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1. Πως μπορώ να «βγω» από τις μικρές οθόνες ; 

Οι μικρές οθόνες των tablets, των laptops και των smart phones είναι αλήθεια ότι 

«απομονώνουν» και συνήθως «αποξενώνουν» τους χρήστες τους ακόμα και αν βρίσκονται 

στον ίδιο χώρο μεταξύ τους. Η εικόνα μιας οικογένειας που ο καθένας είναι αφοσιωμένος 

στην οθόνη της δικής του συσκευής είναι κάτι που δεν «αντέχεται» για πολλή ώρα.  

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να είμαστε «όλοι μαζί» online κάνοντας κάτι όλοι 

παρέα.  

Αναμφίβολα εδώ μπορεί να μας βοηθήσει η τηλεόραση του σαλονιού η οποία συνήθως 

είναι και μεγάλη σε διαγώνιο. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να συνδέσουμε την οθόνη της 

τηλεόρασης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το laptop ή ακόμα και το κινητό μας.  

Οι περισσότερες τηλεοράσεις μετά το 2006 περιλαμβάνουν θύρες HDMI, VGA ή ακόμα και 

DVI. Μια από αυτές τις εξόδους έχει σίγουρα ο ηλεκτρονικός σας υπολογιστής ή το laptop 

σας. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του DisplayPort αλλά αν δεν έχει τέτοια είσοδο η TV 

σας θα χρειαστείτε έναν μετατροπέα σε HDMI που είναι αρκετά φτηνός στο εμπόριο.  

Μπορείτε λοιπόν να συνδέσετε είτε το desktop PC σας, είτε το laptop σας και να έχει έξοδο 

εικόνας στην τηλεόρασή σας. Με αυτό τον τρόπο αυτομάτως έχετε καταστήσει την 

τηλεόραση του σπιτιού ένα κέντρο δουλειάς και ψυχαγωγίας δουλεύοντας ακριβώς όπως 

στον υπολογιστή σας αξιοποιώντας την οθόνη της τηλεόρασής σας. Υποθέτουμε βέβαια ότι 

το PC ή το laptop έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Internet ενσύρματα ή ασύρματα 

(με καλώδιο ethernet ή WiFi).  

     

   

            Display port 
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Για τους πιο προχωρημένους με πιο σύγχρονες τηλεοράσεις, μια SMART TV είναι μια πολύ 

καλή λύση. Σε αυτή την περίπτωση είτε έχουμε αυτόνομες εφαρμογές που «τρέχουν» 

κατευθείαν στην τηλεόραση, είτε μπορούμε να συνδέσουμε την οθόνη του κινητού μας 

ώστε αυτό που προβάλλεται σε αυτό, να προβάλλεται κατευθείαν στην τηλεόραση. Η πιο 

συνηθισμένη τεχνολογία είναι το Miracast το οποίο επιτρέπει την προβολή της εικόνας του 

κινητού σας στην TV μέσω WiFi ή ειδικού USB αντάπτορα. Να σημειώσω ότι αυτή η 

πρακτική είναι συνήθως συμβατή και με τα tablets.  

Αν λοιπόν έχετε κάνει κάτι από όλα τα παραπάνω, έχετε καταφέρει να μετατρέψετε τη 

μεγάλη τηλεόραση του σαλονιού σε ένα μεγάλο παράθυρο προς τον «έξω» κόσμο και με 

όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές ή applications ή προγράμματα στα χέρια σας.  

Καθίστε λοιπόν όλοι μαζί αναπαυτικά στον καναπέ και με ένα ασύρματο ποντίκι, ένα 

ασύρματο πληκτρολόγιο ή από το tablet και το κινητό, είστε έτοιμοι για δουλειά, 

ψυχαγωγία και ό,τι άλλο φανταστείτε !  

 

2. Και είμαστε στο σαλόνι στην TV … Και τώρα τι ;  

Από τη στιγμή που συνδέσατε μια συσκευή με πρόσβαση στο Internet στην τηλεόραση, 

αυτομάτως όλος ο κόσμος του διαδικτύου είναι διαθέσιμος στη μεγάλη οθόνη σας και 

μπορείτε να απολαύσετε όλοι μαζί διάφορα καλούδια !  

