
 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά. 
Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων: Καλλιόπη Κύρδη, Ελένη Κατσούφη, Μαρία 
Μαγαλιού, Λώρα Πετροπούλου, Χρύσα Κουράκη, Βασιλική Αρβανιταντώνη   
 
 
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ   

● Χώμα, νερό, φωτιά, ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού: εκπαιδευτικό υλικό 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας α] για τον μαθητή β] για τον 
εκπαιδευτικό 

● Από τον πηλό στο αγγείο, Ακολούθησε τον Οδυσσέα, ΥΠΠΟΑ 
● Αρχαία Ελληνική Κεραμική, οπτική παρουσίαση, πληροφορίες. Μ. Πλατή, 

Ε. Μάρκου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Περιλαμβάνει συγκριτικά 
στοιχεία με τη νεότερη κεραμική.  

 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

● Γνωρίζω τις Βυζαντινές Εικόνες,  Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού (http://www.mbp.gr) 

● Η σημασία των εικόνων, Φωτόδεντρο 
● Ο ρόλος και η θέση του αγιογράφου, Ζωγράφοι θρησκευτικών εικόνων, 

Φωτόδεντρο 
● Εικαστικά, Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική, Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
 
 
ΑΘΗΝΑ 

● Νεότερα Μνημεία και η Ιστορία τους , από τον ιστότοπο “Αρχαιολογία 
της πόλης των Αθηνών” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Σχετικό το 
ντοκιμαντέρ μικρού μήκους  «Αιδ’ Εις Αθήναι …η πριν πόλις») 

● Χρονογραμμή της Αθήνας 700 π.Χ. - 2020 μ.Χ. (γεγονότα, μνημεία, 
εικόνες από περιηγητές για τα νεώτερα χρόνια) Μουσείο Μπενάκη  

● Διαδραστικό χρονολόγιο Αθηνών, 1821-1941. Μουσείο της Πόλεως των 
Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία 

● Η Αθήνα του 1842. Διαδραστική εφαρμογή. Μουσείο της Πόλεως των 
Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία 

http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Gia%20Root/Spilios/ESPA_EFORIES_ok/TODO_4spilio/LB%20Ekpa/EkpaideutikaProgrammata/1XomaNeroFotia/XomaNeroFotiaMathitis.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Gia%20Root/Spilios/ESPA_EFORIES_ok/TODO_4spilio/LB%20Ekpa/EkpaideutikaProgrammata/1XomaNeroFotia/XomaNeroFotiaEkpaid.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Gia%20Root/Spilios/ESPA_EFORIES_ok/TODO_4spilio/LB%20Ekpa/EkpaideutikaProgrammata/1XomaNeroFotia/XomaNeroFotiaEkpaid.pdf
http://followodysseus.culture.gr/LinkClick.aspx?fileticket=UYgUmInfvw8%3D&tabid=6668&portalid=54&mid=12899&language=en-US
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/49/1/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/50/1/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://www.culture.gr/DocLib/Vyzantines_eikones.pdf
http://www.mbp.gr/
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/167
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/200
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1029&bitstream=1029_01#page/1/mode/2up
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio.aspx
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/video.aspx
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=timeline&viewType=athens&Itemid=1061&lang=el
https://athenscitymuseum.gr/timeline/
https://www.athenscitymuseum.gr/apps/1842v3/


 
 

 
 
 

● Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των περιηγητών, η Ακρόπολη 1820. Video. 
Μουσείο Μπενάκη 

● Γλυπτά της Αθήνας -  www.athenssculptures.com,  Εργασία μιας μικρής 
ομάδας ανθρώπων (atenistas), στις αρχές του 2014, που φωτογράφισε,  
χαρτογράφησε και περιέγραψε, όλα τα γλυπτά των Αθηνών (υπάρχει και 
στο λήμμα Γλυπτική) 
Περισσότερα για την Αθήνα  Βλ. παρακάτω και στο λήμμα “Πόλη” 

 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:  

● 17 Στόχοι για να Αλλάξουμε τον Κόσμο, Ιστοσελίδα Βιωματικό Σχολείο 
● Παιδικές Ιστορίες για έναν Καλύτερο Κόσμο, Παιδικό Κέντρο 

Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών 
 
ΑΙΣΩΠΟΣ 
Μύθοι του Αισώπου σε κινούμενα σχέδια: 

● Ο γάιδαρος, η αλεπού και το ποντίκι 
● Λιοντάρι και αλεπού 
● Ο λαγός και η χελώνα 
● Τζιτζίκι και μυρμήγκι 
● Αετός και σκαθάρι 
● Η αλεπού και το λελέκι   
● Ο πίθηκος που έγινε βασιλιάς  
● Η αλεπού κι ο ξυλοκόπος 
● Το λιοντάρι και το ποντίκι 

 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

● Εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές 
● Υλικό προετοιμασίας ανεξάρτητης επίσκεψης μαθητών/τριών στο 

Μουσείο ή την Ακρόπολη, Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της 
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 

● Υλικό Μουσειοσκευής Μουσείου Ακρόπολης: “Το Δωδεκάθεο”, Κ. 
Χατζηασλάνη, http://www.ysma.gr/static/files/DODEKATHEO.pdf 

● Υλικό Μουσειοσκευής Μουσείου Ακρόπολης: “Οι θεοί του Ολύμπου στη 
Ζωφόρο”, Κ. Χατζηασλάνη, 
http://www.ysma.gr/static/files/Polyptycho_Thewn__GR.pdf 

● Η ιστορία του Παρθενώνα μέσα στους αιώνες, του Κώστα Γαβρά  
● Εικονική περιήγηση Ακρόπολης. ΥΣΜΑ (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων 

Ακρόπολης) 
● Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη, Τομέας 

Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=66&Itemid=1061&lang=el
http://www.athenssculptures.com/
http://www.athenssculptures.com/
http://www.biomatiko.gr/to-simantikotero-mathima/
https://unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27538&Itemid=74
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tXiaxhQmuDw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tXiaxhQmuDw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VLmCHgswa4s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VLmCHgswa4s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gkr-pV_gY48
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gkr-pV_gY48
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ey9ZOnAJshM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ey9ZOnAJshM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OvbneQgcK9U
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OvbneQgcK9U
http://www.youtube.com/watch?v=tDIKtmx7h-U
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ow2RFXivfKI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KqoVD2lU9nc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KqoVD2lU9nc
http://www.youtube.com/watch?v=o0WUp_RF388
http://www.youtube.com/watch?v=o0WUp_RF388
https://ysma.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/browse?type=type&value=lessonplan
http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/static/files/DODEKATHEO.pdf
http://www.ysma.gr/static/files/DODEKATHEO.pdf
http://www.ysma.gr/static/files/Polyptycho_Thewn__GR.pdf
https://www.dailymotion.com/video/xoswat
http://www.acropolisvirtualtour.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/
http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/


 
 

 
 
 

 
 
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

● Περπατώντας στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών-Υποδειγματικό Ψηφιακό 
Σενάριο-Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» 

● Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών , Φάκελος για τον 
Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικά Εργαστήρια, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

● Τις αγορεύειν βούλεται; Δραστηριότητα για το πολίτευμα στην Αρχαία 
Αγορά, ΥΠΠΟΑ (Διεύθυνση εκπ. προγραμμάτων  και επικοινωνίας) 

● Περίπατος στην Αρχαία Αγορά, WWF 
● Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, Ψηφιακή περιήγηση, ΥΠΠΟΑ 
● Διαδραστική περιήγηση στην Αρχαία Αγορά, Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού - Ελληνικός Κόσμος 
 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

● Κυκλαδικός Πολιτισμός. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Περιλαμβάνει 
φυλλάδια για παιδιά. Παρουσίαση με εικόνες, Πληροφορίες. Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης 

● Ποιος να έμενε εδώ; Πρόταση με δραστηριότητες για εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην αίθουσα της Θήρας. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

● ΑΓΩΝ - Το Πνεύμα της Άμιλλας, Μικρός Οδηγός, Εκπαιδευτικά 
προγράμματα ΥΠΠΟΑ 

● Μουσών Δώρα. Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα, Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. ΥΠΠΟΑ 

● Είμαι ο Λέων των Κυθήρων, Το animation φιλμ από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κυθήρων «I am the Leon of Kythera» (Είμαι ο Λέων των 
Κυθήρων), κέρδισε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του κοινού, μετά 
την ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα 
του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Museums in Short 2018.  Από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, σε σκηνοθεσία Γιώργου Διδυμιώτη 
και σενάριο Εύης Πίνη. 

● Το ένδυμα στην αρχαία Ελλάδα, παρουσίαση για παιδιά, Οδηγός. Μ 
Πλατή, Ε. Μάρκου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

● Διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα: Παρουσίαση για παιδιά, Οδηγός. Μ 
Πλατή, Ε. Μάρκου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

● Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, εκπαιδευτική 
προσέγγιση, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
 
 
 

http://aesop.iep.edu.gr/node/21221
http://aesop.iep.edu.gr/node/21221
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/arxaioagora/Agora.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/arxaioagora/Agora1.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/arxaioagora/Agora1.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/arxaioagora/Agora2.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/Dimokratia/Drastiriotites/TisAgoreueinVouletai.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/ArxaiaAgora.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=8DcQEI1rScQ
https://www.youtube.com/watch?v=ssbNi0c7RAI
http://repository-mca.ekt.gr/mca/handle/20.500.12040/96
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/44/1/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4%20.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/42/1/%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%201%CE%BF%CF%82%20%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://www.namuseum.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/Amilla/AgonMikrosOdigos.pdf
https://docplayer.gr/9379693-Moyson-dora-moysiki-ekpaideytikes-drastiriotites.html
http://www.museumsinshort.eu/partecipanti/dettaglio_video_vote.asp?id=241&idanno=7
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/52/1/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/53/1/%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%9C%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/56/1/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/55/1/%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://www.namuseum.gr/education/archaia-paichnidia-sto-ethniko-archaiologiko-moyseio-me-ti-chrisi-moyseioskeyis/
https://www.namuseum.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf


 
 

 
 
 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
● Καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα (Λέων και Μελίτη). Οδηγός. Μαρίνα 

Πλατή - Ελένη Μάρκου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
● Μύρτις, πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν  Αρχαιολογία, η αρχαία 

Αθήνα, παιδί στην αρχαία Αθήνα κ.ά., Ιστοσελίδα “Μύρτις πρόσωπο με 
πρόσωπο με το παρελθόν” (www.myrtis.gr) 

● Λέων και Μελίτη: Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Αθήνα,  Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Ιδρύματος Γουλανδρή και Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 

● Επίσκεψη για παιδιά στο Διονυσιακό Θέατρο, το Ωδείο του Περικλή, το 
Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών φακέλων «Μουσών Δώρα» 
& «Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα». ΥΠΠΟΑ 

 
ΑΡΧΕΙΑ 

● Τα αρχεία πάνε σχολείο! Εκπαιδευτικά προγράμματα των Αρχείων Ν. 
Ευβοίας (μπορούν να δώσουν ιδέες για ανάλογα προγράμματα και σε 
εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων εκτός Ευβοίας, σε συνεργασία και με 
τις κατά τόπους υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους) 

● Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ευβοίας: Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια 
μέρα στο Αρχείο»  (Δείτε την  ελληνική έκδοση του κόμικ «Μια μέρα στο 
Αρχείο», που βασίζεται σε αντίστοιχη ισπανική έκδοση) 

● Χαμένος στο αρχείο, comic. Μ. Λεμπέση και Κ. Μπίτσικας, Ιστορικό 
Αρχείο Εθνικής Τράπεζας  

● Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων: ΕΡΤ ντοκιμαντέρ «Αρχεία Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας» 

 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
Δυο Αθηναίοι… Αριστόβουλος και Φιλόδημος σε δράση, συμβολή της 
αρχαιολογίας στην ιστορία. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Υποστηρικτικό υλικό 
για προετοιμασία και υλοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης.  
 
ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: 

● Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ, ιστοσελίδα 
για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του ΥΠΠΟΑ 

 
 

 
 

http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/47/1/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%20%CE%96%CF%89%CE%AE%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://www.myrtis.gr/
http://www.myrtis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=162&lang=el
http://www.myrtis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=162&lang=el
http://www.myrtis.gr/
https://www.slideshare.net/ichalkia/leon-meliti-32pp
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/Mousiki/Episkepsi.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/Mousiki/Episkepsi.pdf
http://gak.eyv.sch.gr/Drast/Ekpaid/Educ_Progr-Prsnt_A4_sh.pdf
http://gak.eyv.sch.gr/Drast/Ekpaid/Educ_Progr-Prsnt_A4_sh.pdf
http://gak.eyv.sch.gr/Graphics/MiaMeraStoArcheio/mia-mera-sto-archeio_fin.pdf
http://gak.eyv.sch.gr/Graphics/MiaMeraStoArcheio/mia-mera-sto-archeio_fin.pdf
http://gak.eyv.sch.gr/Graphics/MiaMeraStoArcheio/mia-mera-sto-archeio_fin.pdf
https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/comiks.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQyPnHtabfAhXKCuwKHTtjCAEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Farchive.ert.gr%2F95678%2F&usg=AOvVaw3E2sVDDltj9ZgpaeCpk7ef
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQyPnHtabfAhXKCuwKHTtjCAEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Farchive.ert.gr%2F95678%2F&usg=AOvVaw3E2sVDDltj9ZgpaeCpk7ef
https://archive.ert.gr/95678/
https://archive.ert.gr/95678/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQyPnHtabfAhXKCuwKHTtjCAEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Farchive.ert.gr%2F95678%2F&usg=AOvVaw3E2sVDDltj9ZgpaeCpk7ef
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQyPnHtabfAhXKCuwKHTtjCAEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Farchive.ert.gr%2F95678%2F&usg=AOvVaw3E2sVDDltj9ZgpaeCpk7ef
https://www.namuseum.gr/education/dyo-athinaioi-aristovoylos-amp-filodimos-se-drasi/
http://ayla.culture.gr/category/%CE%AC%CF%85%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF/


 
 

 
 
 

 
ΒΙΒΛΙΟ 

● Βιβλία σε ρόδες  
● Βουτιά στον κόσμο του βιβλίου, Ίδρυμα Λαμπράκη   
● Δείτε τα σχολικά βιβλία από το 1828 έως το 1980, ΙΕΠ Ιστορική Συλλογή 
● Μικρός Αναγνώστης – ψηφιακά βιβλία για παιδιά (άκουσε την ιστορία 

και διάβασέ τη), ΕΚΕΒΙ, ακουστική βιβλιοθήκη εκτενών αποσπασμάτων 
από βιβλία 

● bookbook.gr - Ίστοσελίδα ενημέρωσης για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο 
● elniplex, Ηλεκτρονικό Περιοδικό με ειδική θεματική ενότητα για το 

Παιδικό Βιβλίο 
● Λέσχη Ανάγνωσης και Φιλαναγνωσίας, Blog για την Παιδική και Εφηβική 

Λογοτεχνία 
● Κόκκινη Αλεπού, Ιστοσελίδα για την Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία 
● Το μικρό βιβλίο: οδηγίες κατασκευής, δημιουργική γραφή, έκθεση. 

(Παιδαγωγική Freinet) Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο. Σ. Λάχλου 
 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 
● Εικονογράφηση-Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία, Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

● Όλες οι δανειστικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας στο Google Maps 
● Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK (Όλα τα βιβλία που περιέχονται στον 

κατάλογο της Ανοικτής Βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα 
στο Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Τα έργα 
της ενότητας Κλασική Λογοτεχνία είναι ελεύθερα πνευματικών 
δικαιωμάτων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει: πεζογραφία, ποίηση, ξένη 
λογοτεχνία, παιδική λογοτεχνία,  δοκίμια, λευκώματα, κλασική 
λογοτεχνία). 

● Ανοιχτή Εκπαίδευση για όλους  (Ο δικτυακός τόπος open-edu στοχεύει 
στην παρουσίαση όλων των Ψηφιακών Αποθετηρίων, Βιβλιοθηκών και 
Υπηρεσιών που επιτρέπουν ανοικτή πρόσβαση σε όλους)- ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 

● Βιογραφίες δημιουργών (λογοτεχνία, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, 
γλυπτική, κινηματογράφος, θέατρο, χορός), για μαθητές -  ΥΠΠΟΑ 

 
ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

● Εξερευνώ τον κόσμο του Βυζαντίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Θεσσαλονίκη   

http://www.vivliaserodes.gr/themata
https://e-paideia.org/voytia-ston-kosmo-toy-vivlioy/
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/index.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www.bookbook.gr/
https://www.elniplex.com/category/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf/
http://lesxhanagnosis.blogspot.com/
http://kokkinialepou.gr/
https://skasiarxeio.wordpress.com/%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF/
http://www.edutv.gr/index.php/texniki-ekpaideysi/eikonografisi-kalitexniki-vivliodesia
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GIWBHb7a-dnpf3SicTmUSC_2HBQ&ll=38.36790093000935%2C24.077611400000023&z=7
http://www.openbook.gr/2011/10/anoikth-bibliothhkh.html
https://go.minedu.gov.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCSFGq-hYv6ESBGS9MQTjltw
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=meletes&lang=gr&level=2


 
 

 
 
 

● Καπνικαρέα: Ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τις πηγές... με 
αφορμή ένα μνημείο και ένα χαρτονόμισμα, Μ. Λεμπέση και Ε. Μπαζίνη, 
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας 

● Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι, ΥΠΠΟΑ 
● Γνωρίζω τις Βυζαντινές Εικόνες, Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού (http://www.mbp.gr) 
● Τα εκθέματα βυζαντινής τέχνης στο μουσείο Μπενάκη (φωτογραφίες των 

αντικειμένων της συλλογής) 
● Βυζάντιο, Παλαιοχριστιανική περίοδος: Η καθημερινή ζωή, video. 

Μουσείο Μπενάκη 
 
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 

● Η Γελοιογραφία στην Εκπαίδευση, γελοιογραφίες ανά θεματική, 
οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα, σχέδια μαθήματος από την ιστοσελίδα 
educartoon.gr 

 
ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

● Ταινίες εκπαιδευτικής τηλεόρασης για τη τη γλυπτική  
● Γλυπτά της Αθήνας -  www.athenssculptures.com,  Εργασία μιας μικρής 

ομάδας ανθρώπων, στις αρχές του 2014, που φωτογράφισε,  
χαρτογράφησε και περιέγραψε, όλα τα γλυπτά των Αθηνών 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ 

● Γραμματόσημα με εικόνες από την Επανάσταση του 1821 
 
ΓΡΑΦΗ 

● Υλικό και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής , “Μια ιστορία 
ταξιδεύει”- Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας-
Περιφερειακό Δίκτυο Δημιουργικής Γραφής 

● ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ: Γράφω, γράφεις, γράφει , Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού-Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς- Διεύθυνση Μουσείων- Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων 
και Συλλογών 
 

ΓΥΝΑΙΚΑ 
Γυναίκες: Το μισό της Ανθρωπότητας: Ίδρυμα της Βουλής Παρουσίαση  Φάκελος 
για τον Εκπαιδευτικό     Παιδαγωγικά Εργαστήρια 
 
 
 
 

https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/Hist.pdf
https://ha.nbg.gr/el/pdf_library/Hist.pdf
https://www.culture.gr/mystras-edu/history/game/game1.html
https://www.culture.gr/DocLib/Vyzantines_eikones.pdf
http://www.mbp.gr/
https://www.benaki.gr/index.php?option=com_collections&view=collection&id=5&Itemid=162&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=13&Itemid=1059&lang=el
http://www.educartoon.gr/
http://www.edutv.gr/index.php/gliptiki
http://www.athenssculptures.com/
http://www.athenssculptures.com/
http://www.youtube.com/watch?v=eZEMYFSbphk&feature=player_embedded
http://kmaked.pde.sch.gr/site/images/grafi/grafi.pdf
http://grafi-culture.gr/
https://blogs.sch.gr/varvan/2017/02/03/%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Women/0_0women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Women/0_0women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Women/0_0women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Women/0_0women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Women/0_1women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Women/2_7women.pdf


 
 

 
 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
● Δημοκρατία και Εκπαίδευση , Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 
● Δημοκρατική παιδεία,  πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών. Ιστοσελίδα που έχει συγκεντρώσει πλούσιο υλικό για τη 
δημοκρατία στο σχολείο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση 
του ρατσισμού και των στερεοτύπων κ.α. Περιλαμβάνονται επίσης δίκτυο  
εννοιών, θεωρητικά κείμενα και εκπαιδευτικές προτάσεις κατά θέμα και 
ηλικία-Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών. 

● Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Σχολείο (εκπαιδευτική 
πλατφόρμα), Συμβούλιο της Ευρώπης 

● Μουσείο Δημοκρατίας, Εικονική περιήγηση (The Museum of Democracy 
– Virtual Tour), από την ιστοσελίδα του Μουσείου Δημοκρατίας 

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

● Εισαγωγή στη διαφήμιση, Εγχειρίδιο Δασκάλου, Μedia Smart, με την 
υποστήριξη του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ι.Ο.Μ. 
& Υπουργείο Εσωτερικών) 

 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

● Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο, 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Network for Children’s Rights 
(DIKTIO)”Respect for Diversity and children’s books”(Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού)    

●  Διαφορετικότητα και παραμύθι: Μια διδακτική προσέγγιση, 
επιστημονικό άρθρο 

●  ΣΙ ΣΟΥ ΝΤΟ: ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, Αντώνης 
Παπαθεοδούλου. Έκδοση: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ελεύθερη 
διάθεση 

●  Zero, πολυβραβευμένο animation για τη διαφορετικότητα και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό 

●  Αλλάζοντας λέξεις, αλλάζουμε τον κόσμο, ρητορική του μίσους και 
διαδίκτυο, παρουσίαση δραστηριοτήτων. Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών 
Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

● «Σχέδιο δράσης-Πρότυπος Οδηγός για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού»- i-RED 

● Πρόγραμμα ΙΡΙΣ- Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις -
Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση-  Οδηγός για 
τον εκπαιδευτικό (δραστηριότητες κλπ), Φυλλάδιο -Κέντρο Προάσπισης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   

● Για Ρομά - Πρακτικός Οδηγός για Δημοτικές Αρχές, Συνήγορος του πολίτη 

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627
https://www.demopaideia.gr/
https://www.living-democracy.gr/
https://www.living-democracy.gr/
http://www.mouseiodimokratias.gr/greek/vr.asp
http://www.mouseiodimokratias.gr/greek/vr.asp
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/2409_Egxeiridio_Daskalou.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
https://blogs.sch.gr/varvan/2013/01/22/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b4/
https://blogs.sch.gr/varvan/2013/01/22/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b4/
https://www.openbook.gr/si-sou-nto/
https://www.openbook.gr/si-sou-nto/
https://www.dailymotion.com/video/x3lr7r6
https://www.dailymotion.com/video/x3lr7r6
http://www.karposontheweb.org/silence-hate/
http://www.karposontheweb.org/silence-hate/
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/IREDsxedio_drasis-protypos_symvouleytikos_odigos.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/IREDsxedio_drasis-protypos_symvouleytikos_odigos.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakriseis-giatoDaskalo.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakriseis-giatoDaskalo.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakrisiesFylladioGGNG.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakrisiesFylladioGGNG.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/Romaguide.pdf


 
 

 
 
 

● «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
δικαιώματα των προσφύγων»,  εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβίωση: 
Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη 
του ρατσισμού στο σχολείο», Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

● Στη ζυμαροχώρα- Ρατσισμός, ξενοφοβία –. Με ευχάριστο και συμβολικό 
τρόπο τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στις έννοιες του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας και μαθαίνουν ότι το διαφορετικό δεν απειλεί, αλλά 
εμπλουτίζει τη ζωή μας - Εκπαιδευτική Τηλεόραση. 

