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ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK-Παιδική Λογοτεχνία Στον κατάλογο της Ανοικτής 
Βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή 
τους εκδοτικούς οίκους πλήθος βιβλίων. Στην ενότητα της παιδικής λογοτεχνίας,  οι 
νεαροί αναγνώστες μπορούν να ξεφυλλίσουν μόνοι ή μαζί με τους γονείς τους σε 
ηλεκτρονική μορφή παραμύθια και ιστορίες. Επιπλέον, τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν 
να περιηγηθούν σε κλασικά αριστουργήματα της ελληνικής   και παγκόσμιας 
λογοτεχνίας.  

 Βιβλία που ακούγονται : Ο Ιστότοπος του Μικρού Αναγνώστη προσφέρει στα 
παιδιά την ευκαιρία να «ακούσουν» αποσπάσματα ή ολόκληρες ιστορίες αγαπημένων 
συγγραφέων διαβασμένες από ταλαντούχους ηθοποιούς, ενώ παράλληλα μπορούν να 
γυρνούν  τις σελίδες του αντίστοιχου ψηφιακού βιβλίου. Έτσι, οι όμορφες ιστορίες 
γίνονται ακαταμάχητες, καθώς ζωντανεύουν στα χείλη χαρισματικών αναγνωστών.  

 bookbook.gr - Ίστοσελίδα ενημέρωσης για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο : Βάλτε 
μπρος τις μηχανές ανάγνωσης μέσα από την ιστοσελίδα που απευθύνεται σε παιδιά, 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Περιηγηθείτε και απολαύστε βιβλία που ακούγονται , 
ταξιδέψτε με αποσκευή σας τις μαγικές βαλίτσες της ποίησης, εμπλουτίστε τις γνώσεις 
σας και εξερευνήστε διάφορα θέματα μέσα από τα  αφιερώματα.  

http://www.openbook.gr/2011/10/anoikth-bibliothhkh.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www.bookbook.gr/
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-7-9-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1


Ιδιαίτερα προτείνεται για την περίοδο αυτή που όλοι περνάμε περισσότερο χρόνο στο 
σπίτι η δράση «Μιλάνε τα σπίτια-Εξερευνούμε μαζί με τα παιδιά τα σπίτια μας» και «Τα 
φανταστικά σπίτια της λογοτενίας»   

 Εξερευνώ τις ιστορίες, εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας  για το Δημοτικό,  ΥΠΠΕΘ και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας : Παίξτε με τους 
ήρωες και τις λέξεις αγαπημένων παιδικών βιβλίων, δημιουργήστε τους δικούς σας 
ήρωες και ταξιδέψτε με το πλοίο της λογοτεχνίας…. 

 Ανθολόγιο Παιδικής Λογοτεχνίας και Παράδοσης, σε ηλεκτρονική 
μορφή,  Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού: Ανακαλύψτε θησαυρούς της παιδικής 
λογοτεχνίας και της λαϊκής παράδοσης σε ψηφιακή μορφή.  

 1000+ εικονογραφημένα περιοδικά  Για τους λάτρεις των comics. Τεύχη από 
1000+ comics- Ιστοσελίδα SmileFreeWare 

 Η Γελοιογραφία στην Εκπαίδευση Γελοιογραφίες ανά θεματική, 
οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα, από την ιστοσελίδα educartoon. Γελοιγραφίες που μας 
προβληματίζουν και μας ευαισθητοποιούν σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος, 
πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της εικόνας (Προτείνεται για τα παιδιά των τελευταίων 
τάξεων του Δημοτικού).     
 
Ας μην ξεχάσουμε ωστόσο ότι τίποτα δεν αντικαθιστά την εμπειρία ανάγνωσης του 
τυπωμένου βιβλίου. Ας προτρέψουμε λοιπόν τα παιδιά να ανακαλύψουν μαζί με τους 
γονείς τους κρυμμένους θησαυρούς στις βιβλιοθήκες των σπιτιών τους.  
 

