
Ενημερωτική Συνάντηση Σ.Ε.Ε. και Εκπαιδευτικών 

Π.Ε. 70 Δημοτικών Σχολείων περιοχής Δήμου Δέλτα 

Αξιοποίηση ψηφιακών πόρων 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Απρίλιος 2020

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τοκμακίδου Ελπίδα 

Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 70 

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 



2

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση… 

ασύγχρονη σύγχρονη

e-class e-me

webex

39676/Δ2/20-3-2020



Αναζήτηση πληροφοριών για κάποιο θέμα

Προσωπική έκφραση με διαφορετικούς τρόπους

Κατασκευές και πειράματα

Διατύπωση γνώμης

Έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



Μικρός Αναγνώστης 
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/index/16.pdf

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp


http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/index/14.pdf

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε 

δραστηριότητες από το σενάρια του 

Πρωτέα

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


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Δραστηριότητες 
εμπέδωσης της 
διδαγμένης ύλης

Δραστηριότητες 
φιλαναγνωσίας

Δημιουργικές 
δραστηριότητες-
εργασίες

Γλώσσα 

Λογοτεχνία Μαθηματικά
Φυσικές 

Επιστήμες 

1.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ.ppt
3.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ.ppt
3.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ.ppt
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Ας κρατήσουμε τα ποιήματα…. 
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Πρόταση φιλαναγνωσίας που ξεκινά από τη στοχοθεσία και μεθοδολογία που

προτείνεται στον Οδηγό για τη Γλώσσα και Λογοτεχνία των Νέων Προγραμμάτων

Σπουδών (συμπληρωματικών των ΔΕΠΠΣ). Η θεματική της Ποίησης για τα παιδιά των

μικρών τάξεων -και ίσως και μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας- του Δ. Σ. εμπλουτίζεται

μέσα από προτεινόμενες επιλογές που ξεκινούν από το εμπλουτισμένο σχολικό

εγχειρίδιο φτάνοντας στην αξιοποίηση ενός αντίστοιχου λογισμικού που προσφέρεται

στο φωτόδεντρο ενώ ενδιάμεσα καταγράφονται προτάσεις χρήσης ψηφιακών

αντικειμένων μικρόκοσμου στο Φωτόδεντρο για το Δ.Σ., πρωτότυπων εργασιών ενός

ψηφιακού σεναρίου στον Αίσωπο ή εναλλακτικών εργασιών από σενάρια του Πρωτέα

και Ψηφίδων από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Απαραίτητη η διευκρίνιση ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί και σε

κάποιες περιπτώσεις εφαρμοστεί σε «συμβατικές» τάξεις και ότι ο εκπαιδευτικός που θα

τις επιλέξει θα επιφορτιστεί με το μετασχηματισμό του προτεινόμενου υλικού στις
συνθήκες μιας ψηφιακής τάξης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
«Ας κρατήσουμε τα ποιήματα» (ΙΙ)



ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
«Ας κρατήσουμε τα ποιήματα» (ΙΙΙ)
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Ο βαθμός εμπλοκής κάθε εκπαιδευτικού αλλά και αυτονόμησης των μαθητών/τριών

του θα εξαρτηθεί από το δυναμικό της τάξης εφαρμογής και από την εκτίμηση των

δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους.

Αυτό σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός της τάξης εφαρμογής έχει την ευχέρεια επιλογής

ανάμεσα στις προτεινόμενες δραστηριότητες αλλά και διαφοροποίησής τους ανάλογα

με τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης, το χρόνο που ενδεχομένως θέλει να διαθέσει, τις
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών/τριών.

Για αυτό τόσο οι προτάσεις για την επιλογή ορισμένων δραστηριοτήτων όσο και του

υλικού που τελικά θα επιλέξει θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως παραδείγματα

διαπραγμάτευσης και ενδεικτικές προτάσεις για τη γνωριμία και επαφή των μικρών
μαθητών/τριών με τη δομή και τα χαρακτηριστικά των ποιημάτων, αλλά και για την

προώθηση συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί αναφορικά με τις γνώσεις για τον

κόσμο, τη γλώσσα αλλά και τους νέους γραμματισμούς.