● Δημοκρατική παιδεία - Ρατσισμός  (γενικό ευρετήριο για διαφορετικά 
θέματα:  https://www.demopaideia.gr/ ) 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ) 

● Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια, Συνήγορος 
του Παιδιού 

● Τα δικαιώματα του παιδιού με απλά λόγια, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού 

● Κατάλογος Παιδικών Βιβλίων για τα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα: 
«Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια» (σε μορφή pdf), Δίκτυο για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού (Τα βιβλία κατατάσσονται σύμφωνα με τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και τις ηλικίες. Περιέχονται σύντομες 
περιλήψεις)   

● Τα δικαιώματα του παιδιού με κινούμενα σχέδια (ενιαίο video), video 
ανά δικαίωμα, Unicef 

● Εκπαιδευτικό υλικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Διεθνής Αμνηστία 
● Πώς να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 

τάξη μου / Σχέδια μαθημάτων κατά ηλικιακές ομάδες 
● «Σύνδεσμοι» (εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής 

μίσους μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα), 
Ellie Keen, Mara Georgescu. Συμβούλιο της Ευρώπης // Ίδρυμα 
Μποδοσάκη // Είμαστε όλοι πολίτες 

● Δικτυακός τόπος της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
● Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού «Ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο»/ Network for Children’s Rights 
(DIKTIO)”Respect for Diversity and children’s books” 

●  Εκπαιδευτικό υλικό “Η Διαφορετικότητα: Δικαίωμα και Κατάκτηση” 
Φάκελος για τον Εκπαιδευτικό,  Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 

● “Μικρή Πυξίδα” (Compasito) – Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, Συμβούλιο της Ευρώπης 

● Τα δικαιώματα των παιδιών, σύντομες ταινίες της UNICEF: 
➔  Εκπαίδευση,  

https://web.archive.org/web/20170830061206/http:/www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf
https://web.archive.org/web/20170830061206/http:/www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf
http://www.edutv.gr/index.php/koiagogi/ratsismos-ksenofovia-sti-zymaroxora
https://www.demopaideia.gr/?edu_cat=2&taxi=&format=&s=&posttype=educational_items
https://www.demopaideia.gr/
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
https://ddp.gr/ta-dikaiomata-tou-paidiou/
https://diaforetikothta.wordpress.com/
https://diaforetikothta.wordpress.com/
http://ddp.gr/wp-content/uploads/2014/03/FINAL-4.6.10-KATALOGOS-DIKTYOY-LOW_RES-14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=442yLFwrzs8
https://www.youtube.com/watch?v=442yLFwrzs8
http://socialpolicy.gr/2015/11/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-unicef-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4.html
http://socialpolicy.gr/2015/11/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-unicef-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4.html
https://www.amnesty.gr/ekpaideytiko-yliko
https://www.amnesty.gr/pos-na-xekiniso-ena-programma-ekpaideysis-gia-ta-anthropina-dikaiomata-stin-taxi-moy
https://www.amnesty.gr/pos-na-xekiniso-ena-programma-ekpaideysis-gia-ta-anthropina-dikaiomata-stin-taxi-moy
https://www.amnesty.gr/shedia-mathimaton-gia-sholeia
https://www.openbook.gr/syndesmoi-ena-egxeiridio-gia-tin-katapolemisi-tis-ritorikis-misous-sto-diadiktyo/
https://ec.europa.eu/commission/index_en
http://ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/entipo-DIAFORET-greek-2.pdf
http://ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/entipo-DIAFORET-greek-2.pdf
http://ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/entipo-DIAFORET-greek-2.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Diversity/0_1diversity.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Diversity/0_1diversity.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Diversity/0_2diversity.pdf
https://www.openbook.gr/compasito-mikri-pyxida/
https://www.openbook.gr/compasito-mikri-pyxida/
https://www.youtube.com/watch?v=Po6eQ-66Z7Y&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=1


 
 

 
 
 

➔ Παιδική εργασία,  
➔ διακρίσεις 1, 
➔ διακρίσεις 2,   
➔ ταυτότητα,  
➔ προστασία, 
➔  προστασία από παραμέληση,  
➔ οικογένεια,  ελευθερία έκφρασης,  
➔ προστασία από πολέμους 

● Η γωνιά του παιδιού: Παιχνίδια και κουίζ για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(European Union: games and quizzes), από τον επίσημο ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

● ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ (Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη-Ενεργός Πολίτης) 
Υλικό για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Ν. Γκόβας & Κ. Κύρδη. 
Ίδρυμα Λαμπράκη  

● Δράσε θετικά, ντοκιμαντέρ για τον εθελοντισμό, Γ.Γ. Νέας Γενιάς 
● Ο κύριος αδιάφορος, σύντομο video του Aryasb Feiz [CGMeetup] 2.45΄΄ 
● Μια ανθρώπινη οικογένεια – Τροφή για όλους (ταινία animation), 

Οργάνωση Caritas. Στηρίζεται σε ένα αλληγορικό παραμύθι για τη 
συνεργασία και την αλληλεγγύη που απαντάται σε πολλές περιοχές του 
κόσμου. 

 
ΕΘΙΜΑ-ΕΘΙΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

● Ήθη και έθιμα του Δωδεκαήμερου, ΙΕΠ, Βιβλιοθήκη  
● Έθιμα του Πάσχα, Φωτόδεντρο  
● Έθιμα της Αποκριάς, Φωτόδεντρο 
● Έθιμα για τα Χριστούγεννα από την ιστοσελίδα e-selides.gr 

 
 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

● Η ματιά των εικαστικών, πρόγραμμα Μελίνα Εκπαίδευση και Πολιτισμός 
(Υπεύθυνη συγγραφής του υλικού Χαρίκλεια Μυταρά) 

● Εικαστικά (Α' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Εκπαιδευτικό λογισμικό, ΥΠΠΕΘ  
● Εικαστικά, Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική, Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
 

Γυναίκες Εικαστικοί στην ιστορία της Τέχνης: 
01) Linda Nochlin: «Γιατί δεν έχει υπάρξει καμία μεγάλη γυναίκα καλλιτέχνης” 
02) Συνθήκες και αίτια 

https://www.youtube.com/watch?v=BOuxJEPyqe8&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RqrdlyQNtcM&index=3&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO
https://www.youtube.com/watch?v=RqrdlyQNtcM&index=3&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO
https://www.youtube.com/watch?v=Yk2tIcneVvA&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2jUdIMtjijI&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SMZ9BP_YUGE&index=8&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO
https://www.youtube.com/watch?v=9kmrn1TWB78&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=LxuQ-_6-uIM&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=LxuQ-_6-uIM&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Qon6SX7wRRY&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uezN1taE_9U&list=PL5TGMIrXSOg4QGDONOdSfxotqh90UtUEO&index=10
https://europa.eu/kids-corner/index_el.htm
https://europa.eu/kids-corner/index_el.htm
https://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/
https://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/
https://www.youtube.com/watch?v=nrNi-2NO1UY
https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY
https://www.youtube.com/watch?v=uw7oI_n3hJs
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-37-36/2012-09-21-10-02-39
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-37-36/2012-09-21-10-02-39
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-37-36/2012-09-21-10-02-39
http://photodentro.edu.gr/photodentro/PAROYSIASI_PATHI_ANASTASI_pidx0037361/ethima_pascha.htm
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-37-36/2012-09-21-10-02-39
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3658
https://www.e-selides.gr/downloads.php?c=110
http://www.iema.gr/eikastika
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/288
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1029&bitstream=1029_01#page/1/mode/2up
http://eicastikon.blogspot.com/2008/09/blog-post_21.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/10/2.html


 
 

 
 
 

03) Γυναίκες ζωγράφοι της αρχαιότητας 
04) Γυναίκες καλλιτέχνες του μεσαίωνα Α’-Συνθήκες-Illuminators 
05) Γυναίκες καλλιτέχνες του Μεσαίωνα Β’- Ende,Guda, Claricia,Herrad 
Landsberg, Hildegarde of Bingen 
06) Επίλογος στο Μεσαίωνα -Το πέρασμα στην Αναγέννηση 
07) Rennaisance – Η Ιταλική Αναγέννηση (γενικά) 
08) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης Α’: Christine de Pisan 
09) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης B΄: Properzia de Rossi 
10) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης Γ’: Levina Teerlinc-Catarina van 
Hemessen 
11) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης Δ’: Sofonisba Anguissola 
12) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης Ε’: Lavinia Fontana 
13) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης Ζ’- Marietta Robusti Tintoretto 
14) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης H’- Diana Scultori Ghisi 
15) Γυναίκες καλλιτέχνες της Αναγέννησης Θ” – Barbara Longhi 
16) Καλλιτέχνιδες του Μπαρόκ A” -Fede Galizia 
 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εκπαιδευτικά φυλλάδια 

● Χρόνης Μπότσογλου, Αναδρομική, για το δημοτικό – λήψη αρχείου / για 
το Γυμνάσιο-Λύκειο λήψη αρχείου 
● Τέχνης Πολιτική (Δημοτικό) λήψη αρχείου  
● Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα – για το 
δημοτικό λήψη αρχείου 
● Νίνα Παπακωνσταντίνου, Αντί γραφής – για το Δημοτικό λήψη αρχείου / 
για το Γυμνάσιο – Λύκειο, λήψη αρχείου 
● Κώστας Τσόκλης, Αναδρομική – για το Δημοτικό λήψη αρχείου / για το 
Γυμνάσιο – Λύκειο, λήψη αρχείου 

● Κιμσούτζα, Ταξίδι στον Κόσμο – για το Δημοτικό, λήψη αρχείου / για το 
Γυμνάσιο-Λύκειο, λήψη αρχείου 

● Μανώλης Μπαμπούσης, Φωτογραφικά έργα 1973-2003 –για το Δημοτικό 
λήψη αρχείου 
● Τα χρόνια της αμφισβήτησης, Η τέχνη του ’70 στην Ελλάδα –για το 
Δημοτικό, λήψη αρχείου / για το Γυμνάσιο – Λύκειο, λήψη αρχείου 
● Nίκος Κεσσανλής, Από την ύλη στην εικόνα,για το Γυμνάσιο και το 
Λύκειο, λήψη αρχείου 
● Διαπολιτισμοί – Εκπαιδευτικό έντυπο για το Γυμνάσιο – Λύκειο, λήψη 
αρχείου 
● Αποκτήματα 2001-2002, Ζωγραφική και Εγκαταστάσεις –για το Γυμνάσιο 
και το Λύκειο, λήψη αρχείου 
● Βλέπω και παίζω, Σύνοψις 2 -Θεολογίες, για το Δημοτικό, λήψη αρχείου 

http://eicastikon.blogspot.com/2008/09/2.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/09/2.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/10/4.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/10/4.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/10/5.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/10/5.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/11/6.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/11/6.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/11/7.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/11/7.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/10/6.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/10/6.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/12/9.html
http://eicastikon.blogspot.com/2008/12/9.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/01/10.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/01/10.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/01/10_10.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/01/10_10.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/02/12.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/02/12.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/02/13.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/02/13.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/03/14.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/03/14.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/03/15.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/03/15.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/04/16.html
http://eicastikon.blogspot.com/2009/04/16.html
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/botsoglou_dimotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/botsoglou_lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/botsoglou_lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/texnhs_dhmotiko_tel.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/texnhs_dhmotiko_tel.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/hadjimichalis_dhmotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/hadjimichalis_dhmotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/papaconstantinou_dhmotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/papaconstantinou_gymn_lyk.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/papaconstantinou_gymn_lyk.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/blepw_k_paizw_k.-tsoklis_anadromiki_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/k.-tsoklis_anadromiki_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/k.-tsoklis_anadromiki_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/kimsoytza-2-megalo_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/kimsoutza_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/kimsoutza_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/mpampousis_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/mpampousis_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ta-xronia-tis-amfisvitisis-dimitiko_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ta-xronia-tis-amfisvitisis-gymnasio-lykeio_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ta-xronia-tis-amfisvitisis-gymnasio-lykeio_small.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/kessanlis_elefsina.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/kessanlis_elefsina.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/diapolitismoi-gymnasiou-lykeiou.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/diapolitismoi-gymnasiou-lykeiou.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/kami_lyk_4.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/kami_lyk_4.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/apoktimata-2001-2002-gia-gymnasio-kai-lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/apoktimata-2001-2002-gia-gymnasio-kai-lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/blepo-kai-paizo-synopsis-2-theologies-(ekpaideytiko-programma-gia-to-dimotiko).pdf


 
 

 
 
 