 
 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Τώρα που οι πινακοθήκες και τα μουσεία τέχνης είναι κλειστά μπορούμε να 
περιηγηθούμε εικονικά σ’ αυτά:    
Μερικές από τις πραγματικά ανεξάντλητες προτάσεις που μπορεί κανείς να 
ανακαλύψει περιηγούμενος στο διαδίκτυο είναι οι παρακάτω:  
 

 Η συλλογή του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή: Το νεοϊδρυθέν μουσείο προσφέρει 
σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να περιηγηθούν εικονικά στα μοναδικά του έργα 
τέχνης, να διαβάσουν γι’ αυτά και να βιώσουν την εμπειρία «φωνητικής ξενάγησης».   

 Google Arts & Culture  : Εικονική περιήγηση σε έργα τέχνης από τα σπουδαιότερα 
μουσεία του κόσμου. Η Google Arts & Culture έχει συνεργαστεί με περισσότερα από 500 
μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας τέχνης για να προσφέρει δημόσια πρόσβαση σε 
μερικές από τις πιο σημαντικές συλλογές τέχνης στον κόσμο, όπως το MoMA της Νέας 
Υόρκης, την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το Παλάτι των Βερσαλλιών, την 
Πινακοθήκη Brera του Μιλάνου, τα Μουσεία του Βατικανού, το Μουσείο του Λούβρου, 
το Μουσείο του Πράντ, τη Γκαλερί Uffizi, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, 
το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, το Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, την Εθνική 
Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον κ.α. επιτρέποντας στους χρήστες του διαδικτύου να 
πραγματοποιούν εικονικές περιηγήσεις.  

 Ανακαλύψτε τους θησαυρούς του Μουσείου Ερμιτάζ : Το Μουσείο Ερμιτάζ στην 
Αγία Πετρούπολη μας προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία  για μια ενδελεχή περιήγηση 
στο μεγαλύτερο σε έκταση και αριθμό έργων τέχνης μουσείο στον κόσμο: μια περιήγηση 
5 ωρών, 19 λεπτών και 28 δευτερολέπτων!  

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/760-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/972-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/972-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp
http://users.sch.gr/vasanagno/comics.html
http://www.educartoon.gr/
https://goulandris.gr/el/collection/works-of-art
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=49YeFsx1rIw&feature=emb_logo


 Ζωγραφική: Ταινίες εκπαιδευτικής τηλεόρασης: Στην εκπαιδευτική τηλεόραση 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε ταινίες για τις εικαστικές τέχνες και να 
ανακαλύψουμε το έργο σπουδαίων δημιουργών, αλλά και τεχνοτροπίες και 
καλλιτεχνικές τάσεις που επηρέασαν την ιστορία της τέχνης και τον πολιτισμό μας .   

 Εξερευνούμε τις τέχνες παίζοντας Ψηφιακά Παιχνίδια: Η τέχνη γίνεται αφορμή 
για ατέλειωτο ψηφιακό παιχνίδι (στα αγγλικά)-Με αφορμή έργα διάσημων ζωγράφων, 
τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά έργα, «πειράζουν τα έργα» των 
αγαπημένων τους καλλιτεχνών και προσεγγίζουν τις τέχνες παίζοντας.    
Destination modern art –Μουσείο ΜοΜΑ  
Ψηφιακά παιχνίδια για παιδιά από την Tate Gallery  
Create your own Picasso 
Matisse Pieces  
 

 
 
 
ΘΕΑΤΡΟ  
Παρακολουθούμε παραστάσεις από το διαδίκτυο. 

 Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου- Παιδικές Παραστάσεις (κλικ  στο 
Ψηφιαοποιημένο αρχείο για να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του αρχείου και στις 
παιδικές παραστάσεις για να μεταβείτε απευθείας στο αρχείο της παιδικής σκηνής): Τα 
παιδιά, αλλά και όλη η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να απολαύσει online παραστάσεις 
από το αρχείο του Εθνικού Θεάτρου. Δείτε μεταξύ άλλων την «Ωραία Κοιμωμένη» και 
τον «Τσάρο με τη μακριά γενειάδα» της Κάρμεν Ρουγγέρη, τον «Γύρο του Κόσμου σε 80 
ημέρες» της Μαριάννας Τόλη και τον «Δον Κιχώτη» του Σταύρου Τσακίρη. 
Στα δεξιά της κάθε παράστασης, εκεί που αναφέρεται το «Οπτικοακουστικό Υλικό», θα 
δείτε και θα επιλέξετε τις δυνατότητες που δίνει η κάθε παράσταση (ήχου ή βίντεο). 

