
Οκεξηθά Έπε θαη Φεθηαθά 

Μέζα Γηδαζθαιίαο
Παπαλησλίνπ Διέλε, πληνλίζηξηα 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ02 



Ση είδνπο ςεθηαθό πιηθό κπνξνύκε λα 

αμηνπνηήζνπκε δηδαθηηθά θαη κε ηη ηξόπν; 

Ψεθηαθό πεξηερόκελν θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία



Φεθηαθό 

Δθπαηδεπηηθό 

Τιηθό

Ψεθηαθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα - πιεζώξα 

Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ

●Φεθηαθά Κείκελα & Τπεξθείκελα  

●Ζιεθηξνληθά ώκαηα Κεηκέλσλ & 

Λεμηθά

●Αλνηρηέο Πιαηθόξκεο δηδαζθαιίαο & 

κάζεζεο

●Φεθηαθά Απνζεηήξηα (εηθόλσλ, 

βίληεν, δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ, 

δηαδξαζηηθώλ παηρληδηώλ θαη ινηπώλ 

καζεζηαθώλ πόξσλ) 

●Δγθπθινπαίδεηεο

●Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό
Παπαλησλίνπ Διέλε, πληνλίζηξηα 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ02 



Δθπαηδεπηηθό 

Λνγηζκηθό on line

Δηδηθόηεξα, κπνξνύκε λα 

αμηνπνηήζνπκε θαηεγνξίεο 

εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ, όπσο: 

●Δθαξκνγέο γξαθείνπ-ινγηζκηθά γεληθήο 

ρξήζεο 

●Πξνγξάκκαηα θαζνδεγεηηθνύ ηύπνπ

●Λνγηζκηθά αλαθάιπςεο & δηεξεύλεζεο 

(π.ρ. Λνγηζκηθά δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθώλ 

ραξηώλ, ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ) 

●Λνγηζκηθά δεκηνπξγίαο πνιπκέζσλ, 

επηθνηλσλίαο, έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο

Παπαλησλίνπ Διέλε, πληνλίζηξηα 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ02 



Γηδαθηηθή 

κεζνδνινγία 

αμηνπνίεζεο 

πιηθνύ θαη κέζσλ

Σξόπνο αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνύ 

πιηθνύ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ

●Παξαδνζηαθόο

●ύγρξνλνο, λεσηεξηζηηθόο 

Παπαλησλίνπ Διέλε, πληνλίζηξηα 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ02 



Παξαδείγκαηα Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ

Διιεληθόο Πνιηηηζκόο

Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, Φεθίδεο 

Φσηόδεληξν & Γηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία

On line Λνγηζκηθό “ΟΜΖΡΗΚΑ ΔΠΖ”

Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε (π.ρ “Ζ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα”)

Μέζσ αλαδήηεζεο ζηελ Google Search :δηαθάλεηεο παξνπζηάζεσλ, 

βίληεν π.ρ. θηλεκαηνγξαθηθέο ζθελέο Ηιηάδαο dailymotion videos_troikos 

polemos, θσλεηηθά αξρεία (νκηινύληα βηβιία), εηθόλεο-παξαζηάζεηο, 

εξγαζίεο-κειέηεο ζε αξρεία pdf θ.α

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos Politismos/eisodos.htm
http://www.greek-language.gr/digitalResources/
http://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-omirika-epi-a-b/
http://www.edutv.gr/index.php/deyterobathmia
https://www.dailymotion.com/video/x1hi6li
https://www.dailymotion.com/video/x1hi6li
http://e-didaskalia.blogspot.com/2015/09/blog-post_920.html
http://isobitis.com/


Διιεληθόο Πνιηηηζκόο 

ΟΓΤΔΗΑ 

ΗΛΗΑΓΑ

ΔΓΚΗΒΧΣΗΜΟ

Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos Politismos/Yliko/OMHROS ODYSSEIA/Odysseia/Odysseia.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos Politismos/Yliko/OMHROS-ILIADA/Iliada.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos Politismos/Yliko/OMHROS ODYSSEIA/Odysseia/Odysseia-egivotismos.htm


ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ

ΝΗΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Γηαδξαζηηθόο ράξηεο 

κε ηα βαζίιεηα ησλ 

Αραηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ 

Σξστθή εθζηξαηεία

Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9349?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9349?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9349?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9349?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9349?locale=el


Γηδαθηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ελόηεηεο:

1.Νόστος. Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

1. Αριάδνη. Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό

ΨΖΦΗΓΔΣ ΓΗΑ ΤΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΣΣΑ 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/


Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε κε έλα θεηκελνγξάθν (MS Word); 

(αθνινπζνύλ ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο) 

●εηθνλνγξάθεζε ζθελώλ ηεο Ηιηάδαο/Οδύζζεηαο ή επεμήγεζε ησλ 

εηθόλσλ-ζθελώλ κε ρξήζε απηόκαησλ ζρεκάησλ 

●δηαδνρηθή παξνπζίαζε γεγνλόησλ κε Smart Art ή γελενινγηθά δέληξα κε 

ρξήζε απηόκαησλ ζρεκάησλ

●ππεξκεζηθά θείκελα (hypertext)

●πίλαθεο (π.ρ. ζύγθξηζεο Αρηιιέα θαη Έθηνξα)

Λνγηζκηθά Γεληθήο Υξήζεο



Δηζαγσγή 

εηθόλσλ θαη 

ζπλνδεπηηθώλ 

ζρεκάησλ 

επεμήγεζεο





Παξαδείγκαηα 

ρξήζεο 

Δηζαγσγήο 

Πίλαθα



Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε κε έλα Πξόγξακκα παξνπζηάζεσλ; 
(αθνινπζνύλ ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο)

●Θεκαηηθή παξνπζίαζε Ηιηάδα/Οδύζζεηα θαη απήρεζή ηεο ζηελ ηέρλε 

●εκθάληζε - απόθξπςε αληηθεηκέλσλ, εξσηήζεηο-απαληήζεηο

●Δηζαγσγηθή ή αλαθεθαιαηησηηθή παξνπζίαζε ξαςσδίαο (από ηνπο 

καζεηέο)

Λνγηζκηθά Γεληθήο Υξήζεο

https://docs.google.com/presentation/d/1gRRLW2x7IMs-jlrdCQAGzRZ6czBfnaygdYtUViZq69U/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TIZIgMRZqHrwc5cpN1ltEUL3l4KIqhDLWZxWbfg_T_Y/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TIZIgMRZqHrwc5cpN1ltEUL3l4KIqhDLWZxWbfg_T_Y/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TIZIgMRZqHrwc5cpN1ltEUL3l4KIqhDLWZxWbfg_T_Y/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TIZIgMRZqHrwc5cpN1ltEUL3l4KIqhDLWZxWbfg_T_Y/edit


Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ηηο on line Φόξκεο θαη ηα 

Quiz;  (παξάδεηγκα 1, παξάδεηγκα 2)

Με ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ζε ζέζε δεκηνπξγνύ-δηαρεηξηζηή-ζπληνληζηή  

- Δξσηήζεηο σο αθόξκεζε ζπδήηεζεο-πξνβιεκαηηζκνύ 

- Δξσηήζεηο αμηνιόγεζεο γλώζεσλ

- Γηεμαγσγή έξεπλαο  θαηαλόεζεο ύιεο-θεληξηθώλ ελλνηώλ

Με ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζε ξόιν δεκηνπξγνύ (ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θ’ 

άζθεζε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ)

- Δλδεηθηηθή πξόηαζε: νη καζεηέο/ηξηεο θηηάρλνπλ quiz κε εξσηήζεηο-απαληήζεηο 

από θάζε κεγάιε δηδαθηηθή ελόηεηα ή ξαςσδία. Απηό κπνξεί α) λα γίλεη 

νκαδνζπλεξγαηηθά θαη β) κπνξεί λα δηαξθέζεη ζε όιε ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ 

