
Θεσσαλονίκη, 1.4.2020 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σας στέλνω εκπαιδευτικά υλικά τα οποία εκτιμώ, όπως ανέφερα και στις on line 

συζητήσεις μας για θέματα σχεδιασμού δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη από 27.3.2020, ότι μπορούν να 

υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια -σε συνδυασμό με τους προτεινόμενους 

ψηφιακούς πόρους του ΥΠΑΙΘ (διαδραστικά σχολικά βιβλία, φωτόδεντρο/α, 

πλατφόρμες ‘Πρωτέας’ και ‘Αίσωπος’ κλπ).  

Συγκεκριμένα, σας στέλνω: 

 

 Εκπαιδευτικό υλικό του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων φορέων με προτάσεις για ανάπτυξη 

ποικίλων δράσεων ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών, 

εκπαιδευτικών και γονέων/οικογενειών. 

 

Το  υλικό αυτό (ένας φάκελος με 8 αρχεία) είναι διαθέσιμο από:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xdUlAqbwjsKchZHAzD5cn105t5

AkSnrw 

 

 Συγκεντρωτικό πίνακα με τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς 

ιστότοπους για αναζήτηση και (ανα)δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών 

υλικών και δραστηριοτήτων σε όλα τα μαθήματα του σχολικού 

προγράμματος του δημοτικού 

 (1 αρχείο pdf το οποίο είχατε λάβει και μετά την ολοκλήρωση των διά ζώσης 

σεμιναρίων μας κατά τάξη πριν από την αναστολή λειτουργίας των 

σχολείων). 

 

Το αρχείο αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε από:  

https://drive.google.com/open?id=1PZgkSJQUGktsAxp6WrnmAx0YSs6_64

hB 

 

     Επιπλέον,  σας αποστέλλω: 

 3 Φακέλους με: 

ΙΔΕΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ: 

1. e_ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΈΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Συγκεκριμένα:  

 

 Φωνολογικά παιχνίδια και παιχνίδια με γράμματα και διασκεδαστικά 

αλφαβητάρια (κυρίως για τις Α΄-Β΄ τάξεις) 

 Λεξιλογικά παιχνίδια με ποικίλα ηλεκτρονικά λεξικά (για όλες τις τάξεις) 

 Γλωσσικά/κειμενικά ψηφιακά παιχνίδια για τελειόφοιτους/ες  (ΣΤ΄ τάξης) 

 Παιχνίδια για μαθητές/ριες με μαθησιακές δυσκολίες (γλωσσικά, 

μαθηματικά, φυσικών επιστημών κλπ) και τέλος 

 (Δια)γλωσσικά παιχνίδια μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για  

παιδιά που μιλούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. 
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Mπορείτε να κατεβάσετε τον 1
ο
 αυτόν φάκελο (με τους 5 υποφακέλους 

και τα 11 αρχεία που αυτοί εμπεριέχουν) από: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16eU1_YgqVOTLIhsFbCb2RU

IbDHBBxUTy 

 

2. e_ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Υλικά-προτάσεις: 

 Αξιόλογοι ιστότοποι για αναγνώσεις audio ή ebooks από τα παιδιά: 

Μικρός Αναγνώστης και εναλλακτικές ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοικτής 

πρόσβασης:  ebooks4greeks, Ανοικτή Βιβλιοθήκη κοκ 

 Γράμμα σε ένα παιδί για τη φιλαναγνωσία (το οποίο γράφουν 8 συγγραφείς 

μιλώντας απευθείας στο παιδί για το βιβλίο και την ανάγνωση) 

 45 διαδρομές/παιχνίδια φιλαναγνωσίας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις και 45 

επιπλέον διαδρομές/παιχνίδια  για τις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις (βρίσκονται στις 

σελ. 44-58 του αρχείου με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της 

φιλαναγνωσίας των μαθητών» και χρειάζονται μικρή προσαρμογή για να 

αναπτυχθούν ως e_διαδρομές/παιχνίδια)  

 Δημιουργική γραφή: προτάσεις Μίμη Σουλιώτη και συνεργατών του για 

πολλά και διασκεδαστικά δημιουργικά συγγραφικά παιχνίδια από παιδιά 

 Εξερευνώ τις ιστορίες:  προτεινόμενα από το ΚΕΓ εργαλεία για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα  
 

Τον 2
ο
 αυτόν φάκελο (με τα 7 αρχεία) μπορείτε να τον κατεβάσετε από: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ltC9grjyYGojX0pkOa858nUb

js3KE0fl 

 

3. e_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &  

ΚΙΝΗΣΗΣ 

 Ποικίλοι ιστότοποι με εικαστικά, μουσικά, θεατρικά, κινηματογραφικά, 

ψηφιακά και κινητικά απολαυστικά έργα/παιχνίδια για το παιδί και όλη την 

οικογένεια. 

Ο 3ος αυτός φάκελος (με ένα αρχείο) είναι διαθέσιμος από: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fhcVfgL1D0Ih4t7wQVrg6qB

LqXkgwfMq 

 

Με την ελπίδα οι παραπάνω προτάσεις-υλικά να είναι βοηθητικές/ά στο έργο 

σας, σας στέλνω μαζί και τις θερμότερες ευχές μου για υγεία και δύναμη και σας 

θυμίζω ότι παραμένουμε συνδε-ΔΕΜΕΝΟΙ και σε διαρκή επικοινωνία για καθετί 

e_παιδαγωγικό που σας απασχολεί. 

Στο νέο mail distanceedusee@gmail.com που σας κοινοποίησα 

πρόσφατα για τη διευκόλυνση του διαλόγου και του διαμοιρασμού υλικών  

τηλεκπαίδευσης, έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται οι πρώτες προτάσεις σας για 

δημιουργικές εξ αποστάσεως  δραστηριότητες τις οποίες με χαρά θα σας 

κοινοποιώ άμεσα, ευχαριστώντας σας θερμά για την άμεση ανταπόκριση και την 

ουσιαστική συνεισφορά σας στη δημιουργία κοινότητας που σε αυτήν την 

εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία αλληλοβοηθιέται και αλληλοϋποστηρίζεται προς 

όφελος όλων των μελών της. 

Με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια 

Συντονίστρια ΕΕ ΠΕ70 
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