Ψηφιακοί πόροι 

Ψηφιακό Σχολείο
Νέα Προγράμματα 
Σπουδών  

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


Ψηφιακοί πόροι 

Ν.Π.Σ. σελ.120-121

http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 - %CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1 %E2%80%94 %CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf


Ψηφιακοί πόροι 

Περιγραφή σεναρίου  

Οδηγός Λογοτεχνίας για 
το Δημοτικό και το 
Γυμνάσιο, σελ. 34

Πρόθεση της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι μαθητές μας όσο το

δυνατόν πιο όμορφα ποιήματα και τραγούδια και να τραβήξουμε το

ενδιαφέρον τους για την ποίηση και τη μουσικότητά της. Η ποίηση στο

Δημοτικό έχει ως επίκεντρο το παιδί και στόχο της την εξοικείωσή του αρχικά

με το ρυθμό και με τα παιγνίδια της γλώσσας, που μπορούν να

προκαλούν έκπληξη κι ευχαρίστηση.

Ας κρατήσουμε τα ποιήματα ….

http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 - %CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1 %E2%80%94 %CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf


Ας κρατήσουμε τα ποιήματα ….
Ψηφιακοί πόροι 

https://micro.photod
entro.edu.gr/primary/

https://micro.photodentro.edu.gr/primary/


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές προτάσεις δραστηριοτήτων

Χρήση εμπλουτισμένου 
σχολικού  εγχειριδίου
Για αναζήτηση ποιημάτων, 
σύγκριση με άλλα κειμενικά 
είδη, παρατήρηση της δομής 
τους  

Ενδεικτικές δραστηριότητες

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/
show.php/DSDIM-
B105/714/5173,23708/

https://www.youtube.com/watch?v=o
SaNM_frbhc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=oSaNM_frbhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oSaNM_frbhc&feature=youtu.be
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/5173,23708/
https://www.youtube.com/watch?v=oSaNM_frbhc&feature=youtu.be


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές προτάσεις δραστηριοτήτων

Παιδικό Ανθολόγιο

Κείμενα από το 
Σπουδαστήριο 
Νέου Ελληνισμού 

Χρήση Παιδικού Ανθολογίου 
για αναζήτηση ποιημάτων, 
σύγκριση με άλλα κειμενικά 
είδη, παρατήρηση της δομής 
τους  

http://www.snhell.gr/kids/categories.asp


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Μαθησιακά
Αντικείμενα 
φωτόδεντρου 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6
089

Εξάσκηση στην 
ομοιοκαταληξία

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6089


Ψηφιακοί πόροι 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3
188

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Σενάριο από την πλατφόρμα Αίσωπος

Αίσωπος

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3188


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Σενάριο από την πλατφόρμα Αίσωπος

Αίσωπος 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3
188

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3188


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Σενάριο από τον Αίσωπο

Αίσωπος 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3
188

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3188


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Σενάριο από τον Αίσωπο

Αίσωπος 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3
188

Ακολουθεί εναλλακτική 
δραστηριότητα από 
άλλο διαθέσιμο πόρο 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12547/3188


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Σενάρια από τον Πρωτέα

Αίσωπος 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε 
δραστηριότητες από το 
σενάρια του Πρωτέα
Παρέα με τον Ελύτη
Με αινίγματα και γλωσσοδέτες 
Μαντεύουμε; 

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


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Χρήση εμπλουτισμένου σχολικού Ανθολογίου

Σχολικό 
Ανθολόγιο

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/
show.php/DSDIM-
B106/721/4772,21562/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

