
Θεσσαλονίκη, 27.11.2020 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σας (επαν)αποστέλλω προς υποστήριξη του εξ αποστάσεως διδακτικού σας 

έργου επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά υλικά τα οποία μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κατά την κρίση σας, αναλόγως των διαφοροποιημένων 

μαθησιακών αναγκών των παιδιών της τάξης σας και των δικών σας 

παιδαγωγικών-διδακτικών επιλογών και προτεραιοτήτων. 

 

Συγκεκριμένα, σας στέλνω: 

 Εκπαιδευτικό υλικό του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων φορέων 

με προτάσεις για επιλογή και ανάπτυξη ποικίλων δράσεων ενδυνάμωσης της 

ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

Το  υλικό αυτό (ένας φάκελος με 11 αρχεία) είναι διαθέσιμο από:  

https://drive.google.com/drive/folders/1gutZpcVOC9baF9iMrPUz1cS3Ws9M

B1Rg?usp=sharing 

 

 Συγκεντρωτικό πίνακα με τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς 

ιστότοπους ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠ-ΕΡΤ 

για έρευνα, επιλογή και αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών διδακτικών πόρων 

σε όλα τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος (Ψηφιακά βιβλία, 

Φωτόδεντρο, Πρωτέας, Αίσωπος κλπ), καθώς και συνοδευτικό πίνακα 

μαθημάτων εκπαιδευτικής τηλεόρασης ανά τάξη. 

 

Τα αρχεία αυτά μπορείτε να το κατεβάσετε από:  

https://drive.google.com/file/d/1MsUuV1ZwWekCviZxlyWkMW96HGJataZ

r/view?usp=sharing 

και 

https://drive.google.com/file/d/1aezfcTHgj2OSE6Z_ovDp3zlOCx0-

QW6K/view?usp=sharing αντίστοιχα. 

 

     Επιπλέον,  σας στέλνω: 

 Υποστηρικτικά  υλικά και προτάσεις για: 

1. e_ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Συγκεκριμένα:  

 Φωνολογικές δραστηριότητες και παιχνίδια με γράμματα και διασκεδαστικά 

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

 Λεξιλογικές δραστηριότητες- παιχνίδια με ποικίλα ηλεκτρονικά λεξικά (για 

όλες τις τάξεις) 

 Κειμενικές ψηφιακές δραστηριότητες για τελειόφοιτους/ες (ΣΤ΄ τάξης) 

 Παιχνίδια για μαθητές/ριες με μαθησιακές δυσκολίες (γλωσσικά, 

μαθηματικά, φυσικών επιστημών κλπ) και προσβάσιμα υλικά από όλους/ες 

 (Δια)γλωσσικά παιχνίδια εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

για  παιδιά που μιλούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και τέλος 

 Εικαστικά, μουσικά, θεατρικά, κινηματογραφικά και κινητικά έργα για 

ανάπτυξη δημιουργικών διαθεματικών δράσεων λόγου και τέχνης 

 

Mπορείτε να κατεβάσετε τον 1
ο
 αυτόν φάκελο (με τους 6 υποφακέλους 

και τα 13 αρχεία που αυτοί εμπεριέχουν) από: 

https://drive.google.com/drive/folders/14CuqcGrBwLBzE6bquj8Yf0HFI

KimK5qi?usp=sharing 
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2. e_ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Υλικά-προτάσεις: 

 Eλεύθερα διαθέσιμα audio ή ebooks για παιδιά στους ιστότοπους του 

Μικρού Αναγνώστη www.mikrosanagnostis.gr, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

https://ereading.nlg.gr/el/ και εναλλακτικές ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοικτής 

πρόσβασης:  https://www.ebooks4greeks.gr/,  https://www.openbook.gr/ 

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

μιλώντας απευθείας στο παιδί) & Λέσχες Ανάγνωσης Παιδιών και Εφήβων 

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

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

Βρίσκονται στις σσ. 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  www.e-istories.gr: σύγχρονα εργαλεία για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα από το ΚΕΓ 

Τον 2
ο
 αυτόν φάκελο (με τα 8 αρχεία) μπορείτε να τον κατεβάσετε 

από: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TW4T8dUDLjizqYUTmc7S1vfZ

vnYGGehB?usp=sharing 

 

3. e_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Υλικά και προτάσεις για ανάπτυξη δημιουργικών μαθηματικών 

δραστηριοτήτων της φύσης και της ζωής στον καιρό του κορονοϊού  

από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Oμάδα Λεμονίδη: 

https://mathslife.eled.uowm.gr/mathimatika-dimotikou-tin-epochi-tou- 

koronoiou/ 

 

4. e_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΕ 

 Πρόταση για αξιοποίηση: 

o 53 βίντεο πειραμάτων Φυσικών Επιστημών των Πιερράτου-Κουμαρά 

του  ΠΤΔΕ ΑΠΘ διαθέσιμα στο youtube: 

     α. Πειράματα φυσικής 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTTTOjZYlmmwUMYYu0g

zq6HVJN0gYYR3z  

β. Πειράματα χημείας 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTTTOjZYlmmzvX892tj5jjr

y8o5WR_yFl  

γ. Πειράματα βιολογίας 

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

mCUHRhXEJElBmgQ6  
o Ψηφιακό εικονογραφημένο λεξικό Φυσικής για το Σχολείο 

διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-me: http://www.elefys.gr/ 

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τους Oδηγούς εκπαιδευτικού για τη χρήση και 

αξιοποίηση των εργαλείων της Webex Meetings, αυτοί έχουν 

επικαιροποιηθεί  και είναι διαθέσιμοι στη νέα και πιο υποστηρικτική 

εκδοχή τους από:  https://blogs.sch.gr/mkekia/archives/category/2-2-

odigoi-ekpaideytikou-gia-webex-meetings 

 

Καλή δύναμη και συνέχεια, με υγεία και αισιοδοξία σε όλες και όλους! 

Με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια,  distanceedusee@gmail.com 
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