Πρακτικζσ 

http://photodentro.edu.gr/oep/ 

6. Φωτόδεντρο –  Πλατφόρμα Αίςωποσ 

http://aesop.iep.edu.gr/ 

 Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ  

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

 Online Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Α'Βάκμιασ & Β'Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
http://ts.sch.gr/software 

Επιπλζον εκπαιδευτικό υλικό για: 

Διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα ςτο Δθμοτικό 

 Α, Β, Γ τάξεισ Δθμοτικοφ: Γλϊςςα, Μακθματικά, Ιςτορία, Μελζτθ 

Περιβάλλοντοσ  

http://www.jele.gr/  

Ειδικότερα για: 

Α) Γλϊςςα 

 Από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

 Λεξικό τθσ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ (Λεξικά Α'-Γ' και Δ'-ΣΤ' Δθμοτικοφ) 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/modern_greek/education/lex_first_grade/index.html 

 Εξερευνϊ τισ ιςτορίεσ: Εργαλεία ανάγνωςθσ και διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ 

ςτο Δθμοτικό – Παίηοντασ με τουσ ιρωεσ, τισ λζξεισ Κι το χρόνο.  

http://www.e-istories.gr/ 

 Πρωτζασ: Εκπαιδευτικά ςενάρια για τα γλωςςικά μακιματα (Ανάπτυξθ των 

ςεναρίων από εν ενεργεία εκπαιδευτικοφσ μετά από ςυνεργαςία ςε 
διαδικτυακζσ κοινότθτεσ.Το κάκε ςενάριο εφαρμόςτθκε ςτθν πράξθ από δφο 
εκπαιδευτικοφσ (τον/τθν ςυντάκτθ/ρια και ζναν/μία ακόμθ). Σε κάκε εφαρμογι 

παρατίκενται αναλυτικά ςχόλια και τεκμιρια από τθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ.Τα 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/video/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
http://photodentro.edu.gr/ugc/
http://photodentro.edu.gr/oep/
http://aesop.iep.edu.gr/
http://www.edutv.gr/index.php
http://ts.sch.gr/software
http://www.jele.gr/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/education/lex_first_grade/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/education/lex_first_grade/index.html
http://www.e-istories.gr/
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ςενάρια βρίςκονται ςε βάςθ δεδομζνων, θ οποία ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να 
είναι δυνατι μια δυναμικι αναηιτθςι τουσ.) 

http://proteas.greek-language.gr/  

 Μικρόσ Αναγνϊςτθσ  (Από τον κόμβο του Ε.ΚΕ.ΒΙ. – Ανάμεςα ςτα άλλα: 

αποςπάςματα ι και ολόκλθρεσ ιςτορίεσ που διαβάηουν θκοποιοί και παράλλθλα 

ξεφυλλίηουν τα παιδιά) 

http://www.mikrosanagnostis.gr/ 

 

 Ανοιχτι Βιβλιοκικθ (ζνα αποκετιριο με χιλιάδεσ ελλθνικά ψθφιακά βιβλία – 

ανάμεςα τουσ και παιδικισ λογοτεχνίασ- που διανζμονται ελεφκερα και 

νόμιμα ςτο διαδίκτυο) 

https://www.openbook.gr/ 

 

Β) Μακθματικά 

 Ιςτοςελίδεσ  για τθν  υποςτιριξθ τθσ Μακθματικισ Εκπαίδευςθσ (Ενδεικτικζσ) 

(ΠΕ.Κ.Ε.. ΘΕΑΛΙΑ) 

http://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/88/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%C

E%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF

%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf 

 

 υμπλθρωματικά ςτισ ανωτζρω ιςτοςελίδεσ 

-Ιςτοςελίδεσ (ελλθνικζσ ι  μεταφραςμζνεσ ςτα ελλθνικά) με μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

για όλεσ  τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ. 

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/math 

http://inschool.gr/ 

https://digitalzoot.weebly.com/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha-

gammaepsilonnuiotakappa940.html 

https://digitalzoot.weebly.com/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha-muepsilon-

kappalambda940sigmamualphataualpha.html 

-Ιςτοςελίδεσ (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) με μακθματικά παιχνίδια για όλεσ  τισ τάξεισ του 

Δθμοτικοφ. 