● Βλέπω και παίζω, Chen Zhen – Μεταφορές του σώματος, για το Δημοτικό, 
λήψη αρχείου 
● Νίκος Κεσσανλής, Από την ύλη στην εικόνα – για το Δημοτικού, λήψη 
αρχείου 
● Ούλριχ Ρούκριμ, Σκιές της πέτρας – για το Δημοτικό, λήψη αρχείου /για 
το Γυμνάσιο, λήψη αρχείου 
● David Claerbout – για το Δημοτικό, λήψη αρχείου 
● Μπία Ντάβου, Αναδρομική – για το Δημοτικό, λήψη αρχείου / για το 
Γυμνάσιο-Λύκειο, λήψη αρχείου 
● Υλικό για Εκπαιδευτικούς 
● Αλέξανδρος Γεωργίου, Χωρίς δικό μου όχημα I-V (Για τον εκπαιδευτικό 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), λήψη αρχείου 
● Dilek Winchester, Ατομική (Για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), λήψη αρχείου 
● Δημήτρης Αληθεινός Αναδρομική (Για τον εκπαιδευτικό της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), λήψη αρχείου 
● Ανδρέας Αγγελιδάκης, Κάθε Τέλος είναι Μια Αρχή (Σημειώσεις για τους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), λήψη 
αρχείου  

 
Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου 
Εκπαιδευτικά φυλλάδια. Γνωρίζω τον Κόντογλου, Γνωρίζω τον Θεόφιλο, Το ψάρι 
που ακολούθησε το όνειρο του (Παραμύθι βασισμένο σε έργα της συλλογής του 
Μουσείου, εικαστικό βοήθημα και λεύκωμα δημιουργιών σπουδαίων 
καλλιτεχνών της Νεοελληνικής Τέχνης), Εικαστικές Ανιχνεύσεις (για 
νηπιαγωγείο), Στο Μουσείο (για νηπιαγωγείο) 
 
ΕΙΡΗΝΗ 
Η «τέχνη» του πολέμου. Παραδείγματα αντιπολεμικής στάσης στη ζωγραφική, 
Φωτόδεντρο 
Ειρήνη και Πόλεμος: ένα διαδικτυακό Αντιπολεμικό Μουσείο στο wiki  ΙΕΠ 
Η Γκουέρνικα σε 3D - Ιστοσελίδα “Μηχανή του Χρόνου” 
Εικόνες για πίνακες Ειρήνης, Google 
Εικόνες για πίνακες Πολέμου    Google 
Εικόνες για σύμβολα Ειρήνης  Google 
 
 
 
 
 
 

http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/blepo-kai-paizo-chen-zhen-metafores-toy-somatos-(ekpaideytiko-programma-gia-to-dimotiko).pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/blepo-kai-paizo-chen-zhen-metafores-toy-somatos-(ekpaideytiko-programma-gia-to-dimotiko).pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/nikos-kessanlis-apo-tin-yli-stin-eikona-(ekpaideytiko-programma-dimotikou).pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/nikos-kessanlis-apo-tin-yli-stin-eikona-(ekpaideytiko-programma-dimotikou).pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ruckriem_dimotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ruckriem_gymnasio-lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ruckriem_gymnasio-lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/claerbout_dimotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/claerbout_dimotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/davou_dimotiko.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/davou_gymnasio-lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/davou_gymnasio-lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/neshat---gymnasio_lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/neshat---gymnasio_lykeio.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/georgiou_ekp.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/georgiou_ekp.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ekp_dilek.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/ekp_dilek.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/alithinos_anadromiki_ekp.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/alithinos_anadromiki_ekp.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/andreas-aggelidakis.pdf
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/andreas-aggelidakis.pdf
https://www.mgamuseum.gr/edudata.php
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4398
http://aesop.iep.edu.gr/node/16140
https://www.mixanitouxronou.gr/i-gkouernika-se-3d-o-sigklonistikos-pinakas-tou-pikaso-me-ta-chiliades-thimata-ton-nazi-i-poli-pou-egine-pirama-ke-isopedothike-apo-tin-loutvafe-me-aneleitous-vomvardismous/
https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B7%CF%82&biw=1010&bih=393&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjekOzz2aHKAhWDthoKHQ2NCsMQsAQIKw
https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%85&biw=1010&bih=393&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9gYvm2aHKAhXHOBoKHYoxAsUQsAQIMw
https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%85&biw=1010&bih=393&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9gYvm2aHKAhXHOBoKHYoxAsUQsAQIMw
https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%85&biw=1010&bih=393&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9gYvm2aHKAhXHOBoKHYoxAsUQsAQIMw
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B7%CF%82&biw=1010&bih=393&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjEi5fz2qHKAhUBhhoKHbbYBWQQsAQIHA


 
 

 
 
 

ΕΛΙΑ 
● Ευέλικτη ζώνη – Ελιά, δώρο ζωής και πολιτισμού | Εκπαιδευτικό … e-

yliko.gr  
● Υλικό για την ελιά, από την έκθεση “Ελαίας εγκώμιον”, Κέντρο 

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

 
● Το ένδυμα στην αρχαία Ελλάδα (παρουσίαση), Οδηγός. Μ Πλατή, ε. 

Μάρκου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
● Πώς ντύνονταν σε άλλες εποχές; Ψηφιακό παιχνίδι, Μουσείο Θήβας 
● 4.000 χρόνια ελληνικού ενδύματος  Παρουσίαση στο διαδίκτυο της έκθεσης 

"Κρόσσια, Χιτώνες, Ντουλαμάδες, Βελάδες", Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
● Ενδύεσθαι, εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ενδυμασία. Πελοποννησιακό 

Λαογραφικό Ίδρυμα 
● Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές, ανά περιοχή. Μουσειακές συλλογές 

του Λυκείου Ελληνίδων 
 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

● Μαθητικές Κοινότητες, για τον εκπαιδευτικό, παιδαγωγικά εργαστήρια , 
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. 

● ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΖΩΉΣ. ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΠΟΛΊΤΕΣ, Βρετανικό 
Συμβούλιο // Cliff Parry - Mαρία Νομικού  

●  Εκπαιδευτικό Υλικό, Μικροί Πολίτες εν δράσει - Εκπαιδεύοντας ενεργούς 
πολίτες Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

● Λαογραφικό υλικό – θησαυροί της Ελλάδας- Π. Βαχτσαβάνης 
● Λαογραφικό υλικό - Επαγγέλματα - Π. Βαχτσαβάνης 
● Επαγγέλματα του παρελθόντος Ινστιτούτο Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας 
● Παραδοσιακά επαγγέλματα  Τσαρουχοποιός-Κατασκευαστής 

παραδοσιακών στολών-Πεταλωτής- Σαμαράς – Βαρελοποιός 
● Παραδοσιακά επαγγέλματα της Ελλάδας - Καλαντζής- ταινία 

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

● Δημιουργία Ηλεκτρονικού Σχολικού Εντύπου μέσω του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου:  http://schoolpress.sch.gr/ 

● Οδηγίες για τη δημιουργία εφημερίδας στο Δημοτικό Σχολείο από τη 
Δ/νση Π.Ε. Σερρών:  http://1grpe.ser.sch.gr/efhmerida.htm 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.e-selides.gr%2Fdownload%2F6557%2C%25CE%2595%25CF%2585%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7_%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7__%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25AC%2C_%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25BF_%25CE%25B6%25CF%2589%25CE%25AE%25CF%2582_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D&ei=qrqNUtOANomphAfty4CgCA&usg=AFQjCNFHi46AEAR3usbPanOJd5o6OSSIkg&sig2=z1gpuLqGHe32w4nYxHTMjQ&bvm=bv.56988011,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.e-selides.gr%2Fdownload%2F6557%2C%25CE%2595%25CF%2585%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7_%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7__%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25AC%2C_%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25BF_%25CE%25B6%25CF%2589%25CE%25AE%25CF%2582_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D&ei=qrqNUtOANomphAfty4CgCA&usg=AFQjCNFHi46AEAR3usbPanOJd5o6OSSIkg&sig2=z1gpuLqGHe32w4nYxHTMjQ&bvm=bv.56988011,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.e-selides.gr%2Fdownload%2F6557%2C%25CE%2595%25CF%2585%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7_%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7__%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25AC%2C_%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25BF_%25CE%25B6%25CF%2589%25CE%25AE%25CF%2582_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D&ei=qrqNUtOANomphAfty4CgCA&usg=AFQjCNFHi46AEAR3usbPanOJd5o6OSSIkg&sig2=z1gpuLqGHe32w4nYxHTMjQ&bvm=bv.56988011,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.e-selides.gr%2Fdownload%2F6557%2C%25CE%2595%25CF%2585%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7_%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7__%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25AC%2C_%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25BF_%25CE%25B6%25CF%2589%25CE%25AE%25CF%2582_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D&ei=qrqNUtOANomphAfty4CgCA&usg=AFQjCNFHi46AEAR3usbPanOJd5o6OSSIkg&sig2=z1gpuLqGHe32w4nYxHTMjQ&bvm=bv.56988011,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.e-selides.gr%2Fdownload%2F6557%2C%25CE%2595%25CF%2585%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7_%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7__%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25AC%2C_%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25BF_%25CE%25B6%25CF%2589%25CE%25AE%25CF%2582_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D&ei=qrqNUtOANomphAfty4CgCA&usg=AFQjCNFHi46AEAR3usbPanOJd5o6OSSIkg&sig2=z1gpuLqGHe32w4nYxHTMjQ&bvm=bv.56988011,d.ZGU&cad=rja
http://www.kentrolaografias.gr/sites/default/files/Elaias_Egkwmiwn_In_Praise_of_the_Olive_Tree2.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/52/1/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/53/1/%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%9C%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://games.mthv.gr/mth-clothes/
http://www.fhw.gr/exhibitions/hellenic_costume/index.html
http://www.pli.gr/el/content/endyesthai
http://www.lykeionellinidon.gr/portal/menu.aspx
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Koinotites/0_1koinotites.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Koinotites/2_1koinotites.pdf
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/life-skills-developing-active-citizens-gr.pdf
https://www.nb.org/greek/nb-paidiki-viviothiki-gia-ekpaideytikous-ekpaideytika-programmata/
https://www.nb.org/greek/nb-paidiki-viviothiki-gia-ekpaideytikous-ekpaideytika-programmata/
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/eisagogi.html
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/epaggelmata.html
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/epaggelmata.html
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/epaggelmata.html
http://entre.gr/programmata/epaggelmata-tou-parelthontos/
https://www.youtube.com/watch?v=anE03cyD31A
https://www.youtube.com/watch?v=pso69v5jsEk
http://schoolpress.sch.gr/
http://schoolpress.sch.gr/
http://1grpe.ser.sch.gr/efhmerida.htm
http://1grpe.ser.sch.gr/efhmerida.htm


 
 

 
 
 

● Άρθρο για τη δημιουργία εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο της Αλεξάνδρας 
Νάκου:   https://app.box.com/s/5tifrbwzhevnkis8hetk 

● Η Σχολική Εφημερίδα (ΣχΕ)  και οι αρχές της παιδαγωγικής Φρενέ. // Ένα 
σχέδιο εργασίας. Παιδαγωγική Ομάδα Το Σκασιαρχείο, Σ. Λάχλου 

 
ΖΩΑ 

● ΖΩΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - Περιοδικό Art Mag 
● Ζώα που μιλούν, κείμενα από τη λαϊκή παράδοση, καθώς και ελλήνων 

λογοτεχνών. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 
 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  

● Ζωγραφική: Ταινίες εκπαιδευτικής τηλεόρασης 
● Ζωγραφική και Μουσική: «Όταν οι ήχοι συναντούν τα χρώματα» -

Ψηφιακό διδακτικό σενάριο-Πλατφόρμα «Αίσωπος» 
● Εικονική Ψηφιακή Πινακοθήκη- http://www.mystudios.com/artgallery/  

 
ΗΡΩΕΣ  
 

● Ηρακλής: Άθλοι, πάρεργα, πράξεις, κατορθώματα, ιστοσελίδα με πολλές 
λεπτομέρειες και τεκμηρίωση, Δήμητρα Μήττα 

● Ο Ηρακλής Εκπαιδευτικό υλικό, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει 
θέματα μυθολογίας και συσχετισμούς του άθλου του Ηρακλή με 
καταστάσεις της σύγχρονης ζωής.  