 Παραστάσεις Καραγκιόζη του Ευγένιου Σπαθάρη από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ 
: Διασκεδάστε, γελάστε, μάθετε ιστορία και προβληματιστείτε για τα κακώς κείμενα της 
κοινωνίας μας με το διαχρονικό ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών που 
διαπαιδαγώγησε γενιές ελλήνων.  
 

 Πρωτότυπη διαδραστική παρουσίαση του θεάτρου σκιών στο χώρο και το χρόνο, 
από την Ανατολή στη Δύση και από το παρελθόν στο παρόν- Ιστοσελίδα της Ντορίνας 
Παπαλιού: Ανακαλύψτε με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο τη μαγεία τoυ θεάτρου 
σκιών. 
 

 
 
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  

 Απολαύστε μαθητικές κινηματογραφικές ταινίες που έχουν βραβευτεί σε 
μαθητικούς διαγωνισμούς από την πλατφόρμα icreate  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Οι μαθητές 
μπορούν να αντλήσουν  έμπνευση για να γίνουν κι εκείνα δημιουργοί, μαζί με τους 
συμμαθητές και τους δασκάλους τους, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν …  

http://www.edutv.gr/index.php/kallitexnika
https://www.moma.org/interactives/destination/
https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes
http://www.picassohead.com/create.html
http://toytheater.com/matisse-pieces.php
http://www.nt-archive.gr/
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
https://archive.ert.gr/category/teniothiki/sira/pediko-neaniko-programma-theatro-skion/
http://greekshadows.com/gr/
http://greekshadows.com/gr/
http://greekshadows.com/gr/
http://www.i-create.gr/#sp-vraveumenesdhmiourgies


 Δείτε καθημερινά ταινίες για παιδιά που προτείνει το Φεστιβάλ Ολυμπίας για 
Παιδιά και Νέους και το Νεανικό Πλάνο.  
Οι άνθρωποι του Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους γνωρίζουν άριστα πώς να 
ψυχαγωγούν τους μικρούς σινεφίλ. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον Πύργο και στις 
υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας πάνω από 20 χρόνια. Τώρα που οι λιλιπούτειοι θεατές 
βρίσκονται στα σπίτια τους, το φεστιβάλ αποφάσισε να στήσει καθημερινές 
διαδικτυακές προβολές για όλους, μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook. Κάθε 
μέρα προβάλλεται μια διαφορετική ταινία μέσω της σελίδας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να επικοινωνούν με το Νεανικό Πλάνο για να συνεργαστούν με σκοπό την παροχή εξ 
αποστάσεων προγραμμάτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης στους μαθητές τους, 
επιλέγοντας ταινίες από την πλούσια ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου, αρκετές από τις 
οποίες συνοδεύονται και από εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. 
   Προτάσεις ταινιών animation για τους μικρότερους μαθητές από ιστοσελίδα «elniplex- 
Τα πάντα για όσους ζουν με παιδιά»   
 
 

 
 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ / ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ/ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
«Ταξιδέψτε» σε μνημεία της χώρας μας και όλου του κόσμου μέσα από τρισδιάστατες 
αναπαραστάσεις και εικονικές περιηγήσεις  
 

 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΥΠΠΟΑ 

 Τρισδιάστατη Αναπαράσταση της Αρχαίας Αθήνας 
 Εικονική περιήγηση στην αρχαία αγορά των Αθηνών  
 Εικονική περιήγηση στην αρχαία Μίλητο   
 Εικονική περιήγηση στην Αγία Σοφία   
 Εικονική περιήγηση στην αρχαία Ολυμπία 1 
 Εικονική Περιήγηση στην αρχαία Ολυμπία 2   
 Εικονική περιήγηση στον Δίον  
 Εικονική περιήγηση στην Κνωσσό 
 Εικονική περιήγηση στην Πομπηία   
 World Heritage Journeys Europe - UNESCO  Η UNESCO με την συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησαν αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία, έτσι ώστε 
να αναδειχθεί η Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και να γίνει προσιτή σε όλους τους 
ταξιδιώτες. Πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα της UNESCO, η οποία είναι 
αφιερωμένη στην Παγκόσμια Κληρονομία και συνδυάζει την γνώση με τα ταξίδια. 
Ουσιαστικά, μας ξεναγεί στα πιο μοναδικά και αυθεντικά μνημεία, τα οποία έχουν 
προτείνει ειδικοί αναλυτές και ντόπιοι πληθυσμοί, ενώ την επιμέλεια έχει αναλάβει το 
National Geographic. 
 