Ο καλός παλιόφιλος και συμμαθητής Γιώργος Πετρόπουλος πρότεινε μια πολύ ωραία 

δραστηριότητα που μπορεί να κάνει όλη μαζί η οικογένεια. Επίσκεψη στα μεγάλα μουσεία 

του κόσμου λοιπόν ! Ανοίγουμε έναν browser – φυλλομετρητή, δηλαδή Firefox, Chrome, 

Edge, Explorer, Opera, Safari ή ό,τι άλλο θέλετε και πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα : 

https://almaradio.gr/eikoniki-episkepsi-se-mouseia/?fbclid=IwAR32ynLUGDOkP8JWPBOR-

mF9iXIvPNKfnPSKnTMsBU_-zrzlgT-uP2STu1E 

Από το Μουσείο του Λούβρου, της Αθήνας, του Βατικανού, μέχρι το Μουσείο του Λονδίνου 

και της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουάσιγκτον, μπορείτε να διαλέξετε και να πάτε βόλτα μαζί 

με τα παιδιά σας μαθαίνοντας και παίζοντας.  

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε για γνωστές άλλες υπηρεσίες όπως πχ το YouTube 

κτλ όπου μπορείτε να δείτε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας.  

https://almaradio.gr/eikoniki-episkepsi-se-mouseia/?fbclid=IwAR32ynLUGDOkP8JWPBOR-mF9iXIvPNKfnPSKnTMsBU_-zrzlgT-uP2STu1E
https://almaradio.gr/eikoniki-episkepsi-se-mouseia/?fbclid=IwAR32ynLUGDOkP8JWPBOR-mF9iXIvPNKfnPSKnTMsBU_-zrzlgT-uP2STu1E
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• Τι θα λέγατε για μια επίσκεψη στην Ακρόπολη των Αθηνών ; Δεν έχετε παρά να πάτε 

στον σύνδεσμο : http://www.acropolisvirtualtour.gr/ 

• Τι λέτε να μάθουμε να χορεύουμε βαλς ; http://www.learntodance.com/basic-

dance-steps/ 

• Ένα δεκαπεντάλεπτο αεροβικής άσκησης ; 

https://www.fitnessblender.com/videos/15-minute-bodyweight-cardio-workout-for-

fat-burn-and-energy-boost-feel-good-total-body-cardio 

• Τι λέτε να μάθουμε κιθάρα ; 

https://www.guitartricks.com/freeguitarlessons.php?a_aid=54ad763594aab&campai

gnid=6498732654&adgroupid=80669578769&adid=382097646164&gclid=Cj0KCQjw3

qzzBRDnARIsAECmryqfLD8wZH5F_vEK0VlfoK_N7IA15rTCPY_Hfolw2PWNaAlcu3kQ3o

saArV0EALw_wcB 

Με λίγο ψάξιμο στο Google μπορείτε να βρείτε χιλιάδες ελεύθερα προγράμματα για να 

γυμναστείτε, να μάθετε χορούς, να μάθετε να σχεδιάζετε, να κάνετε μαθήματα τραγουδιού 

ή ακόμα και απλώς να ψυχαγωγηθείτε μέσω ελεύθερων προγραμμάτων στο Διαδίκτυο.  

 

3. Χρόνος για βιβλίο ! Από παραμύθια μέχρι μυθιστορήματα !  

Βιβλίο … Ίσως η πιο ωραία δραστηριότητα που συχνά δεν μπορούμε να την κάνουμε λόγω 

της καθημερινότητας, της έλλειψης χρόνου και του ύπνου που μας παίρνει λίγο πριν 

τελειώσουμε τη σελίδα !  

Τώρα είναι η ευκαιρία να ξεκοκκαλίσουμε πολύ ωραία βιβλία που υπάρχουν δωρεάν στο 

διαδίκτυο. Βιβλία είπατε ; Βιβλιοθήκες ολόκληρες και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ !  