● Οι άθλοι του Θησέα,  κόμβος Ακολούθησε τον Οδυσσέα, ΥΠΠΟΑ 
● Ήρωες του 21, Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 

 
ΗΛΙΟΣ 

● Μύθοι αρχαίων πολιτισμών για τον Ήλιο, Π. Αρμακόλας, Ν 
Θεοδωρακόπουλος, Κ. Καστανιώτης 

● Μουσικές για τον ήλιο. Πρόγραμμα Μελίνα, “Ο ήχος της μουσικής” 
 
 
 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

● Επαγγέλματα σχετικά με τη θάλασσα , ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. 
● Υλικό Ναυτικού Μουσείου Ελλάδας: Φυλλάδιο Εκπαιδευτικού  Το Βιβλίο 

της Θάλασσας   Γνωριμία με μια Τριήρη 
 
ΘΕΑΤΡΟ 

● Διαδικτυακός τόπος «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου»/“The 
Ancient Theatre in the cycle of time”  (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

https://app.box.com/s/5tifrbwzhevnkis8hetk
https://app.box.com/s/5tifrbwzhevnkis8hetk
https://skasiarxeio.wordpress.com/%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%85/%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
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http://www.artmag.gr/articles/art-articles/about-art/item/1632-animals
http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=4
http://www.edutv.gr/index.php/kallitexnika
http://aesop.iep.edu.gr/node/19724
http://aesop.iep.edu.gr/node/19724
http://www.mystudios.com/artgallery/
http://www.mystudios.com/artgallery/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos_Politismos/hercules/000-Hercules.htm
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/220
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/AttikoTopio/DrastiriotitesA/AthloiThisea.pdf
http://www.schools.ac.cy/klimakio/themata/epikaira/1821/index.html
https://docplayer.gr/2667955-O-theos-ilios-elliniki-mythologia-arhaia-aigyptos-aztekoi-inkas.html
https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Sun/Sun.htm
http://kesyp-ampel.att.sch.gr/epagg_sxetika_thalassa_PI_SEPED.pdf
http://hmmuseum.gr/portals/0/ekpaideutiko_uliko/fylladio-ekpaideutikou.pdf
http://hmmuseum.gr/portals/0/ekpaideutiko_uliko/fylladio-ekpaideutikou.pdf
http://hmmuseum.gr/portals/0/ekpaideutiko_uliko/vivlio-thalassas.pdf
http://hmmuseum.gr/portals/0/ekpaideutiko_uliko/vivlio-thalassas.pdf
http://hmmuseum.gr/portals/0/ekpaideutiko_uliko/vivlio-thalassas.pdf
http://hmmuseum.gr/portals/0/ekpaideutiko_uliko/vivlio-thalassas.pdf
http://ancienttheater.culture.gr/el/
http://ancienttheater.culture.gr/el/
http://ancienttheater.culture.gr/el/


 
 

 
 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς- Διεύθυνση Μουσείων) 

● Ο χώρος του αρχαίου θεάτρου- Ιστοσελίδα Παναγιώτης Χαλούλος 
● ΔΙΑΖΩΜΑ 
● Βιβλίο Δασκάλου Θεατρική Αγωγή Ε’ και Στ’ Δημοτικού – Ψηφιακό 

Σχολείο 
● Αποσπάσματα από παραστάσεις αρχαίου δράματος -Video Gallery (από 

την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού φορέα “Δεσμοί”) 
● Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου 
● ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

Κωμωδία 
● Η καταγωγή της αρχαίας Αττικής κωμωδίας-Photodentro 
● Δομή της αρχαίας κωμωδίας - Photodentro 
● Ενδυματολογία και κίνηση στην Αττική κωμωδία - Photoedentro 
 
Αριστοφάνης 
● Η κωμωδία «Νεφέλες»  

● Εισαγωγή στη κωμωδία «Σφήκες» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Πλούτος» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Όρνιθες» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Λυσιστράτη» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Ιππείς»  
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Θεσμοφοριάζουσαι» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Εκκλησιάζουσες» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Ειρήνη» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Βάτραχοι» 
● Εισαγωγή στη κωμωδία «Αχαρνείς» 
● Παρασκήνιο, Ο Αριστοφάνης στο Θέατρο Τέχνης (Αρχείο ντοκιμαντέρ της 

ΕΡΤ) 
● Όρνιθες – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 
● Πλούτος – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 
● Ειρήνη – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 
● Ειρήνη – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 
● Αχαρνείς – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 
● Αχαρνείς – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 
● Αι Εκκλησιάζουσαι – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό … 
● Λυσιστράτη – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικόυλικό 
● Θεσμοφοριάζουσες – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου … 
● Νεφέλες – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 
● Νεφέλες – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 

http://users.sch.gr/pchaloul/ancient-theater.htm
http://www.diazoma.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-G102
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-G102
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http://photodentro.edu.gr/v/item/video/337
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/324
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/333
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/327
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/330
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/330
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/345
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/345
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/336
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/336
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/336
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http://photodentro.edu.gr/v/item/video/325
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/338
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/343
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/343
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/332
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/341
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/322
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/322
http://archive.ert.gr/69033/
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D410&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNFU3l6lq3v_dFRFm9ewz64MzWYgtg&sig2=clRXAX10twj5l-2ympJy5w&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D410&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNFU3l6lq3v_dFRFm9ewz64MzWYgtg&sig2=clRXAX10twj5l-2ympJy5w&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&sqi=2&ved=0CEUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D427&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNHhBBglBJwNL7iYXpqx_ycR5wdkPQ&sig2=bygt7n8OUucgAHgZRo9K7g
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&sqi=2&ved=0CEUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D427&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNHhBBglBJwNL7iYXpqx_ycR5wdkPQ&sig2=bygt7n8OUucgAHgZRo9K7g
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CD8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D713&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNHMsEyd1MzgnY9ob0gjOZLGxKTjrA&sig2=onCL4JaKm8eI1KD6lqjfEw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CD8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D713&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNHMsEyd1MzgnY9ob0gjOZLGxKTjrA&sig2=onCL4JaKm8eI1KD6lqjfEw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D595&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNGl_WfYCgNynhRYCv9ed-p_Wl3W-Q&sig2=enNxCkP8VWRMGdEvgn_WJA&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D595&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNGl_WfYCgNynhRYCv9ed-p_Wl3W-Q&sig2=enNxCkP8VWRMGdEvgn_WJA&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D640&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNFEQa2fENQY7WHw4N4HevC5yiV_FQ&sig2=WDoT6VWmZmFbTspVDySbGQ
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http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=66&cad=rja&ved=0CDoQFjAFODw&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D749&ei=-pKrUI3BFcHK0QWd5IHQAw&usg=AFQjCNEhnBS9ih5KNvZ9A65lfgXShgnHEQ&sig2=9TBcF_OPntJ4-YwhbezmGw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&ved=0CEAQFjAGOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D607&ei=zpGrUP2WGMuS0QXE0oBo&usg=AFQjCNHlmujNVX4xS67AFFLDkwUA9FvTfw&sig2=Ep3iJ9o65c5doSVaqCvCLQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&ved=0CEAQFjAGOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D607&ei=zpGrUP2WGMuS0QXE0oBo&usg=AFQjCNHlmujNVX4xS67AFFLDkwUA9FvTfw&sig2=Ep3iJ9o65c5doSVaqCvCLQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=54&cad=rja&ved=0CDAQFjADODI&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D193&ei=H5KrUP2SCc600QWV6ICwCQ&usg=AFQjCNFmcNHOHT6gQ04UIjLo3AJ9LRV_RA&sig2=8VDBzgWs-jl0PsGp4a4Vjw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=54&cad=rja&ved=0CDAQFjADODI&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D193&ei=H5KrUP2SCc600QWV6ICwCQ&usg=AFQjCNFmcNHOHT6gQ04UIjLo3AJ9LRV_RA&sig2=8VDBzgWs-jl0PsGp4a4Vjw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&ved=0CDUQFjAEODI&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D609&ei=H5KrUP2SCc600QWV6ICwCQ&usg=AFQjCNFLUHxpVE-TTflNxTlkQcOZH8H0rg&sig2=_YZmSiwnlsRuPd2cqQgXnw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&ved=0CDUQFjAEODI&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D609&ei=H5KrUP2SCc600QWV6ICwCQ&usg=AFQjCNFLUHxpVE-TTflNxTlkQcOZH8H0rg&sig2=_YZmSiwnlsRuPd2cqQgXnw
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● Βάτραχοι – Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου – Οπτικοακουστικό υλικό 

 
Θέατρο σκιών 

● Σπαθάρειο μουσείο   
● Φιγούρες θεάτρου σκιών 
● Ηλεκτρονικό Θέατρο σκιών (Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του τμήματος ΗΜΜΥ του 
Πολυτεχνείου Κρήτης) 

● Ιστορική αναδρομή στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία του θεάτρου 
σκιών- Ιστοσελίδα θεάτρου σκιών Πάνου Καπετανίδη  

● Πρωτότυπη διαδραστική παρουσίαση του θεάτρου σκιών στο χώρο και 
το χρόνο, από την Ανατολή στη Δύση και από το παρελθόν στο παρόν- 
Ντορίνα Παπαλιού  

 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ 
❖ Οι τρεις τραγουδιστές 
❖ Τα κουκιά 
❖ Το ψέμα 
❖ Θησαυρός 
❖ Το χνέρι 
❖ Η πεντάμορφη 
❖ Ψαράς 
❖ Ο καραγκιόζης στρατιώτης 
❖ Ο καραγκιόζης ζητιάνος 
❖ Το πιθάρι 
❖ Ο ξενοδόχος 
❖ Καραγκιόζης ο πονηρός 
❖ Ο Καραγκιόζης και το μπαούλο 
❖ Ο Καραγκιόζης καφετζής 
❖ Λίρες στο δρόμο 
❖ Η κολοκυθιά 
❖ Τα αινίγματα 
❖ Το αφεντικό 
❖ Γλέντι στο Σαράϊ 
❖ Ο θρίαμβος του καραγκιόζη 
❖ Προφήτης 
❖ Το καράβι 
❖ Το χρυσό μήλο 
❖ Τα πετρέλαια 
❖ Ο Καραγκιόζης θυρωρός 
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http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nt-archive.gr%2FplayMaterial.aspx%3FplayID%3D619&ei=jI6rUILMHJOA0AWB64HADQ&usg=AFQjCNFIXFrmo-WPvKw_GZEsaWgPsi2QRA&sig2=wgo8NLqgyF_7tjr4LkGs3w
http://www.karagiozismuseum.gr/
http://www.karagiozismuseum.gr/figoures/index.htm
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http://archive.ert.gr/24369
http://archive.ert.gr/24509
http://archive.ert.gr/24509
http://archive.ert.gr/24510
http://archive.ert.gr/24510
http://archive.ert.gr/24397
http://archive.ert.gr/24397
http://archive.ert.gr/24395
http://archive.ert.gr/24395
http://archive.ert.gr/24482
http://archive.ert.gr/24440
http://archive.ert.gr/24440
http://archive.ert.gr/24398
http://archive.ert.gr/24398
http://archive.ert.gr/24399
http://archive.ert.gr/24399
http://archive.ert.gr/24400
http://archive.ert.gr/24400
http://archive.ert.gr/24414
http://archive.ert.gr/24414
http://archive.ert.gr/24415
http://archive.ert.gr/24415
http://archive.ert.gr/24417
http://archive.ert.gr/24417
http://archive.ert.gr/24419
http://archive.ert.gr/24419
http://archive.ert.gr/24468
http://archive.ert.gr/24468
http://archive.ert.gr/24469
http://archive.ert.gr/24469
http://archive.ert.gr/24477
http://archive.ert.gr/24477
http://archive.ert.gr/24420
http://archive.ert.gr/24420
http://archive.ert.gr/24413
http://archive.ert.gr/24413
http://archive.ert.gr/24423


 
 

 
 
 

❖ Ο Καραγκιόζης ξεναγός 
❖ Το κιούπι 
❖ Ο Καραγκιόζης γιαουρτάς 
❖ Ο Καραγκιόζης στο πανηγύρι 
❖ Ο μεσίτης 
❖ Ο Καραγκιόζης και το σορολόπ 
❖ Ο μπάρμπα - Γιώργος λόρδος 

 
Θεατροπαιδαγωγικό υλικό 
Ασκήσεις, σχέδια μαθημάτων, θεατρικά έργα κ.α. Δίκτυο για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση 
 
Κουκλοθέατρο 
● Μικρός Αναγνώστης - Κουκλοθέατρο    
● Εισαγωγή στο κουκλοθέατρο- Ενότητα 4 -Εφαρμογές στην εκπαίδευση, 

κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση - Αντιγόνη Παρούση- ΕΚΠΑ-ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

● Θεατρική κούκλα στην τάξη. κατασκευή, χαρακτήρες κλπ. Θέατρο 
κούκλας Πράσσειν Άλογα, πρόγραμμα Κουκλοπαίζουμε  

