
ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 24/05/2021 έως 28/05/2021 

 

ΚΥΚΛΟΣ Β΄ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Γιάννης Παπαγιαννακέλης 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η:________________________________________ 

 

  

  B 



Πληροφορικός Γραμματισμός-B  24 - 28 Μαι 2021 Σελίδα 2 
 

Χάρτες Google - Εντοπισμός σημείου (συνέχεια) 
Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πώς θα βρούμε κάποια σημεία ενδιαφέροντος στη γειτονιά μας  με τους 
Χάρτες της Google.  Σ’ αυτό το μάθημα θα δούμε πως θα βρίσκουμε τα σημεία αυτά σε συνδυασμό με την 
αναζήτηση πληροφοριών. 
Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πληκτρολογούμε στη γραμμή διευθύνσεων : 
θεσσαλονικη rapid test δωρεαν 
χωρίς τόνους. Θα μας εμφανιστούν διάφορες σελίδες. Μια από αυτές πιθανόν να είναι η επίσημη σελίδα του 
ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/komy-testing-eody/) όπου θα δούμε τα σημεία δωρεάν ελέγχου της επόμενης 
ημέρας σε όλη την Ελλάδα. Τα Δελτία τύπου του ΕΟΔΥ συνήθως δεν αναφέρουν τα σημεία ελέγχου για όλες τις 
επόμενες μέρες, ενώ σε άλλες σελίδες 
(ειδησεογραφικές, δήμοι) η 
πληροφορια αυτή υπάρχει. 
Στην ενημέρωση για τη Δευτέρα 
24/5/21 αναφέρεται σαν πλησιέστερο 
σημείο σε πολλούς από τους μαθητές 
το ΚΑΠΗ Καλοχωρίου. 
Επιλέγουμε το κείμενο ΚΑΠΗ 
Καλοχωρίου και κάνουμε αναζήτηση 
στους χάρτες  google για τη φράση 
αυτή. Θα δούμε ότι δε μας εμφανίζει 
ακριβώς τη θέση του ΚΑΠΗ (επειδή δεν 
το έχει σημειώσει κάποιος σαν σημείο 
ενδιαφέροντος).  Θα χρειαστεί 
επομένως,  να βρούμε την 
ταχυδρομική του διεύθυνση. 
Μετά από αναζήτηση θα δούμε ότι η 
διεύθυνση είναι Πλατεία Ελευθερίας 1, 
Καλοχώρι, 57009. Βάζοντας τη διεύθυνση αυτή στους χάρτες Google, θα μας δώσει ακριβώς τη θέση που μας 
ενδιαφέρει.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαν άσκηση, σας ζητείται να βρείτε ένα κοντινό σας - κατά προτίμηση - σημείο ελέγχου του ΕΟΔΥ με rapid test, 
όποιο θέλετε, για όποια μέρα θέλετε, να μετρήσετε την απόσταση από το σπίτι σας, και να μου στείλετε ένα 
στιγμιότυπο της οθόνης. 
Ονοματεπώνυμο     
Σημείο ελέγχου            Απόσταση από το σπίτι μου    

Έστειλα  στιγμιότυπο της οθόνης ☐  Δεν τα κατάφερα ☐ 