• 6.736 ελληνικά e-books ελεύθερα και νόμιμα : https://www.openbook.gr/ 

• https://free-ebooks.gr/ 

• https://tovivlio.net/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-

%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-ebook/ 

• Εθνική Βιβλιοθήκη : https://ereading.nlg.gr/el/?server=1 

• Παιδική Λογοτεχνία : https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-

ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-

http://www.acropolisvirtualtour.gr/
http://www.learntodance.com/basic-dance-steps/
http://www.learntodance.com/basic-dance-steps/
https://www.fitnessblender.com/videos/15-minute-bodyweight-cardio-workout-for-fat-burn-and-energy-boost-feel-good-total-body-cardio
https://www.fitnessblender.com/videos/15-minute-bodyweight-cardio-workout-for-fat-burn-and-energy-boost-feel-good-total-body-cardio
https://www.guitartricks.com/freeguitarlessons.php?a_aid=54ad763594aab&campaignid=6498732654&adgroupid=80669578769&adid=382097646164&gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryqfLD8wZH5F_vEK0VlfoK_N7IA15rTCPY_Hfolw2PWNaAlcu3kQ3osaArV0EALw_wcB
https://www.guitartricks.com/freeguitarlessons.php?a_aid=54ad763594aab&campaignid=6498732654&adgroupid=80669578769&adid=382097646164&gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryqfLD8wZH5F_vEK0VlfoK_N7IA15rTCPY_Hfolw2PWNaAlcu3kQ3osaArV0EALw_wcB
https://www.guitartricks.com/freeguitarlessons.php?a_aid=54ad763594aab&campaignid=6498732654&adgroupid=80669578769&adid=382097646164&gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryqfLD8wZH5F_vEK0VlfoK_N7IA15rTCPY_Hfolw2PWNaAlcu3kQ3osaArV0EALw_wcB
https://www.guitartricks.com/freeguitarlessons.php?a_aid=54ad763594aab&campaignid=6498732654&adgroupid=80669578769&adid=382097646164&gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryqfLD8wZH5F_vEK0VlfoK_N7IA15rTCPY_Hfolw2PWNaAlcu3kQ3osaArV0EALw_wcB
https://www.openbook.gr/
https://free-ebooks.gr/
https://tovivlio.net/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-ebook/
https://tovivlio.net/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-ebook/
https://ereading.nlg.gr/el/?server=1
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1
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%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-

%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B

1 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αποφύγετε να αναζητάτε μεμονωμένα βιβλία αν δεν ξέρετε πως να 

προφυλαχθείτε από τους κινδύνους του διαδικτύου. Πολλοί σύνδεσμοι σε pdf βιβλίων 

κρύβουν κινδύνους και ιούς. Οι παραπάνω σύνδεσμοι είναι ασφαλείς και νομίζω … αρκετοί 

!  

 

4. Λίγη επανάληψη δεν κάνει κακό !  

Οι μέρες που θα μείνουν τα παιδιά εκτός σχολείου είναι πολλές και δεν θα ήταν άσχημο να 

γίνει λίγη επανάληψη αυτή την περίοδο ή να ασχοληθείτε με το υλικό που έχει ήδη 

δουλευτεί στο σχολείο. Επαναληπτικά τεστάκια, κουίζ, διάφορες δραστηριότητες και 

μάθηση μέσω παιχνιδιού θα δώσουν ποιοτικό χρόνο στα παιδιά και την ευκαιρία σε όλους 

μας να ασχοληθούμε δημιουργικά μαζί τους.  

Ενδεικτικό υλικό : 

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ : https://e-takshmou.blogspot.com/# 

 

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2017/07/glwssa-a-dimotikou-fylla-ergasias.html 

https://www.thrania.com/filla-ergasias-a-dimotikou 

https://www.taexeiola.gr/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B1-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-

%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD/ 

https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://www.ebooks4greeks.gr/category/free-ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://e-takshmou.blogspot.com/
https://e-didaskalia.blogspot.com/2017/07/glwssa-a-dimotikou-fylla-ergasias.html
https://www.thrania.com/filla-ergasias-a-dimotikou
https://www.taexeiola.gr/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD/
https://www.taexeiola.gr/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD/
https://www.taexeiola.gr/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD/
https://www.taexeiola.gr/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD/
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http://users.sch.gr/evniki/protasis.htm 

 

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

https://www.thrania.com/filla-ergasias-b-dimotikou 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_4501.html 

http://users.sch.gr/evniki/Btaxi/Btaxi.htm 

http://emathima.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%C

E%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-

%CE%B2-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA/ 

https://prwtokoudouni.weebly.com/beta900-taualphaxieta.html 

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

https://www.thrania.com/filla-ergasias-g-dimotikou 

http://users.sch.gr/evniki/ctaksi/index.html 

https://teachergeorgiasclass.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigmaalpha-

gamma.html 

http://www.e-papadakis.gr/askisisc.htm 

 