https://www.mathplayground.com/ 

https://toytheater.com/category/math-games/ 

https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-
v30.html?campaignId=770019556&gclid=EAIaIQobChMIueDggMq76QIVRoh3Ch3hAgw8EAE
YASAAEgIVu_D_BwE&utm_expid=.CyO7Kbv5QuKqmDHV69BQwg.1&utm_referrer= 

http://proteas.greek-language.gr/
http://www.mikrosanagnostis.gr/
https://www.openbook.gr/creative-commons/
https://www.openbook.gr/creative-commons/
https://www.openbook.gr/creative-commons/
https://www.openbook.gr/
http://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/88/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/88/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://pekesthess.sites.sch.gr/attachments/article/88/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/math
http://inschool.gr/
https://digitalzoot.weebly.com/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha-gammaepsilonnuiotakappa940.html
https://digitalzoot.weebly.com/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha-gammaepsilonnuiotakappa940.html
https://digitalzoot.weebly.com/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha-muepsilon-kappalambda940sigmamualphataualpha.html
https://digitalzoot.weebly.com/pialphaiotachinu943deltaiotaalpha-muepsilon-kappalambda940sigmamualphataualpha.html
https://www.mathplayground.com/
https://toytheater.com/category/math-games/
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-v30.html?campaignId=770019556&gclid=EAIaIQobChMIueDggMq76QIVRoh3Ch3hAgw8EAEYASAAEgIVu_D_BwE&utm_expid=.CyO7Kbv5QuKqmDHV69BQwg.1&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-v30.html?campaignId=770019556&gclid=EAIaIQobChMIueDggMq76QIVRoh3Ch3hAgw8EAEYASAAEgIVu_D_BwE&utm_expid=.CyO7Kbv5QuKqmDHV69BQwg.1&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets-Adaptive-v30.html?campaignId=770019556&gclid=EAIaIQobChMIueDggMq76QIVRoh3Ch3hAgw8EAEYASAAEgIVu_D_BwE&utm_expid=.CyO7Kbv5QuKqmDHV69BQwg.1&utm_referrer=
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https://www.splashlearn.com/ 

https://mrprintables.com/math-printables.html 

http://www.aaamath.com/ 

https://www.mathfactcafe.com/Worksheet/MultTable 

http://www.counton.org/ 

https://www.funbrain.com/ 

https://www.ictgames.com/mobilePage/index.html 

https://www.ixl.com/math/ 

https://sites.google.com/site/mathfungames/ 

Γ) Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

 Ιςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό υλικό για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (ΠΕ.Κ.Ε.. 

ΘΕΑΛΙΑ) 

http://pekesthess.sites.sch.gr/index.php/school-work/geniko-ekpaideftiko-yliko/92-fysikes-

epistimes 

 ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΣΗ ΕϋΣΑΞΗ ΣΟΤ 2ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΗ ΑΠΟ 

ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΣΗ ΣϋΣΑΞΗ ΣΟΤ 2ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015  

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

Εργαςιϊν του Ερευνϊ & Ανακαλφπτω τον Φυςικό Κόςμο: 

http://2dim-karyst.eyv.sch.gr/fysika/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0 

 Ιςτοςελίδεσ από Εργαςτθριακά Κζντρα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.)  

http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/en/    (Ε.Κ.Φ.Ε. ερρϊν)  

https://ekfechanion.eu/  (Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων)  

https://ekfekentrou.wordpress.com/  (Ε.Κ.Φ.Ε. Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ)  

http://ekfe.mes.sch.gr/website/?page_id=265  (Ε.Κ.Φ.Ε. Μεςςθνίασ)  

 Πειράματα Φυςικισ με απλά υλικά (Ιςτολόγιο Σίνασ Νάτςου) 

https://tinanantsou.blogspot.com/ 

 

https://www.splashlearn.com/
https://mrprintables.com/math-printables.html
http://www.aaamath.com/
https://www.mathfactcafe.com/Worksheet/MultTable
http://www.counton.org/
https://www.funbrain.com/
https://www.ictgames.com/mobilePage/index.html
https://www.ixl.com/math/
https://sites.google.com/site/mathfungames/
http://pekesthess.sites.sch.gr/index.php/school-work/geniko-ekpaideftiko-yliko/92-fysikes-epistimes
http://pekesthess.sites.sch.gr/index.php/school-work/geniko-ekpaideftiko-yliko/92-fysikes-epistimes
http://2dim-karyst.eyv.sch.gr/fysika/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMAn8tSsNhku08mechOinESjAgcgNlD0
http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/en/
https://ekfechanion.eu/
https://ekfekentrou.wordpress.com/
http://ekfe.mes.sch.gr/website/?page_id=265
https://tinanantsou.blogspot.com/
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Δ) Ιςτορία 

 Google Arts & Culture (Εικονικι περιιγθςθ ςε μουςεία ςε όλο τον κόςμο και 

αναηιτθςι τουσ με βάςθ τουσ χάρτεσ τθσ Google)  

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en 

Ακόμθ: 

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Αρχαία Μίλθτο 

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Ακρόπολθ 

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Αγία Σοφία 

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Αρχαία Ολυμπία  

Εικονικι περιιγθςθ ςτισ Μυκινεσ 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Ναφπλιο 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο κάςτρο τθσ Μονεμβαςιάσ 

Εικονικι περιιγθςθ ςτον Δίον 

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Κνωςςό 

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Αρχαία Αγορά των Ακθνϊν 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο Κυκλαδικισ τζχνθσ  