έπνπο. ην ηέινο, όια ηα quiz (ησλ νκάδσλ θαη ησλ ξαςσδηώλ) ζπγθεληξώλνληαη 

ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ ζρνιείνπ

Λνγηζκηθά Γεληθήο Υξήζεο

https://docs.google.com/forms/d/19aZI9DB4IrgiF0cBiQDYkDmvT8CK0QmVWwEWNZRtJZ0/viewform?edit_requested=true
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos Politismos/Yliko/askisis arxaia/Iliada-Z-369-529.htm


Λνγηζκηθά Γεληθήο Υξήζεο

Τη θάλνπκε κε ινγηζκηθά ζρεδίαζεο;

Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα:

δεκηνπξγία ςεθηαθήο αθίζαο

https://drive.google.com/file/d/1EXRrK_GMrDc1sNsR9_B3LGjwJp7vAuNu/view
https://drive.google.com/file/d/1EXRrK_GMrDc1sNsR9_B3LGjwJp7vAuNu/view
https://drive.google.com/file/d/1EXRrK_GMrDc1sNsR9_B3LGjwJp7vAuNu/view
https://drive.google.com/file/d/1EXRrK_GMrDc1sNsR9_B3LGjwJp7vAuNu/view
https://drive.google.com/file/d/1EXRrK_GMrDc1sNsR9_B3LGjwJp7vAuNu/view


Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο 

πνιπκέζσλ;

π.ρ 

Ζιεθηξνληθό Πεξηνδηθό ή Ζιεθηξνληθό Βηβιίν 

●Δηθνλνγξαθνύκε κε ρξνληθή δηαδνρή βαζηθέο ζθελέο ηεο 

Οδύζζεηαο ή ηεο Ηιηάδαο θαη ζπλζέηνπκε έλα εληαίν αθεγεκαηηθό 

θείκελν 

●Αλαδηήγεζε κε βάζε ηνπο ζηαζκνύο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ Οδπζζέα

●Παίξλνπκε ζπλεληεύμεηο από ήξσεο

●Πεξηγξάθνπκε αγαπεκέλεο ζθελέο ή ζηηγκηόηππα 

Λνγηζκηθά Γεληθήο Υξήζεο

https://madmagz.com/
https://www.canva.com/design/DADEldlWXLY/nbYboR9MdY8umNaz0sfT8g/edit?utm_source=onboarding
https://drive.google.com/drive/folders/1Ep6YgpJ1ANlWX806DuUizfJ2KH8fataM?ogsrc=32


Ση θάλνπκε κε ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθώλ ραξηώλ;

https://app.mapme.com/015a4947-71ee-483f-862c-b5f1bf97196e/edit/bea275f0-1d96-4c78-99f3-8f635fe08efa/overview




Δπηινγέο από έηνηκν 

ππνζηεξηθηηθό πιηθό

SCRIBD:  “Εσγξαθηέο γηα ηελ Οδύζζεηα” Οκήξνπ 

Οδύζζεηα - Εσγξαθηθό δνθίκην ηνπ Γεκ. Κνθθηλίδε

(ζε θείκ. Μαξσλίηε) - Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα 2013

“Δηζαγσγή ζηελ Οδύζζεηα” κε θόκηθο ηεο 

Καηεξίλαο Πξνθνπίνπ

Ηδέεο γηα αζθεζηνιόγην κε MS WORD θαη πξνβνιή 

από Γ.Π: “Γηαβάδνπκε έλα βηβιίν; „Οκήξνπ 

Οδύζζεηα‟” ηεο νθίαο Εαξακπνύθα

https://www.scribd.com/document/185891742/Z%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://www.scribd.com/doc/161888273/ODYSSEY-%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%95-%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A3




ΕΤΥΑΡΙΣΩ 

και 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ ΣΟ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ Α ΕΡΓΟ

Παπαλησλίνπ Διέλε, πληνλίζηξηα 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ02 