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

https://www.thrania.com/filla-ergasias-d-dimotikou 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_4536.html 

http://users.sch.gr/evniki/dtaxi/index.html 

http://www.e-papadakis.gr/askisisd.htm 

https://prwtokoudouni.weebly.com/delta-taualphaxieta.html 

 

http://users.sch.gr/evniki/protasis.htm
https://www.thrania.com/filla-ergasias-b-dimotikou
https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_4501.html
http://users.sch.gr/evniki/Btaxi/Btaxi.htm
http://emathima.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B2-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://emathima.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B2-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://emathima.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B2-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://emathima.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B2-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA/
https://prwtokoudouni.weebly.com/beta900-taualphaxieta.html
https://www.thrania.com/filla-ergasias-g-dimotikou
http://users.sch.gr/evniki/ctaksi/index.html
https://teachergeorgiasclass.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigmaalpha-gamma.html
https://teachergeorgiasclass.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigmaalpha-gamma.html
http://www.e-papadakis.gr/askisisc.htm
https://www.thrania.com/filla-ergasias-d-dimotikou
https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_4536.html
http://users.sch.gr/evniki/dtaxi/index.html
http://www.e-papadakis.gr/askisisd.htm
https://prwtokoudouni.weebly.com/delta-taualphaxieta.html
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Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_5062.html 

https://www.thrania.com/filla-ergasias-e-dimotikou-glossa 

http://www.e-papadakis.gr/askisise.htm 

 

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

https://www.thrania.com/filla-ergasias-st-dimotikou 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_7866.html 

http://www.e-papadakis.gr/askisisst.htm 

https://www.taexeiola.gr/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%

82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%

84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC/ 

 

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

https://www.taexeiola.gr/58-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%

84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-

%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD/ 

http://bakouros.gr/category/notes/a-gymnasiou/ 

http://users.sch.gr/froussos/?page_id=52 

http://eu-mathein.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1-

%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/ 

http://taexeiola.blogspot.com/p/limenesaskhseisdiagonismata.html 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_5062.html
https://www.thrania.com/filla-ergasias-e-dimotikou-glossa
http://www.e-papadakis.gr/askisise.htm
https://www.thrania.com/filla-ergasias-st-dimotikou
https://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_7866.html
http://www.e-papadakis.gr/askisisst.htm
https://www.taexeiola.gr/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
https://www.taexeiola.gr/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
https://www.taexeiola.gr/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
https://www.taexeiola.gr/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
https://www.taexeiola.gr/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
https://www.taexeiola.gr/58-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD/
https://www.taexeiola.gr/58-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD/
https://www.taexeiola.gr/58-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD/
https://www.taexeiola.gr/58-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD/
https://www.taexeiola.gr/58-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD/
http://bakouros.gr/category/notes/a-gymnasiou/
http://users.sch.gr/froussos/?page_id=52
http://eu-mathein.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://eu-mathein.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://taexeiola.blogspot.com/p/limenesaskhseisdiagonismata.html
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Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

http://xrisxron.gr/bg_m_askiseis.php 

https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%C

F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2-

%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/ 

http://bakouros.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF

%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%84-

%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/ 

http://bakouros.gr/category/notes/b-gymnasiou/ 

 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

https://www.taexeiola.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%

B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD-

%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/ 

https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%C

F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3-

%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/ 

http://xrisxron.gr/cg_m_askiseis.php 

 

5. Θέλω να συνεχίσω τα ιδιαίτερα του παιδιού από το σπίτι. Τι μπορώ να 

κάνω; 

Απλά τα πράγματα ! Από τη στιγμή που έχουμε συνδέσει τον υπολογιστή με την οθόνη της 

τηλεόρασης ή ακόμα και αν έχουμε ένα laptop μεμονωμένο με κάμερα, ηχεία και 

μικρόφωνο, μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε μάθημα on line ! 

http://xrisxron.gr/bg_m_askiseis.php
https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://bakouros.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%84-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://bakouros.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%84-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://bakouros.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%84-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://bakouros.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%84-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://bakouros.gr/category/notes/b-gymnasiou/
https://www.taexeiola.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://www.taexeiola.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://www.taexeiola.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://www.taexeiola.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://themata4all.com/downloads/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://xrisxron.gr/cg_m_askiseis.php
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Η πιο γνωστή και διαδεδομένη εφαρμογή είναι το Skype. Το Skype προσφέρει 

τηλεδιασκέψεις με ήχο, βίντεο και text (κείμενο) είτε σε έναν προς έναν, είτε σε ταυτόχρονη 

συμμετοχή μέχρι 50 ατόμων στη δωρεάν του έκδοση.  

Κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης από εδώ : https://www.skype.com/el/get-skype/ 

Αφού εγκαταστήσουμε την εφαρμογή ζητείται να δημιουργήσουμε έναν skype λογαριασμό 

ή αν έχουμε email τύπου παλαιού Hotmail, πλέον Microsoft, είμαστε ήδη έτοιμοι και για το 

Skype.  

Ανοίξτε λοιπόν έναν «λογαριασμό» Skype και από εκεί και πέρα γνωρίζοντας το skype 

όνομα εκείνου που θέλετε να επικοινωνήσετε είναι πολύ εύκολο να το πληκτρολογήσετε 

και να τον βρείτε.  

Μπορείτε όμως να φιλοξενήσετε και μια διάσκεψη πολύ εύκολα. Ξεκινάτε μια διάσκεψη 

πατώντας το κουμπί της εφαρμογής και δίνετε το link της διάσκεψης σε εκείνους που 

θέλετε να λάβουν μέρος.  

Σταδιακά θα μαζευτούν όλοι στη διάσκεψη και το μάθημα … ξεκίνησε !  

Μια εναλλακτική εφαρμογή είναι το Hangouts της Google. Έχοντας ένα email τύπου 

χρήστης@gmail.com, μπορείτε να πατήσετε εδώ https://hangouts.google.com/ και είστε 

έτοιμοι. Πατάτε το κουμπί «Βιντεοκλήση» και είτε βάζετε το email εκείνου που θέλετε να 

συνομιλήσετε ή με αντίστοιχη λογική με την προηγούμενη πατάτε εκεί που λέει 

«αντιγράψτε το σύνδεσμο για κοινοποίηση» και κοινοποιείτε σε όσους θέλετε να λάβουν 

μέρος στη τηλεδιάσκεψη μέσω όποιας εφαρμογής θέλετε (facebook, mail, viber ktl).  

Μια τρίτη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε την τηλεδιάσκεψη του Messenger του Facebook. 

Εδώ θα πρέπει να είστε ήδη συνδεδεμένοι στο Facebook και να έχετε τον άλλον 

συμμετέχοντα στους «φίλους» σας.  

Θεωρητικά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και το viber !  

Ένα πολύ καλό και υψηλής ποιότητας σύστημα είναι και το Webex της Cisco 

https://www.webex.com/free-video-conferencing.html 

https://www.skype.com/el/get-skype/
https://hangouts.google.com/
https://www.webex.com/free-video-conferencing.html
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Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι λόγω του ιού θα δώσει ένα μεγάλο διάστημα δωρεάν χρήσης 

της εφαρμογής με τη συμμετοχή πολλών ταυτόχρονα ατόμων. Αξίζει να το δοκιμάσετε και 

να εκμεταλλευτείτε την περίοδο δωρεάν χρήσης.  

 

6. Τα παιδιά θέλουν να δουν τη γιαγιά και τον παππού, τους φίλους τους, να 

μιλήσουν και να παίξουν μαζί τους ! 

Κανένα πρόβλημα !  

Με το Skype και τα Google Hangouts ή ακόμα και με το Viber αυτό είναι εφικτό. Πιθανώς θα 

χρειαστείτε λίγη υπομονή για αυτό-εκπαίδευση και οδηγίες στους πρεσβύτερους αλλά το 

αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει ! 

Σκεφτείτε παιχνίδια που μπορούν να παίξουν τα παιδιά κοιτώντας την οθόνη και χωρίς να 

κάνουν φυσικές ανταλλαγές μεταξύ τους. (Σε επόμενο update θα έχουμε μερικές καλές 

ιδέες αφού τις δοκιμάσουμε !       ) 

 

 

Συνεχίζεται σύντομα … 

 

 

 

 

 

 