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ  

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο Μπενάκθ 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ  

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ ςτθν Άνδρο 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο Καπνοφ ςτθν Καβάλα  

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Ζφεςο 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Λοφβρο 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο μουςείο Βαν Γκογκ 

Εικονικι περιιγθςθ ςτθν Πομπθία 

Εικονικι περιιγθςθ ςτο Βατικανό 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
http://www.ime.gr/choros/miletus/360vr/gr/index.html?hs=4
http://www.ime.gr/choros/miletus/360vr/gr/index.html?hs=4
http://www.ime.gr/choros/miletus/360vr/gr/index.html?hs=4
http://acropolis-virtualtour.gr/acropolisTour.html
http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/3d.html
http://www.nafplio-tour.gr/
http://www.kastromonemvasias.gr/?page_id=94&language=el
http://www.ancientdion.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU
http://3d.athens-agora.gr/
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?clang=0&cnode=8&cpage=NODE
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/acropolis-museum
http://www.benaki.gr/?id=4020201&
http://www.mmca.org.gr/museumst/ie2/virtual_museum.php
http://www.moca-andros.gr/el/episkepsi/horoi-tou-mouseiou/
http://www.tobaccomuseum.gr/
http://sailturkey.com/panoramas/ephesus/
http://www.louvre.fr/
http://amsterdam.arounder.com/en/museums/van-gogh-museum
https://www.google.com/maps/@40.7489468,14.4848331,3a,75y,209.48h,82.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1e-bu_kis-dL1BnVGZhDdw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
http://vatican.arounder.com/
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 Κδρυμα μείηονοσ Ελλθνιςμοφ (Κόμβοι ΙΜΕ – Ιςτορικοί Κόμβοι, Χϊροσ-Πόλεισ, 

Ιςτορικά Πρόςωπα, Εγκυκλοπαίδεια Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, Ελλθνικόσ Κόςμοσ)  

http://web.ime.gr/ 

 Βίντεο με κινοφμενα ςχζδια για παιδιά που αφοροφν ςτθ Μυκολογία, μφκουσ 

του Αιςϊπου και άλλα ενδιαφζροντα. 

https://www.youtube.com/channel/UCsKQX1G7XQO2a5nD9nrse-Q 

Ψυχικι ανκεκτικότθτα ςτθν περίοδο τθσ πανδθμίασ του Covid-19 

 Εργαςτιριο χολικισ Ψυχολογίασ του Ε.Κ.Π.Α.(Επιςτροφι ςτο ςχολείο   και 

ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ  μετά από το διάςτθμα παραμονισ ςτο ςπίτι  ςτθν 

περίοδο τθσ πανδθμίασ COVID-19. Χριςιμεσ επιςθμάνςεισ  και ζντυπα 

δραςτθριοτιτων. Ακινα: Εργαςτιριο Σχολικισ Ψυχολογίασ, Τμιμα Ψυχολογίασ, ΕΚΠΑ.) 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58/186-yliko-gia-

ekpaideftikoys-sxoleia 

 Κορωνοϊόσ (COVID-19): Οδθγίεσ Ψυχολογικισ Τποςτιριξθσ των Πολιτϊν 

(Τπουργείο Τγείασ) 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-

metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-

yposthrikshs-twn-politwn 

 

Ιςτοςελίδεσ με υλικό για ςχολικι χριςθ χωρίσ επίκλθςθ πνευματικϊν 

δικαιωμάτων ι ςτο πλαίςιο των creative commons 

https://search.creativecommons.org/?lang=el 

Αναηιτθςθ φωτογραφιϊν, εικόνων, βίντεο, μουςικισ 

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

ccIiiW3MI4KEWyjzBIWQdfdWu8aswBjhI2bfrenGMyPS5o6WrfGrYzs 

https://pixabay.com/el/ 

https://unsplash.com/ 

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

https://mixkit.co/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

https://www.pond5.com/free 

http://web.ime.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCsKQX1G7XQO2a5nD9nrse-Q
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58/186-yliko-gia-ekpaideftikoys-sxoleia
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58/186-yliko-gia-ekpaideftikoys-sxoleia
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn
https://search.creativecommons.org/?lang=el
https://foter.com/?fbclid=IwAR1-ccIiiW3MI4KEWyjzBIWQdfdWu8aswBjhI2bfrenGMyPS5o6WrfGrYzs
https://foter.com/?fbclid=IwAR1-ccIiiW3MI4KEWyjzBIWQdfdWu8aswBjhI2bfrenGMyPS5o6WrfGrYzs
https://pixabay.com/el/
https://unsplash.com/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://mixkit.co/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.pond5.com/free
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https://safeshare.tv/ 

https://www.voki.com/site/create 

 

 

https://safeshare.tv/
https://www.voki.com/site/create