 Βοηθητικό υλικό -ενεργοί σύνδεσμοι: 
Ιστορία & Χαρακτήρες 1 , Ιστορία & Χαρακτήρες 2, Κατασκευή Κούκλας, 
Εμψύχωση της Κούκλας, Δραματοποίηση της Ιστορίας, Κατασκευή απλής 
κούκλας 

 
ΘΕΟΙ 

● Εκπαιδευτική τηλεόραση  Ιστορία –μυθολογία-Παραμυθολογίες  
● Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης διαδικτυακή εφαρμογή-Μουσείο 

Ακρόπολης 
● Οι θεοί όπως απεικονίζονται στη ζωφόρο του Παρθενώνα"Το 

δωδεκάθεο", το έντυπο της ομώνυμης μουσειοσκευής του μουσείου 
Ακρόπολης  

● Οι θεοί στην αγγειογραφία Γιάννης Παπαθανασίου 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

● Ιστορικές ψηφιακές περιηγήσεις (Αρχαία Αγορά, Μυστράς, Δήλος, Αιγές-
Βεργίνα, Βυζαντινή Μακεδονία) με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. ΥΠΠΟΑ 

● Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο/ Hellenic History on the Internet, Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού 

● Mε  το  βλέμμα  των  περιηγητών. Τόποι - Μνημεία - Άνθρωποι 15ος -
20ος  αιώνες. Ίδρυμα Λασκαρίδη  

http://archive.ert.gr/24422
http://archive.ert.gr/24422
http://archive.ert.gr/24441
http://archive.ert.gr/24441
http://archive.ert.gr/24443
http://archive.ert.gr/24443
http://archive.ert.gr/24466
http://archive.ert.gr/24466
http://archive.ert.gr/24447
http://archive.ert.gr/24447
http://archive.ert.gr/24428
http://archive.ert.gr/24428
http://archive.ert.gr/24439
http://www.theatroedu.gr/el-gr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1.aspx
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-kouklotheatro-mathekiafto.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-kouklotheatro-mathekiafto.asp
http://opencourses.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD7/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/PDF/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%204%20%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://opencourses.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD7/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/PDF/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%204%20%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
https://prasinaloga.gr/koyklopaizoyme/
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-kouklotheatro-mathekiafto.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-kouklotheatro-mathekiafto.asp
https://prasinaloga.gr/wp-content/uploads/2019/10/epilogi-istorias.pdf
https://prasinaloga.gr/wp-content/uploads/2019/10/istoria-kai-xaraktires.pdf
https://prasinaloga.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97.pdf
https://prasinaloga.gr/wp-content/uploads/2019/10/EMPSYCHOSI.pdf
https://prasinaloga.gr/wp-content/uploads/2019/11/DRAMATOPOIISI.pdf
https://prasinaloga.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97-%CE%91%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%A3.pdf
https://prasinaloga.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97-%CE%91%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%A3.pdf
http://www.edutv.gr/index.php/istoria
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.ysma.gr/static/files/Polyptycho_Thewn__GR.pdf
http://www.ysma.gr/static/files/DODEKATHEO.pdf
http://www.ysma.gr/static/files/DODEKATHEO.pdf
http://www.ysma.gr/static/files/DODEKATHEO.pdf
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/theoi.htm
https://www.youtube.com/channel/UCSFGq-hYv6ESBGS9MQTjltw
http://www.fhw.gr/chronos/gr/index.html
http://el.travelogues.gr/


 
 

 
 
 

● Μικρά Ιστορικά 1 : Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 (Ίδρυμα της 
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία)  

● Μικρά Ιστορικά 2: Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδας, 1941-1944 (Ίδρυμα της 
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία)  

● Η ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944-εκπαιδευτικό υλικό  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 

● Η ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. video. Μουσείο 
Μπενάκη 

● Ρήγας Φεραίος - Εκπαιδευτική τηλεόραση 
● Καντάτα Ελευθερίας, του Χρήστου Λεοντή. Δείγματα του λόγου του Ρήγα, 

του Σολωμού και του Μακρυγιάννη. Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων 
● Μορφές και γεγονότα της ελληνικής επανάστασης, video. Μουσείο 

Μπενάκη 
● Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα. Εκδόσεις 

της Βουλής των Ελλήνων 
● Η ελληνική επανάσταση με τα μάτια των ζωγράφων από την ηλεκτρονική 

εφημερίδα «Αρκάδων Χρόνοι» 
● Τοιχογραφίες του μεγάρου της Βουλής σχετικές με τον αγώνα της 

Ανεξαρτησίας Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων 
 
 
ΚΑΛΑΝΤΑ 

● Κείμενο του Λάμπρου Λιάβα από την ιστοσελίδα του Καλλιτεχνικού 
Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου   

● Κάλαντα από το ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο Ευτέρπη (αρχεία ήχου και 
ψηφιακές παρτιτούρες) 

● Κάλαντα από το ψηφιακό αρχείο του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής 
Μουσικής Δόμνας Σαμίου   

 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
 
Υλικό για τη γλώσσα του κινηματογράφου 

● Η γλώσσα του κινηματογράφου Νεανικό πλάνο 
 
Οδηγίες για την παραγωγή ταινιών 

● Οδηγός για την παραγωγή ταινιών στο σχολείο  2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο 
ΠΕΕΠΟΘΕ 

● Τεχνικές κινούμενης εικόνας, Χριστίνα Ντεπιάν 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika2015/Mikra_istorika/dictatorship0_0.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika2015/Mikra_istorika/dictatorship0_0.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika2015/Mikra_istorika/dictatorship0_0.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika2015/Mikra_istorika/dictatorship0_0.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Mikra_istorika/Katoxi/1.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Mikra_istorika/Katoxi/1.pdf
http://freeathens44.org/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-2/
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=42&Itemid=1059&lang=el
http://www.edutv.gr/index.php/istoria-2/rigas-feraios
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/index.htm
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=53&Itemid=1059&lang=el
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/EMB/019-035.pdf
http://www.arcadonxronoi.gr/index.php/arxeio-thematon/elliniki-epanastasi-1821/21-i-elliniki-epanastasi-me-ti-matia-zografon
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/EMB/043-088.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/EMB/043-088.pdf
http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.concerts&id=392
http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.concerts&id=392
http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/simple-search?query=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%27
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&a=filter&lb=36&region=0&partnerTerm=&searchTerm=
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&a=filter&lb=36&region=0&partnerTerm=&searchTerm=
https://cinedraseis.wordpress.com/ekp_iliko/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85/
https://www.scribd.com/doc/52172195/%CE%A3%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%91
http://kinoumeno.gr/


 
 

 
 
 

● Υποστηρικτικό Υλικό για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους (Δ/νση 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών) 

 
Ταινίες που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό για επεξεργασία στην τάξη 

● «Τα παιδιά του πετρελαίου» Υλικό εργασίας της κινηματογραφικής 
ταινίας - Περιοδικό “Ανοιχτό Σχολείο” 

● «Ο Ψύλλος» Υλικό εργασίας της κινηματογραφικής ταινίας - Περιοδικό 
“Ανοιχτό Σχολείο” 

 
Διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον Κινηματογράφο 

● Ταινιοθήκη Της Ελλάδος (Ψηφιακή Συλλογή)  
● Εκπαιδευτικό υλικό από τον Καρπό (Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και 

Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας)   
● Πρόγραμμα Κινηματογραφικής Αγωγής για τον παλιό ελληνικό 

κινηματογράφο (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών-Εθνικό 
Δίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης) 

● Σινεμά διάβασες; (Υλικό από τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών 
Μικρού Μήκους)  

● Στην ανακυκλούπολη (ένα διαδραστικό animation project) 
● ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ i-create (Πλατφόρμα Νεανικής Δημιουργίας της 

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης) 
 
ΚΟΜΙΚΣ (COMICS)  
1000+ εικονογραφημένα περιοδικά  Τεύχη από 1000+ comics- Ιστοσελίδα 
SmileFreeWare 
 
 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

● Κυκλαδικός Πολιτισμός... Περιλαμβάνει φυλλάδια για παιδιά. 
Παρουσίαση με εικόνες, Πληροφορίες. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

 
 
 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

● Λαογραφικό υλικό – θησαυροί της Ελλάδας- Π. Βαχτσαβάνης 
● Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
● Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Καμηλάκη-Πολυμέρου, 

Αικατερίνη και Καραμανές, Ευάγγελος. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, ΥΠΕΠΘ 
 

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
Λέσχες ανάγνωσης (Ιστοσελίδα ΕΚΕΒΙ) 

https://drive.google.com/file/d/0B9iau5YZnoVJOTkzNjlmLW54VVk/view
https://blogs.sch.gr/varvan/files/2012/07/ta_paidia_tou_petrelaiou.pdf
https://blogs.sch.gr/varvan/files/2012/07/ta_paidia_tou_petrelaiou.pdf
https://blogs.sch.gr/varvan/files/2012/07/o_psyllos_anoixto_sxoleio.pdf
http://www.tainiothiki.gr/v2/index/collection/
http://www.karposontheweb.org/material/
http://serreschools.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
http://serreschools.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
http://cinemadiavases.blogspot.com/
https://recyclelandanimation.weebly.com/
https://recyclelandanimation.weebly.com/
https://recyclelandanimation.weebly.com/
http://www.i-create.gr/
http://www.i-create.gr/
http://users.sch.gr/vasanagno/comics.html
http://repository-mca.ekt.gr/mca/handle/20.500.12040/96
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/44/1/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4%20.pdf
http://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/42/1/%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%201%CE%BF%CF%82%20%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/eisagogi.html
http://www.kentrolaografias.gr/el/content/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1015
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=165


 
 

 
 
 

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

• Εξερευνώ τις ιστορίες, εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας  για το Δημοτικό,  ΥΠΠΕΘ και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

• Χρονολόγιο της παιδικής ηλικίας  
• Γενεαλογικό δέντρο των λέξεων  

 
 
 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΗΡΩΩΝ 

● Είσαι ο ήρωάς μου! 
● Η πινακοθήκη των ηρώων 
● Βρες ποιος είμαι, πώς με λένε και πώς μοιάζω 
● Πού πήγε το άλλο μου μισό; 
● Μαγειρεύοντας τέρατα 
● Τι θα έκανες αν... 
● Περιπέτεια στον ουρανό 
● Παιχνίδια του δάσους 
● Τι ψάρια να πιάσω... 
● Το παιχνίδι των πλασμάτων της θάλασσας 
● Ταξιδεύοντας με τα πλοία της λογοτεχνίας 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ 
● Βρες την φράση 
● Ταχτοποίησε τις λέξεις 
● Πινακοθήκη συναισθημάτων 
● Όλες οι αισθήσεις μου! 
● Ανθολόγιο συναισθηματικών εκφράσεων 
● Πινακοθήκη των 5 αισθήσεων 
● Συνταγές με συναίσθημα... 