B106/721/4772,21562/extras/edugames/songs/pekino.mp3



Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Δημιουργία φύλλου εργασίας

με εικόνες «που ακούγονται ίδιες»
Εφαρμογές 

PowerPoint

Word 



Ψηφιακοί πόροι 

ΚΕΓ 
Ψηφίδες

http://www.greek-
language.gr/Resources/game
s/words/index.html

http://www.greek-
language.gr/Resources/game
s/senses/index.html

http://www.greek-language.gr/Resources/games/words/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/games/senses/index.html


Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Ψηφιακοί πόροι 

Εκπαιδευτικά 
λογισμικά 

http://photodentro.edu.
gr/edusoft/r/8531/224?lo
cale=el

http://photodentro.edu.gr
/aggregator/lo/photoden
tro-lor-8521-8088

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/224?locale=el
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8088
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Δραστηριότητες εμπέδωσης 
της διδαγμένης ύλης



Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Εκπαιδευτικό υλικό

ΝΟΕΣΙΣ 

Πρώτα βλέπουμε το βίντεο : 
ηλεκτρισμός.

Ο ηλεκτρισμός από την εποχή του Θαλή μέχρι τη σημερινή χρήση του

ηλεκτρικού ρεύματος, σε ένα επεισόδιο με αρκετό χιούμορ και φαντασία!

Η αρχική ιδέα για τη συγκεκριμένη πρόταση ανήκει στον Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 70 Π.Παπαδόπουλο

https://www.noesis.edu.gr/noesis-education/animation-movies/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%82/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
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ΘΕΩΡΙΑ

•Ο ηλεκτρισμός δεν είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Ηλεκτρικά φαινόμενα 
υπάρχουν, όσο υπάρχει και η Γη. Σε παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι 
εντυπωσιάζονταν από τους κεραυνούς, τους οποίους σύμφωνα με την ελληνική 
μυθολογία έριχνε ο Δίας, για να τιμωρήσει τους ανθρώπους.

•Ηλεκτρικά φαινόμενα υπάρχουν από τη στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος. 
Κατά τον αρχικό μετασχηματισμό ενέργειας σε μάζα, που δημιούργησε το 
σύμπαν, δημιουργήθηκαν και ηλεκτρικά φορτία που ονομάστηκαν έτσι, γιατί 
«φορτώθηκαν» στα μικροσκοπικά σωματίδια της μάζας.

•Ο ηλεκτρισμός πήρε το όνομά του από το ήλεκτρον, την ελληνική ονομασία για 
το κεχριμπάρι. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ήταν γνωστό ότι το κεχριμπάρι, όταν 
τρίβεται με ένα ύφασμα, αποκτά ηλεκτρικές ιδιότητες.

________________________________________

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για τις Φυσικές 
Επιστήμες της Ε΄ τάξης 

Η αρχική ιδέα για τη συγκεκριμένη πρόταση ανήκει στον Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 70 Π.Παπαδόπουλο



Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Εκπαιδευτικό υλικό

ΝΟΕΣΙΣ 

Τα καλαμάκια αλληλοεπιδρούν-
Πείραμα ηλεκτρισμού

2. Στη συνέχεια παρακολουθούμε το βίντεο

Η αρχική ιδέα για τη συγκεκριμένη πρόταση ανήκει στον Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 70 Π.Παπαδόπουλο

https://www.youtube.com/watch?v=O1leXKhajTE&list=PLwa5S4LPfwHS4jF4FaS8gK3VfWaxLCr9I&index=3&t=0s


Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Εκπαιδευτικό υλικό

Τα καλαμάκια αλληλοεπιδρούν-
Πείραμα ηλεκτρισμού

3. Παίρνουμε 2 καλαμάκια, μία κλωστή μήκους 30-40 εκατοστών, ένα

χαρτομάντηλο ή μια χαρτοπετσέτα και αναπαράγουμε το παραπάνω

πείραμα.