Δείτε εκπαιδευτικές ταινίες για μνημεία/ χώρους πολιτισμικής αναφοράς    

 Η ιστορία του Παρθενώνα μέσα στους αιώνες, του Κώστα Γαβρά  
 Παρθενώνας: Μέτρο και τελειότητα  
 Εκπαιδευτικές περιηγήσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους από το 

Υπουργείο Πολιτισμού 

https://olympiafestival.gr/
https://www.facebook.com/olympiafestival/
http://www.neanikoplano.gr/
https://www.elniplex.com/category/elniplex-plus/animation-video/
https://www.elniplex.com/category/elniplex-plus/animation-video/
https://www.youtube.com/channel/UCSFGq-hYv6ESBGS9MQTjltw
https://www.youtube.com/channel/UCSFGq-hYv6ESBGS9MQTjltw
http://www.ancientathens3d.com/el/
https://www.youtube.com/watch?v=ssbNi0c7RAI
https://www.youtube.com/watch?v=ssbNi0c7RAI
http://www.ime.gr/choros/miletus/360vr/gr/index.html?hs=4
http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/3d.html
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/3d.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=zza9VNuQYyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=zza9VNuQYyA&feature=emb_logo
http://www.ancientdion.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NEpJTxpRYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=NEpJTxpRYpQ
https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=pompeii,+italy+ruins&amp;sll=40.716428,14.537315&amp;sspn=0.061672,0.132351&amp;ie=UTF8&amp;hq=pompeii,+italy+ruins&amp;hnear=&amp;ll=40.748902,14.484834&amp;spn=0,359.991728&amp;t=h&amp;z=17&amp;layer=c&amp;cbll=40.748902,14.484834&amp;panoid=1e-bu_kis-dL1BnVGZhDdw&amp;cbp=12,209.48,,0,7.63
https://visitworldheritage.com/en/eu/
https://www.dailymotion.com/video/xoswat
http://www.edutv.gr/index.php/istoria-2/parthenonas-metro-kai-teleiotita
https://www.youtube.com/channel/UCSFGq-hYv6ESBGS9MQTjltw
https://www.youtube.com/channel/UCSFGq-hYv6ESBGS9MQTjltw


 Γνωρίζουμε την Καστροπολιτεία του Μυστρά παίζοντας: Η Καστροπολιτεία του 
Μυστρά, διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι, ΥΠΠΟΑ 

 
 
 
ΜΟΥΣΕΙΑ  
Ας «επισκεφθούμε» Μουσεία της Ελλάδας και του κόσμου μέσα από εικονικές 
περιηγήσεις.  

 Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών 
 Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
 Λουτρό των Αέρηδων 
 Μουσείο της Ακρόπολης 
 Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης  
 Μουσείο Μπενάκη 
 Εικονική περιήγηση στο Μουσείο Μπενάκη : Το Μουσείο Μπενάκη είναι ένα από 

τα πιο γνωστά μουσεία της Αθήνας. Ιδρύθηκε το 1929 από τον Αντώνη Μπενάκη στην 
μνήμη του πατέρα του Εμμανουήλ Μπενάκη και στεγάζεται στην οικία της από την 
Αλεξάνδρεια οικογένειας Μπενάκη. Στον ιστότοπο λειτουργούν εικονικές περιηγήσεις 
360˚ σε όλες τις αίθουσες με εκατοντάδες έργα τέχνης και με ηχητική ξενάγηση σε έξι 
γλώσσες.  

 Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα “Β. Παπαντωνίου”. 
 Λούβρο   
 Περιήγηση σε μουσεία όλου του κόσμου με το google art project 

 
Παίζουμε και μαθαίνουμε μέσα από τις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  
Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο: Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην 
εκθεσιακή δράση «Αρχαϊκά Χρώματα» στο σπίτι τους, μέσα από το ψηφιακό 
παιχνίδι «Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο». Εκεί μπορούν να διαλέξουν το πινέλο και τα 
χρώματα που επιθυμούν, χρωματίζοντας το άγαλμα της Πεπλοφόρου και 
αποθηκεύοντας ή τυπώνοντας το έργο τους όσες φορές επιθυμούν και με πολλές 
απίθανες παραλλαγές. Δείτε εδώ μερικά ψηφιακά έργα. 
Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης: Το οικογενειακό παιχνίδι «Αναζητώντας τη θεά 
Αθηνά» συνδυάζεται με την ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο «Αθηνά, η θεά της 
Ακρόπολης», μία εικονική περιήγηση με στόχο τη γνωριμία του επισκέπτη με τις 
διαφορετικές υποστάσεις της θεάς, αλλά και με το Μουσείο Ακρόπολης. 
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα: Η Ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, 
παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή μέσα από την εφαρμογή . H εφαρμογή απευθύνεται 
στους ειδικούς επιστήμονες, στο ευρύ κοινό, αλλά και στα παιδιά μέσα από τα ψηφιακά 
της παιχνίδια. 
Το πρόγραμμα Γλαύκα: Το πρόγραμμα Γλαύκα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή με θέμα 
την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης. Στόχος του είναι η γνωριμία των 
παιδιών με τις φθορές, τα αίτια και τα είδη των επεμβάσεων, με τα επαγγέλματα των 
ανθρώπων που πραγματοποιούν τα αναστηλωτικά έργα, καθώς και με τις σύγχρονες 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Πρωταγωνιστής είναι η Γλαύκα, ένα 
ιπτάμενο ρομπότ που καθοδηγεί το παιδί σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής. Αποστολή 
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http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.virtual-tour&u=II_5
http://www.mnep.gr/gr/episkepsi/to-loutro-ton-aeridon/eikoniki-periigisi/efarmogi-eikonikis-periigisis/
http://www.googleartproject.com/collection/acropolis-museum/museumview/
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?clang=0&amp;cnode=8&amp;cpage=NODE
http://www.benaki.gr/?id=4020201&amp;lang=gr
https://bit.ly/2WJ5G6x
http://www.pli.gr/el/content/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-360-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B2%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.louvre.fr/
http://www.googleartproject.com/
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko
https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/arhaika-hromata-1
https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151216208497268.476949.205743572267&type=3
http://www.acropolis-athena.gr/
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/oikogeneiaka-paixnidia
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/oikogeneiaka-paixnidia
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.parthenonfrieze.gr/
http://acropolisvirtualtour.gr/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/


του παιδιού είναι να συμμετάσχει στο πρόγραμμα σχεδιασμού της Γλαύκας και να 
κερδίσει το βραβείο συμμετοχής του. 
 

 
 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ 
Παρακολουθούμε συναυλίες στο διαδίκτυο:  

 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας δίνει την 
ευκαιρία να ταξιδέψετε   ψηφιακά σε μερικούς από τους πιο ιστορικούς συναυλιακούς 
χώρους σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μέσα από μια σειρά καταπληκτικές συναυλίες 
που θα προβάλλονται μέσω facebook κάθε βράδυ στις 21:00. Μικροί και μεγάλοι δεν 
έχετε παρά να χαλαρώσετε και να απολαύσετε!  

 Όπερα του Παρισιού: Η εμβληματική Οπερα του Παρισιού δωρίζει στο κοινό την 
αφρόκρεμα των παραγωγών της σε όπερα και μπαλέτο μέσω διαδικτύου. Από τις 17 
Μαρτίου με την κωμική όπερα «Μανόν» μέχρι και τις 3 Μαΐου γνωστοποιήθηκε το 
πρόγραμμα για τους απανταχού φιλότεχνους. (Το Πρόγραμμα: 23 – 29 Μαρτίου Ντον 
Τζιοβάνι, 30 Μαρτίου- 5 Απριλίου «Η λίμνη των κύκνων», 6 – 12 Απριλίου «Ο κουρέας 
της Σεβίλλης», 13 – 19 Απριλίου Soiree Robbins, 20 – 26 Απριλίου «Τα παραμύθια του 
Χόφμαν», 27 Απριλίου – 3 Μαΐου «Κάρμεν») 
 

 Ακούμε μουσική μόνοι ή με παρέα στο σπίτι 
-Προτάσεις από την ιστοσελίδα «elniplex- Τα πάντα για όσους ζουν με παιδιά» για 
τραγούδια και μουσικές για  