Βιβλία για παιδιά  ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

● Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, διαδραστική περιήγηση βασισμένη στο 
βιβλίο του Ι. Βερν 

● Εκπαιδευτική τηλεόραση: Γλώσσα-Λογοτεχνία 
● Ανθολόγιο Παιδικής Λογοτεχνίας και Παράδοσης, σε ηλεκτρονική μορφή,  

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 
● Κείμενα, ηλεκτρονικό περιοδικό για την παιδική λογοτεχνία, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/literature/education/chronology/index.html
http://www.e-istories.gr/literature/education/words/index.html
http://www.e-istories.gr/games/myhero/index.html
http://www.e-istories.gr/games/myhero/index.html
http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html
http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html
http://www.e-istories.gr/games/whoami/index.html
http://www.e-istories.gr/games/whoami/index.html
http://www.e-istories.gr/games/memory/index.html
http://www.e-istories.gr/games/memory/index.html
http://www.e-istories.gr/games/cooking/index.html
http://www.e-istories.gr/games/cooking/index.html
http://www.e-istories.gr/games/whatif/index.html
http://www.e-istories.gr/games/whatif/index.html
http://www.e-istories.gr/games/skyadventure/index.html
http://www.e-istories.gr/games/skyadventure/index.html
http://www.e-istories.gr/games/inthewoods/index.html
http://www.e-istories.gr/games/inthewoods/index.html
http://www.e-istories.gr/games/fishing/index.html
http://www.e-istories.gr/games/fishing/index.html
http://www.e-istories.gr/games/sea_creatures/index.html
http://www.e-istories.gr/games/sea_creatures/index.html
http://www.e-istories.gr/games/travelling/index.html
http://www.e-istories.gr/games/travelling/index.html
http://www.e-istories.gr/games/phrases/index.html
http://www.e-istories.gr/games/phrases/index.html
http://www.e-istories.gr/games/words/index.html
http://www.e-istories.gr/games/words/index.html
http://www.e-istories.gr/games/feelings/index.html
http://www.e-istories.gr/games/feelings/index.html
http://www.e-istories.gr/games/allsenses/index.html
http://www.e-istories.gr/games/allsenses/index.html
http://www.e-istories.gr/games/anthology/index.html
http://www.e-istories.gr/games/anthology/index.html
http://www.e-istories.gr/games/senses/index.html
http://www.e-istories.gr/games/senses/index.html
http://www.e-istories.gr/games/recipes/index.html
https://www.openbook.gr/tag/paramythi/
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%9F%20%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CE%B5%2080%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82/story_flash.html
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot-2?start=0
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp
http://keimena.ece.uth.gr/main/


 
 

 
 
 

● Η Κοινωνικοσυναισθηματικη Μάθηση μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία 
και το Πρόγραμμα Βήματα για τη Ζωή- Χρύσα Κουράκη, Νάντια 
Κουρμούση, Μαρία Σαλαγιάννη- OMEP GREECE 

 
Μικρός  Πρίγκιπας 

● "Ο Μικρός Πρίγκιπας" (κινούμενα σχέδια, αναδημοσίευση από το κανάλι 
της Βουλής των Ελλήνων) 

 
● Ο μικρός πρίγκιπας -1ο μέρος  
● Ο μικρός πρίγκιπας -2ο μέρος    
● Ο μικρός πρίγκιπας -3ο μέρος 
● Ο μικρός πρίγκιπας -4ο μέρος 
● Ο μικρός πρίγκιπας -5ο μέρος 
● Ο μικρός πρίγκιπας -6ο μέρος 
● Ο μικρός πρίγκιπας -7ο μέρος 

●  Μικρός πρίγκιπας  τραγούδι από το CD «Ο κήπος των ευχών», Στίχοι: 
Παρασκευάς Καρασούλος, Μουσική/Πρώτη εκτέλεση: Μάριος 
Φραγκούλης 

 
ΜΑΝΑ 
Αφιέρωμα στην ελληνίδα ΜΑΝΑ- Η μητρότητα στην νεοελληνική τέχνη, Ίδρυμα 
Βουλής των Ελλήνων  
 
ΜΑΣΚΕΣ 

● Όψεις του Προσωπείου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Δήμητρα Μήττα 
● Μάσκες από την Παραδοσιακή Αφρικανική Τέχνη, από την ιστοσελίδα για 

την Παραδοσιακή Αφρικανική Τέχνη (http://www.africaclub.com/) 
 
ΜΕΛΙΝΑ “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού - Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 ΜΝΗΜΕΙΑ  

● Ο κατάλογος των μνημείων που έχουν κηρυχθεί από την UNESCO 
παγκόσμια κληρονομιά, κατά χώρα (World Heritage List). Κάθε αναφορά 
είναι σύνδεσμος σε ξεχωριστή σελίδα που περιέχει πληροφορίες, 
φωτογραφίες, video και άλλα στοιχεία για το μνημείο, στα αγγλικά. 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (αγγλικά) UNESCO 

● Ορισμός του μνημείου για παιδιά. Ακολούθησε τον Οδυσσέα, ΥΠΠΟΑ 
● Δραστηριότητες για μαθητές. Πειράματα σχετικά με τη φθορά και  τη 

συντήρηση των μνημείων. Υλικό για τον εκπαιδευτικό. Ακολούθησε τον 
Οδυσσέα, ΥΠΠΟ 

http://www.omep.gr/e-books-e-yliko.html
http://www.omep.gr/e-books-e-yliko.html
https://www.youtube.com/watch?v=47IiT0GnUdI&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=CSGbsuKYGis&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=uQjO7WAxjHs&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=uQjO7WAxjHs&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=xIQcC3dY_9o&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=xIQcC3dY_9o&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=CyagYU1Oql8&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=b0QEzFQ1hmw&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=b0QEzFQ1hmw&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=1qKqTFPLYfs
https://www.youtube.com/watch?v=cWmag1kxQfo
http://foundation.parliament.gr/contentData/mhtrothta_low.pdf
http://foundation.parliament.gr/contentData/mhtrothta_low.pdf
http://foundation.parliament.gr/contentData/mhtrothta_low.pdf
http://foundation.parliament.gr/contentData/mhtrothta_low.pdf
http://www.komvos.edu.gr/masks/masks.html
http://www.africaclub.com/mascaing.htm
http://www.africaclub.com/
http://www.iema.gr/melina
http://www.iema.gr/melina
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-54-19.pdf
http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF;.aspx
http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82.aspx
http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82.aspx


 
 

 
 
 

Για περισσότερου συνδέσμους βλ. και παρακάτω στο λήμμα “ΠΟΛΗ” 
  
ΜΟΥΣΕΙΑ 

● Ο κύκλος των Μουσείων: Οδηγοί μουσείων που ξεφυλλίζονται, 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση 

● Μουσειακή Μάθηση και Εμπειρία στον 21ο αιώνα, επιμ. Νίκη Νικονάνου  
(Ελληνικά, Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα-www. kallipos.gr) 

● Μουσειακή αγωγή και σχολείο: Η αξιοποίηση του Μουσείου στα 
Πολιτιστικά Προγράμματα-Ιωάννα Δεκατρή-Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας 

● Πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 
μουσεία- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

● Μουσείο Μπενάκη: όλες οι συλλογές του μουσείου σε ψηφιοποιημένες 
φωτογραφίες με δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης κατά είδος, τόπο, 
χρόνο κλπ 

 
ΜΟΥΣΙΚΗ 

● Ηλεκτρονικές εκδόσεις ΕΕΜΑΠΕ (Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής 
Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)   

● ΕΥΤΕΡΠΗ- Τραγούδια για Εκπαιδευτική Χρήση-Ψηφιακό Μουσικό 
ΑΝθολόγιο - Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση - Μεγάλη 
Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη 

● "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
«Λίλιαν Βουδούρη». (Music Library of Greece “Lilian Voudouri” – Digital 
Library) 

● Αρχαίων ήχων άρμοσις1 Αρχαίων ήχων άρμοσις 2 (Εκπαιδευτική 
Τηλεόραση) 

● Αρχαία ελληνική μουσική - Φωτόδεντρο 
● Η μουσική στην ελληνική αρχαϊκή λυρική ποίηση - Φωτόδεντρο 
● Η αρχαία ελληνική μουσική κατά τα ομηρικά έπη - Φωτόδεντρο 
● Αρχαία ελληνική μουσική - η χρήση της στις δημόσιες και ιδιωτικές 

γιορτές - Φωτόδεντρο 
● Αρχαία ελληνική μουσική – Η ηθική και εκπαιδευτική της διάσταση - 

Φωτόδεντρο 
● Η ιστορία της μουσικής με κινούμενα σκίτσα/ Historia de la Música 

(Lecciones Ilustradas) 
● Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική- ΙΕΜΑ 
● Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου- Κατάλογος 

τραγουδιών 
● (Εμφανίζονται όλα τα μουσικά κομμάτια-ηχητικό αρχείο και στίχοι- που 

περιέχονται στις παραγωγές του Συλλόγου, σε άλλες παραγωγές που 

http://www.latsis-foundation.org/ell/electronic-library/the-museum-cycle/dilos
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/712/8/NIKONANOY.pdf
https://www.slideshare.net/ioannadekatri/tel23
https://www.slideshare.net/ioannadekatri/tel23
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
https://www.benaki.gr/index.php?option=com_collections&view=collections&Itemid=162&lang=el
http://www.primarymusic.gr/ilektronikes-ekdoseis
http://www.primarymusic.gr/ilektronikes-ekdoseis
http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/
http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/
http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/
https://mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=4761
https://mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=4761
https://mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=4761
https://mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=4761
http://www.edutv.gr/index.php/mousiki-2/arxaion-ixon-armosis-v-meros
http://www.edutv.gr/index.php/mousiki-2/arxaion-ixon-armosis-v-meros
http://www.edutv.gr/index.php/mousiki-2/arxaion-ixon-armosis-v-meros
http://www.edutv.gr/index.php/mousiki-2/arxaion-ixon-armosis-v-meros
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/362
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/362
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/384
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/384
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/373
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/373
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/439
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/439
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/450
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/450
https://www.youtube.com/watch?v=zzM1-wWXCoY
https://www.youtube.com/watch?v=zzM1-wWXCoY
http://www.musicportal.gr/greek_traditional_music?lang=el
http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs
http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs


 
 

 
 
 

συμμετείχε ή επιμελήθηκε η Δόμνα Σαμίου και επιλεγμένα κομμάτια από 
το αρχείο των καταγραφών της). 

● Ευρετήριο Ελληνικής Μουσικής παραδοσιακής, λαϊκής, λόγιας, 
λαϊκότροπης, ελαφράς, ρεμπέτικα κ.ά. Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου. 
Περισσότερα από 15.000 κομμάτια. 

● Ελληνική παραδοσιακή μουσική, ΙΕΜΑ. Αρχεία Ήχου, Όργανα, Τοπικές 
Μουσικές Παραδόσεις  κ.α. 

● Τραγούδια και σκοποί από τα Δωδεκάνησα. cd. Εκδόσεις της Βουλής των 
Ελλήνων 

● Εμμέλεια, Μουσικό χωριό. Εκπαιδευτικό λογισμικό (Μουσική Α-ΣΤ 
Δημοτικού): Μουσικές του κόσμου, μουσικά όργανα, ήχοι, μουσική 
πράξη κ.α.  

● Εκπαιδευτική τηλεόραση: ΜΟΥΣΙΚΗ 
● Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ήχου (Educational Sound Lab) - Δημήτρης 

Σαρρής 
● Εκπαιδευτικό υλικό με έμφαση στη μουσική: μουσειοσκευές, φάκελοι και 

υλικό σε ψηφιακή μορφή- Βασιλική Αρβανιταντώνη  
● Εκπαιδευτικό υλικό από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της συμφωνικής 

ορχήστρας Κύπρου 
● Εκπαιδευτικό Υλικό  Προγράμματος Μελίνα- Ο ήχος της Μουσικής  
● Ελληνική Μουσική Πύλη – ΙΕΜΑ : Κατάλογος της μουσικής κατά είδος 
● Μουσική βιβλιοθήκη ψηφιακού αρχείου ΕΡΤ 
● Ψηφιακό Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής-ΙΕΜΑ 
● Προ-ιστορία του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού 1858-1958 Ευριπίδης 

Μπίλλης, τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 
● ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ [Οδηγίες και Υλικό για το δάσκαλο, Βιβλιαράκι με το πρόγραμμα 
της συναυλίας "Ο Πέτρος και ο Λύκος" (Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό και 
δραστηριότητες για μικρά παιδιά 4-8 χρόνων), Εργασίες παιδιών που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα]: στο:  
http://mousd.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/programmata-sok  

● Λίγα τραγούδια θα σου πω Μουσική και Γλώσσα – Λίγα τραγούδια θα 
σου πω, Μαρία Αντωνίου, Ζωή Δετσούδη, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (από το 
openbook) 

● Πώς η μουσική προπονεί τον εγκέφαλο Η Anita Collins, 
νευροεπιστήμονας εξηγεί στο βίντεο τα «πυροτεχνήματα» που… 
βγαίνουν από τον εγκέφαλο των μουσικών όταν παίζουν και εξετάζει 
μερικά από τα μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα αυτής της ψυχικής 
προπόνηση. 

http://libsearch.teiep.gr/Search/Results?type=Title&filter%5B%5D=collection%3A%22Musical+Library%22
http://www.musicportal.gr/greek_traditional_music/?lang=el
http://www.musicportal.gr/greek_traditional_music/?lang=el#Soundfiles
http://www.musicportal.gr/greek_traditional_music/?lang=el#Organa
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http://sarris.mysch.gr/index-esl.html
https://blogs.sch.gr/varvan/2012/07/12/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bc%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://blogs.sch.gr/varvan/2012/07/12/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bc%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83/
http://mousd.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/programmata-sok
http://mousd.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/programmata-sok
http://www.iema.gr/soundofmusic
http://www.musicportal.gr/music?lang=el
https://archive.ert.gr/category/mousiki-vivliothiki/
http://www.iema.gr/greek_music_archive/?lang=el
https://kadosanakyklosis.wordpress.com/2012/12/06/h-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://mousd.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/programmata-sok
https://www.openbook.gr/liga-tragoudia-tha-sou-pw/
http://www.koutipandoras.gr/article/126863/h-moysiki-proponei-ton-egkefalo


 
 

 
 
 

● 100 χρόνια μουσικής σε λιγότερο από ένα λεπτό Ένας διαδραστικός 
χάρτης για την εξέλιξη της μουσικής! Πατώντας πάνω σε κάθε είδος 
μπορείτε να ακούσετε αντιπροσωπευτικό δείγμα του είδους που 
επιλέξατε ενώ κάτω δεξιά εμφανίζεται και ο τίτλος του τραγουδιού και ο 
καλλιτέχνης που το ερμηνεύει. Σχεδιάστηκε από τον Brittany Klontz για το 
ConcertHotels.com.  