Τι παρατηρούμε; Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο;

Η αρχική ιδέα για τη συγκεκριμένη πρόταση ανήκει στον Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 70 Π.Παπαδόπουλο

https://www.youtube.com/watch?v=O1leXKhajTE&list=PLwa5S4LPfwHS4jF4FaS8gK3VfWaxLCr9I&index=3&t=0s
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για τις Φυσικές 
Επιστήμες της Ε΄ τάξης 

Συμπέρασμα

Το καλαμάκι και το χαρτομάντιλο έλκονται, γιατί είναι

φορτισμένα διαφορετικά.

Τα δύο καλαμάκια απωθούνται, γιατί είναι φορτισμένα

όμοια

http://kritonsenaria.sch.gr/phys_c_gym_main.htm

Η αρχική ιδέα για τη συγκεκριμένη πρόταση ανήκει στον Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 70 Π.Παπαδόπουλο



Ψηφιακοί πόροι 

Ενδεικτικές δραστηριότητες/

Εκπαιδευτικό υλικό

http://photodentro.edu.gr
/aggregator/lo/photoden
tro-lor-8521-8153

Εφαρμογή από το Φωτόδεντρο

Αναπαράγουμε το παραπάνω πείραμα.

Τι παρατηρούμε; Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο;

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8153
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Φωτόδεντρο

Αίσωπος

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1936

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fractions-intro

https://phet.colorado.edu/en/simulation/fraction-matcher

http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all?query=%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&ext=All&ugc=1&items_per_page=20#ext=All&items_per_page=20&page=1&query=%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&ugc=1
http://aesop.iep.edu.gr/node/20869/5241
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fractions-intro
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fractions-intro
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1936
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1936


Διερευνητική δραστηριότητα 

Χρήση εμπλουτισμένου 
σχολικού  εγχειριδίου
μαθητή

Φωτόδεντρο 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1858
Βιβλίο εκπαιδευτικού

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E113/796/5179,23748/


Διερευνητική δραστηριότητα 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1858

Βιβλίο εκπαιδευτικού
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http://aesop.iep.edu.gr/node/20869/5241

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

Εισάγεται η εφαρμογή "Συγκρίνω τα κλάσματα" και οι 

μαθητές δουλεύοντας με τις τρεις δραστηριότητες της 

εφαρμογής προβληματίζονται για τον τρόπο 

σύγκρισης ομώνυμων κλασμάτων και ετερώνυμων 

κλασμάτων με ίδιους και με διαφορετικούς αριθμητές.

Προσέγγιση της νέας γνώσης

Αίσωπος

http://aesop.iep.edu.gr/node/20869/5241
http://aesop.iep.edu.gr/node/20869/5241
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Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

Σε αυτήν τη φάση 

παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν 

από τις προηγούμενες 

δραστηριότητες για τη σύγκριση 

κλασμάτων και για τη διάταξή 

τους σε αύξουσα ή φθίνουσα 

σειρά.

Οργάνωση και παρουσίαση

http://aesop.iep.edu.gr/node/20869/5241
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Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

Στη φάση αυτή οι 

μαθητές συγκρίνουν 

ομώνυμα κλάσματα, 

ετερώνυμα κλάσματα 

με ίδιους αριθμητές, 

διατάσσουν 

κλάσματα κατά 

αύξουσα σειρά και 

τοποθετούν 

κλάσματα στην 

αριθμογραμμή 

παίζοντας.

Εφαρμογή

http://aesop.iep.edu.gr/node/20869/5241
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Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

Στη φάση αυτή οι 

μαθητές ελέγχουν τις 

γνώσεις που 

απέκτησαν και στη 

συνέχεια εργάζονται 

στις ασκήσεις 

εμπέδωσης του 

Φύλλου εργασίας 1.

Αυτοέλεγχος - Ασκήσεις εμπέδωσης

http://aesop.iep.edu.gr/node/20869/5241


2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κ. Μακεδονίας

Τοκμακίδου Ελπίδα 

Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 70 

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κεντρικής Μακεδονίας

Σας ευχαριστώ!
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http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp

