
 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΡΑΞΙΑ 
24/3/2020 

Μζνουμε ςπίτι!!! 

Σεβόμαςτε τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ!!! 

Βρίςκουμε τρόπουσ να αξιοποιιςουμε δθμιουργικά το χρόνο μασ. 

ΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Αξιοποιοφμε τθν Ηλεκτρονικι Σχολικι Τάξθ (θ-τάξθ) του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου που ετοίμαςαν οι κακθγθτζσ του Σχολείου 

μασ και προςφζρει ελεφκερα ανοιχτά μακιματα (χωρίσ κωδικοφσ) 

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=2173 

Αξιοποιοφμε τθ δωρεάν online πλατφόρμα μάκθςθσ, βαςιςμζνθ ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογία, ςχεδιαςμζνθ από ζμπειρουσ 

εκπαιδευτικοφσ, απόλυτα προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ  Γυμναςίου και Λυκείου.                                                                                       

https://brainy.gr/ 

Αξιοποιοφμε τθ δωρεάν online πλατφόρμα, παρζχει εκπαιδευτικό υλικό για όλεσ τισ τάξεισ Γυμναςίου και Λυκείου.                                                                                   

www.lab4u.gr 

Αξιοποιοφμε δωρεάν Βιβλία, βοθκιματα, βιντεοπαρουςιάςεισ, κ.ά. εκπαιδευτικό υλικό για όλεσ τισ ςχολικζσ τάξεισ.                                        

https://www.openbook.gr/category/education/high-school/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

‘’Ραίηοντασ ςτο ςπίτι’’ - Αξιοποιοφμε το εκπαιδευτικό υλικό από το Μουςείο Κυκλαδικισ Τζχνθσ                                                                    

εδϊ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feclass.sch.gr%2Fmodules%2Fauth%2Fopencourses.php%3Ffc%3D2173%26fbclid%3DIwAR3xvl1TspCCYk9_AOq1O75_1a6W9CAFkPcnIn99_Npam4yllEJOL-yBs7c&h=AT3FAkJJ7s1TBSUMzcDa2Y-tvGSF4CfOXiZ4j3khc41F_Fi9ChXw5tS-6a34gCbMfJupg3TAGo17nL0Rg-323N4v2UJjHVckQ7n8vnLN1D5WiJgLN6CpBzsaGxmFtrROR0cD7N2XfNPFaZ_amdaRltAPkmb_4eBivEiDnMNKBCXLKv0yeSc5iHN_pbo_fRAklhDxV2SR9PeGEEv21JYlKS6mJIU0vblnFpxd9i2b8FV29fjmyRYLghpk9h1vtBpZtrPfd11Z9SzcBiol6euTgmn_lZYr8dCvED16GpEjVkOkjZJncB1qJnHGKOWvXYpAsmOJjqmurmM9uqGzMAO9M9THgqBLRqOm9btxCeOoOE5Mi-O6wKnHsYqw134O5U11GHP_ObuRTlnIbkD-WjjXRtzGrL2V7CSC-cxIeY157Xo_tpZIWy68J7OELECC8bkp_fFu8bkP0wB8515A-QztHvCG-7CS_pom3OwlOPJ1A0grEqtkc-dIsgrHBV4c2mY9xzuPk56yuv2lJ5259pCJSe9r5JkD-MpCa1Phr_oR7wsa-C8RgXASMu7rdWb_tn7BisRlmRZCDntqWC8bIshdLtSvs8fDid-X6qiUeEzq6iueZY4I0ggPh7oKzrbizhtPsjR4-l6o
https://brainy.gr/
http://www.lab4u.gr/
https://www.openbook.gr/category/education/high-school/
https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?fbclid=IwAR11fvfBmlx8lTHyuN2lZ5bs8wWZp4_gJnGYTUCSnTKtMDKLuE8H1N0FExk
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Εκπαιδευτικό υλικό τθσ Δθμοτικισ Ρινακοκικθσ Λάριςασ.                                                                                                                                                       

εδϊ 

Εκπαιδευτικό υλικό του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου (webinars, παρουςιάςεισ, κουίη, κ.α.) για τθν αςφάλεια  ςτο διαδίκτυο.                                                                                            

https://saferinternet4kids.gr/ 

Σταυρόλεξα                                                                                                                                                                                                             
εδϊ  

 

Κρυπτόλεξα                                                                                                                                                                                                                                         

εδϊ      

ΕΞΕΡΕΤΝΗΕΙ 

Πλα τα επειςόδια τθσ εκπομπισ ‘’Άγρια Ελλάδα’’ ςτο webTV τθσ ΕΤ3                                                                                        

http://bit.ly/2UclDz5 

Εξερευνιςεισ  μζςα από τα μάτια των εξερευνθτϊν, των φωτογράφων, των δθμοςιογράφων και των κινθματογραφιςτϊν του                       

https://www.nationalgeographic.com/                                                                                                                                                                                                        

 

Εξερεφνθςθ του ουρανοφ με 2 υπζροχεσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ ανοικτοφ λογιςμικοφ: Stellarium and Celestia                                                                                      
εδϊ 
 

ΜΟΤΕΙΑ 

Κάνουμε ζνα διαδικτυακό περίπατο ςε 4 από τα μεγαλφτερα Μουςεία του κόςμου.                                                                                                                                

εδϊ                                                   

�%09http:/www.katsigrasmuseum.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac/
https://saferinternet4kids.gr/
�%09https:/www.livebooks.gr/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd/?fbclid=IwAR0nL7539xxm7FMrxbf6dT-OdObhWiOywCZJMYx-y8RjJluakawLSNL3xJg
�%09https:/www.livebooks.gr/tag/%ce%ba%cf%81%cf%85%cf%80%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2UclDz5%3Ffbclid%3DIwAR1vvEiKbKK3RGrNOAAHLWpbXSCfsekAegCDbfy2rREdafoGjNsz0StALkg&h=AT3LwpCKz4IxrX5YQtv38lQPG7xwsUkfipWYDfYFapecs3Nh9ki-8FOV3Q-0Y5MXGNWeCKkElH1ru8wLBRXZkxMAFI-jSF4tYEF2Gvby1emv0qCMdmA_YxYZR0M1aFQ2yLA-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT35OyhTTD3HZqKgR8eaai9nvvZTpssLGfoCvJyTEX4k3n2QZmmTqSEzS-eBD8-uS0CZs9kXCHMyM42eoWEAn_UWKZiwus7ppbTC6Iccyvi3V4CV3bk-MC6vFQKHAFbun5pZjg8iOQ0jxuzJlpoB8aQFqV7sQGk7UT-QO7yjtFg0pUaepj4w3YtWonPfGyo
https://www.nationalgeographic.com/
https://www.greekteachers.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C/?fbclid=IwAR1JfWSWq6FU4zCs95Qo
�%09https:/www.elculture.gr/blog/article/diadiktiakos-peripatos-se-megalitera-mouseia-tou-kosmou/
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Εικονικι περιιγθςθ ςτο Μουςείο Ελλθνικισ Ιςτορίασ Ραφλου Βρζλλθ  με ελεφκερθ πρόςβαςθ.                                                                                                        

www.vrellis.gr 

Ράμε ψθφιακι βόλτα ςτα μουςεία και ςτθν Ακρόπολθ                                                                                                                                                                       

εδϊ 

ΒΙΒΛΙΑ 

Δωρεάν βιβλία των εκδόςεων Φιλφρα                                                                                                                           

https://www.openbook.gr/tag/ekdoseis-filyra/ 

Ηχθτικά βιβλία και ιςτορίεσ                                                                                                                                                                                      

www2.patakis.gr/25istories 

12 μεγάλοι Ζλλθνεσ ποιθτζσ διαβάηουν δικά τουσ ποιιματα                                                                                                                                                               

εδϊ 

Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε βιβλία, ατομικζσ και ςυλλογικζσ εκδόςεισ , εδϊ 