• Συναισθήματα 
• Ζώα 
• Καταστάσεις 
• Γιορτές 
• Εποχές 
• Φύση/Περιβάλλον 
• Ανθρώπους 
• Δραστηριότητες 
• Διάφορες Στιγμές 

-Ακούμε παραδοσιακή μουσική από όλες τις γωνιές της Ελλάδας  από το ψηφιακό 
αρχείο του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου     
-Ακούμε έργα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας από την ιστοσελίδα για παιδιά της 
Συμφωνικής Ορχήστρας του San Fransisco και από την ιστοσελίδα classics for kids   

 Παίζουμε ψηφιακά μουσικά παιχνίδια και εξερευνούμε το μαγικό κόσμο της 
μουσικής.   

• Εμμέλεια, Μουσικό χωριό. Εκπαιδευτικό λογισμικό (Μουσική Α-ΣΤ Δημοτικού): 
Μουσικές του κόσμου, μουσικά όργανα, ήχοι, μουσική πράξη κ.α.  
• Ψηφιακά παιχνίδια από την Ιστοσελίδα για Παιδιά της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας της Νέας Υόρκης (στα αγγλικά)   
• Μορφολογική ανάλυση της 9ης Συμφωνίας του Dvorzak (από το Carnegie Hall) 
Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν και να 

https://www.facebook.com/megaron.gr/
https://www.operadeparis.fr/en
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
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https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-20151120223137/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%CE%B6%CF%8E%CE%B1/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%82-20151120223223/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%cf%86%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%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/
https://www.elniplex.com/category/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CF%82/
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs
http://www.sfskids.org/listen/
http://www.sfskids.org/listen/
https://www.classicsforkids.com/music/hearthemusic.php
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mousiki-a-st/d16-web/
https://www.nyphilkids.org/
https://www.nyphilkids.org/
http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/low/Fmovement1_final.html


συνθέσουν, να θυμηθούν και να αλλάξουν τη δομή του έργου μέσα από 
παιχνίδια (στα αγγλικά). 
• Παιχνίδια για μικρότερες ηλικίες (έως Β΄ δημοτικού). Ελκυστικό περιβάλλον για 
να εξερευνήσουν τα παιδιά βασικές μουσικές έννοιες (στα αγγλικά). 
• Eκπαιδευτικές δραστηριότητες από την Ιστοσελίδα classics for kids του 
Cincinnati Public Radio (στα αγγλικά) 
• Οδηγός των νέων για την ορχήστρα- Photodentro 
• Οδηγός των νέων για την ορχήστρα : εκπαιδευτικό παιχνίδια στα αγγλικά 
(Carnegie Hall)  
• Ιστότοπος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης-Δραστηριότητες για 
παιδιά   
• Ξύλινα και χάλκινα πνευστά- Photodentro 
 

 Παρακολουθούμε στην εκπαιδευτική τηλεόραση ταινίες με θέμα τη μουσική  
 
 

 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : Γνωρίστε σπουδαίους δημιουργούς των τεχνών (μουσικούς, χορευτές, 
λογοτέχνες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, αρχιτέκτονες, κ.α.) μέσα από εκπαιδευτικές ταινίες 
που απευθύνονται σε παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά και σε όλη την οικογένεια.      

 Η ΕΡΤ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ : Επιλεγμένες ταινίες από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ που 
απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών.  
 
 
 
 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ 
Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 
Π.Ε. Α΄, Β΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών 
Θεμάτων, δημιούργησαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 τον «Κατάλογο ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού Πολιτιστικών Θεμάτων από το Α ως το Ω» (υπ. αριθ.: 5778/ 14-
03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας) .  

Ο κατάλογος περιλαμβάνει συνδέσμους με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
διαφόρων φορέων, διαθέσιμο στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά ποικίλες θεματικές 
ενότητες που εντάσσονται στη θεματολογία των Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Η 
οργάνωση του καταλόγου ακολουθεί την αλφαβητική σειρά των θεματικών ενοτήτων. 
Ο κατάλογος εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και οι ενδιαφερόμενοι/ες 
εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σ’ αυτόν στον παρακάτω 
σύνδεσμο:  
https://docs.google.com/document/d/1LuzMkJI-UyZLQZ2IIkA_jj1-
Tgra7SGfyXJaMtVoqqU/edit?usp=sharing  
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Πηγή: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  
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