Δωρεάν θλεκτρονικά βιβλία, εδϊ 

Ελεφκερθ ψθφιακι βιβλιοκικθ, εδϊ 

Ελεφκερα ψθφιακά βιβλία, εδϊ 

ΣΑΙΝΙΕ 

Σειρζσ παραγωγισ COSMOTE TV με κζμα τθν ελλθνικι ιςτορία και πολιτιςμό, αλλά και εκπομπζσ με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για παιδιά και 

νζουσ,  ελεφκερα μζχρι 30/4 ςτο youtube ςτο κανάλι τθσ COSMOTE                                                                                                                                            

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vrellis.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nmLtBq3bbRzGs0sc2mXP2Z-2Gyg985w9Gh2Mp2txs3UJ2ASr4qjhEJ28&h=AT0Gtxw74rORot_imx3hrZBEBwCGb_kUtiaBAD_4UiGG-_vj2PDekAJn_A7bSjheEMK9f_43PLNnQerJekz44JWQdtDeg0SDN0l2KnxNQAEzAgn4VLoJtjSkex_6ASSUYWwhQqWElze1Ya37nLEP_zYAzBDYlRUv5lUkIj_o-b8j8x7HoY3Dik7_Tkr4RXWw7D7kYDo2ccMzwMHmzLjwXqtLXF5_VrspIvGh5WwuOKe8ajI-LCit9_Yt-kzi0ACAh71ASCGoNcKpwgBK4hOGRxiJSOuYpeTcJ9LKFGEdzsyavBQruPZIbCMev5GnnYQo4ho6Q0ggszrQiZzdYf3v_Iv1E7ieqZG7P7OP73WXM3pvDM6PfslM_BfJscf0_dPOLuPiD8RyVpFBkXuR4ltuWDZom6PIaHh5QFyh48U1gCE5hHVzXJwj1UhCZ5cjFi_eWuh-bHf-rTF5DSKshyabF1OoxxffqpQq8LF_fXU8V_LijuneFhMVFGGHsT3q85XbvbfQCHEq5sA3L3jsEJDKTBnLkjlF1RJeqAVw5Fq8lxkFlCjFSzGRECSUX9ZB3iznMBp_ive7arPED6sgaProVh4t6KXd7vq2Ifwi2j2KpUpC-3zydpVSAOydpj8JEpKVX0vOPULnp76awzTxXIQ
https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3177
https://www.openbook.gr/tag/ekdoseis-filyra/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww2.patakis.gr%2F25istories%3Ffbclid%3DIwAR13rchjgTl3LiJydDRomtpqOeThF3-qtzKi4iWjlpQM1q1PYcW_3OAKYgU&h=AT1vo_gWYrIP8y2Ng2TC_RFD3PKj2pOBvmoWsOhOwsJUyOcXRomrwrxSWKPZNjWFsj4ngatWsyOH4kkuMtGqr35FFdwTLQBeGE-Gfdij65NRHNBykMNYXmcOsEN_SDPUkhW_&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2buaesP0V6cluPZDxtkeW3Cwn4j_aG2bTaKrZ_gN4IiB08a-ahE21LMAe-f_6mFQ9OUzIBqnK6uHGprOjDLb_swxVYzv16zRhWuPDwXo5SbEa3LKE_RRnBe_i0q3LvVXbYK8H2HUSm46CzXVR5BCe-eyfgRmxn7i9gXpPbrIl49_T4YoYfYxjmTg0RwYTQd_ZlAA4gjp4jEapfwhZSQ_TxeARO_oR_Z290GA909545oMABTkVRsUZw_CSM3_WLksszXKH6
https://www.openbook.gr/12-megaloi-ellines-poiites/
https://tovivlio.net/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/el
https://www.ebooks4greeks.gr/
https://free-ebooks.gr/
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εδϊ 

Δωρεάν online οι κινθματογραφικζσ παραγωγζσ του Ιδρφματοσ Μείηονοσ Ρολιτιςμοφ                                                                                           

εδϊ 

Ροιοτικόσ κινθματογράφοσ για παιδιά, νζουσ και όλθ τθν οικογζνεια από το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςε ςυνεργαςία με το Νεανικό 

Ρλάνο                                                                                                                                                                                                                                         

εδϊ 

Το ντοκιμαντζρ “Φιλιά εισ τα παιδιά” του Βαςίλθ Λουλζ δωρεάν online,                                                                                                                  

εδϊ 

ΘΕΑΣΡΟ 

Ρροβολζσ 12 παραςτάςεων του Θεάτρου ‘’Ρορεία’’,                                                                                                                                                     

εδϊ 

Ψθφιοποιθμζνο αρχείο του Εκνικοφ Θεάτρου,                                                                                                                                                                

εδϊ 

ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

77 δωρεάν δραςτθριότθτεσ για παιδιά τϊρα που είναι ςτο ςπίτι.                                                                     
εδϊ 

 

Δωρεάν μονοκεματικό  τεφχοσ για όλουσ! μακιματα φωτογραφίασ                                                                                                                                                    
εδϊ                                                                                                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=9FC3OUc_G74
http://www.fhw.gr/films/
https://olympiafestival.gr/kathimerines-diadiktyakes-provoles-tenion-apo-to-festival-olybias/?fbclid=IwAR1PZUGliXtRgb_lA3UTGxcF0l66kw5g_7WLKd1bkS2jUvLGblmvQz5NkfA
https://cinemaniax.gr/to-spoydaio-ntokimanter-quot-filia-eis-ta-paidia-quot-toy-vasili-loyle-dorean-online/
https://poreiatheatre.com/
http://www.nt-archive.gr/
https://www.greekteachers.gr/77-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%AF/?fbclid=IwAR3v6q4DDSwhiBOe
https://www.ifocus.gr/magazine/news/2628-dwrean-monothematiko-teyxos-gia-olous?fbclid=IwAR3iPbwV4G00JFUUz-R_B6UNcgjc8HMc10wnMSlzAKYYX5GWoJbNQdEmcPI
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COVID-19: Επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ και Ηλεκτρονικοφ Ρεριεχομζνου                                                                     
εδϊ 

 

Διαδικτυακι ςυλλογι βιβλίων, μυκιςτορθμάτων, δοκιμίων, κόμικσ, εφθμερίδων, περιοδικϊν, μουςικϊν άλμπουμ, ςυναυλιϊν, διαλζξεων, 
διαδικτυακϊν μακθμάτων, παιχνιδιϊν, βίντεο... δωρεάν από το Γαλλικό Ινςτιτοφτο για 3 βδομάδεσ με απλι εγγραφι                                                        
εδϊ                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

Φτιάχνω τα δικά μου ςαποφνια – όπωσ κάναμε με τθν ομάδα Β1α ςτο μάκθμα τθσ τεχνολογίασ. Δείτε τθ ςυνταγι ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΕΣ 
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 1 ςτα Ζγγραφα του μακιματοσ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ . 

Φτιάχνω ςτολίδια από κανζλα – όπωσ κάναμε με πολλζσ ομάδεσ ςτο μάκθμα τθσ τεχνολογίασ  - καρδιζσ, λουλοφδια,  κ.ά.  Δείτε τθ ςυνταγι  
ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 2 ςτα Ζγγραφα του μακιματοσ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ. 

Φτιάχνω ςτολίδια από αλατοηφμθ, καρδιζσ, λουλοφδια, κ.ά. Η ςυνταγι ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 3 ςτα Ζγγραφα του μακιματοσ τθσ 
θλεκτρονικισ τάξθσ. 

Φτιάχνω ςκουλαρίκια από κανζλα. Δείτε τθ ςυνταγι ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 4 ςτα Ζγγραφα του μακιματοσ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ. 

 

 

 

http://www.ekt.gr/el/covid-19
https://ifa.gr/el/339-ifa-general/8914-culturetheque-el
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