 
Εύρεση ήχων 

● https://freesound.org/browse/tags/sound-effects/ 
● https://www.zapsplat.com/sound-effect-categories/ 

Δωρεάν Παρτιτούρες Έργων 
● http://imslp.org φωνητικής και οργανικής μουσικής (ορχήστρα-χορωδία) 
● www.cpdl.org για φωνητικά-χορωδιακά έργα (a capella και 

συνοδευόμενα) 
● http://notes.tarakanov.net/ Παρτιτούρες Συμφωνικής και Οργανικής 

Μουσικής 
● http://www.musictheoryexamples.com/index.html Τονική θεωρία και 

παραδείγματα 
 
Παρτιτούρες - Επετειακά τραγούδια:  

● Ένα τραγούδι και μια επέτειος -Μέρος Ι Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού Κύπρου 

● Ένα τραγούδι και μια επέτειος -Μέρος ΙΙ Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού Κύπρου 

 
Μουσικά παιχνίδια: 

● http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/low/Fmovement1_final.
html Μορφολογική ανάλυση της 9ης Συμφωνίας του Dvorak. Κατάλληλο 
για όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν και να 
συνθέσουν, να θυμηθούν και να αλλάξουν τη δομή του έργου μέσα από 
παιχνίδια. 

● http://creatingmusic.com/BlockGames/NewGames/BlockGames.html 
Παιχνίδια για μικρότερες ηλικίες (έως Β΄ δημοτικού). Μέτριος ήχος σε 
κάποια από αυτά. Δίνει με ωραία σχήματα και χρώματα τις βασικές 
έννοιες του ήχου. 

● The Young Person’s Guide to the Orchestra, by Benjamin Britten  
Θαυμάσιο παιχνίδι για γνωριμία με τα όργανα της ορχήστρας μέσα από 
τη σύνθεση του Britten. 

 
 

https://www.concerthotels.com/100-years-of-rock/
https://freesound.org/browse/tags/sound-effects/
https://freesound.org/browse/tags/sound-effects/
https://www.zapsplat.com/sound-effect-categories/
http://imslp.org/
http://www.cpdl.org/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musictheoryexamples.com/index.html
http://archeia.moec.gov.cy/sm/396/tragoudia_ii.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sm/396/tragoudia_iii.pdf
http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/low/Fmovement1_final.html
http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/low/Fmovement1_final.html
http://creatingmusic.com/BlockGames/NewGames/BlockGames.html
http://listeningadventures.carnegiehall.org/


 
 

 
 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
Παράγωγα Ευρωπαϊκού Προγράμματος: European Music Portfolio, Comenius 
Multilateral, Lifelong Learning Programme, 2009-2012-ΕΕΜΑΠΕ 
 
Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (2012). (Επιμ.Ελλην.Κειμένου, Αργυρίου, Μ., 
Μακρή, Π., Παλτόγλου, Ε., Παλτόγλου, Σ., Σινάνογλου, Δ. & Τασούλα, Α.). 
Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης 
των γλωσσών. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN 978-618-80405-
1-9).  
 
Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (Eds.) (2012). Στο Αργυρίου, Μ., κ.α., Ευρωπαϊκός 
Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. 
Εκπαιδευτικός Φάκελος Μαθητή. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-960-99899-7-8).  
 
Αργυρίου, Μ., Γέραλη, Κ., Γέραλη, Α., Γιαννούλα, Κ., Καμπύλης, Π., 
Καραμπερόπουλος, Κ., Μαγαλιού, Μ., Περακάκη, Ε., Πριονάς, Α., Σινάνογλου, Δ., 
Σιτώτης, Γ., Τασούλα, Α. (2010). European Music Portfolio - A creative way into 
languages (EMP-L). Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής - Μια δημιουργική 
προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. Εγχειρίδιο πιλοτικής εφαρμογής του 
προγράμματος στην Ελλάδα - Piloting Booklet. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-960-
89479-8-1).  
 
Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (Eds.) (2012). Στο Αργυρίου, Μ., κ.α., Ευρωπαϊκός 
Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. 
Ενδεικτικές Δραστηριότητες. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-960-99899-6-1).  
 
Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (Eds.) (2012). Στο Αργυρίου, Μ., κ.α., Ευρωπαϊκός 
Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο Μαθητή. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-618-
80405-2-6). 
 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Μουσικής και Μαθηματικών: “Ηχοποιώντας τα 
Μαθηματικά” - ΕΕΜΑΠΕ-παράγωγο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius  
 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
● Κατάλογος με έγκυρες ιστοσελίδες , Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

(περιέχεται περιγραφή του περιεχομένου τους) 
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● Μορφές και θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας (σύνδεσμοι οδηγούν σε θέματα της ελληνικής 
μυθολογίας./ Ονομαστικό  Ευρετήριο  

● Παραμυθολογίες, οι αρχαίοι θεοί, Εκπαιδευτική Τηλεόραση 
● Μουσειοσκευή Μουσείου Ακρόπολης: “Το Δωδεκάθεο”, Κ. Χατζηασλάνη, 

ΥΣΜΑ  
● Μουσειοσκευή Μουσείου Ακρόπολης: “Οι θεοί του Ολύμπου” στη 

Ζωφόρο, Κ. Χατζηασλάνη  
● ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - Εκπαιδευτικό υλικό e-yliko .gr 
● Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης διαδικτυακή εφαρμογή-Μουσείο 

Ακρόπολης 
● Ψηφιακή βιβλιοθήκη - Μυθολογία 
● Ηρακλής: Άθλοι, πάρεργα, πράξεις, κατορθώματα, ιστοσελίδα με πολλές 

λεπτομέρειες και τεκμηρίωση, Δήμητρα Μήττα  
● Οι άθλοι του Θησέα,  κόμβος Ακολούθησε τον Οδυσσέα, ΥΠΠΟΑ 
● Ηρακλής: Άθλοι, πάρεργα, πράξεις, κατορθώματα, ιστοσελίδα με πολλές 

λεπτομέρειες και τεκμηρίωση, Δήμητρα Μήττα  
● Οι άθλοι του Θησέα,  κόμβος Ακολούθησε τον Οδυσσέα, ΥΠΠΟΑ 
● Οι μυθολογίες του Κόσμου, πρόγραμμα Διάπολις, ΕΚΠΑ 

 
ΝΑΟΙ 

● Αρχαίος Ελληνικός Ναός -εφαρμογή στο photodentro   
● Αρχαίοι ελληνικοί ναοί και τόποι (Συλλογή φωτογραφιών)-photodentro  
● Η κατασκευή ενός αρχαίου ναού- Αποθετήριο Εκπαιδευτικού 

Περιεχομένου για την Ακρόπολη 
● Ναοί στο σχήμα του ουρανού -Εκπαιδευτικό υλικό Υπουργείου 

Πολιτισμού 
 
ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ (Photodentro) 
 
ΝΕΡΟ 

● Νερό και Πολιτισμός (υλικό για τον εκπαιδευτικό)- Δίκτυο Μεσόγειος SOS 
● Νερό και Πολιτισμός (υλικό για το μαθητή)- Δίκτυο Μεσόγειος SOS 

 
 

 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

● Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ και άυλη πολιτιστική κληρονομιά- Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

● Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
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http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-selides.gr%2Fdownload%2F2878%2C%25CE%2595%25CE%25BA%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC_%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1__%25CE%259C%25CE%25A5%25CE%2598%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%2591&ei=vK6TUJmDK86A0AW0p4CQAw&usg=AFQjCNGJwcUsWh-y4EYC50OIgqT8Dx4EzQ&sig2=lOlAN7faoivA1_Zb1wwrCA
http://www.acropolis-athena.gr/
http://repository.edulll.gr/edulll/simple-search?query=%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1&submit.x=9&submit.y=8
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos_Politismos/hercules/000-Hercules.htm
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/AttikoTopio/DrastiriotitesA/AthloiThisea.pdf
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos_Politismos/hercules/000-Hercules.htm
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/AttikoTopio/DrastiriotitesA/AthloiThisea.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/index/48.pdf
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/8816
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/4222
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/bitstream/11174/28/1/o1_01_el.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/20osAionas/NaoiStoSximaTouOuranouElutis.pdf
http://photodentro.edu.gr/photodentro/nanourismata_pidx0051826/
http://www.watersave.gr/files/PDF/05ekp.pdf
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Η αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική πράξη. 
Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

1. Τηνιακή Μαρμαροτεχνία 
2. Ρεμπέτικο 
3. Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης του νερού στο χωριό Στρώμη 

της Γκιώνας 
4. Μωμοέρια-Ένα έθιμο του Δωδεκαήμερου 

 
 
ΞΕΝΙΤΙΑ 
266 τραγούδια και 13 διηγήματα για την ξενιτιά, ιστοχώρος του Γιάννη 
Παπαθανασίου 
 
 
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 

● Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο, 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Network for Children’s Rights 
(DIKTIO)”Respect for Diversity and children’s books”(Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού) 

● Διαφορετικότητα και παραμύθι: Μια διδακτική προσέγγιση, 
επιστημονικό άρθρο 

●  ΣΙ ΣΟΥ ΝΤΟ: ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, Αντώνης 
Παπαθεοδούλου. Έκδοση: Εθνικό ΣυμβούλιοΝεολαίας. Ελεύθερη 
διάθεση 

● Zero, πολυβραβευμένο animation για τη διαφορετικότητα και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό 

● Αλλάζοντας λέξεις, αλλάζουμε τον κόσμο, 
ρητορική του μίσους και διαδίκτυο, παρουσίαση δραστηριοτήτων. 
Καρπός, Κέντρο 
Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

● «Σχέδιο δράσης-Πρότυπος Οδηγός για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού»- i-RED 

● Πρόγραμμα ΙΡΙΣ- Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις -
Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση-  Οδηγός για 
τον εκπαιδευτικό (δραστηριότητες κλπ), Φυλλάδιο -Κέντρο Προάσπισης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   

●  Για Ρομά - Πρακτικός Οδηγός για Δημοτικές Αρχές, Συνήγορος του πολίτη 
● «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των προσφύγων»,  εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβίωση: 
Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη 
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του ρατσισμού στο σχολείο», Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

● Στη ζυμαροχώρα- Ρατσισμός, ξενοφοβία –. Με ευχάριστο και συμβολικό 
τρόπο τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στις έννοιες του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας και μαθαίνουν ότι το διαφορετικό δεν απειλεί, αλλά 
εμπλουτίζει τη ζωή μας - Εκπαιδευτική Τηλεόραση. 

● Δημοκρατική παιδεία - Ρατσισμός  (γενικό ευρετήριο για διαφορετικά 
θέματα:  https://www.demopaideia.gr/ ) 

 
Βλ. και παραπάνω στο λήμμα “Διαφορετικότητα”, καθώς και παρακάτω στο 
λήμμα “Ρατσισμός” 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ - Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές και αποθετήριο του Υπουργείου Πολιτισμού  
 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

● Αφιέρωμα: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Ancient Olympic Games)- 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

● ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 1896 (Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού) 

● Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες: Από την Αθήνα του 1896 στην Αθήνα του 
2004 

● 3D αναπαραστάσεις: τρισδιάστατη απεικόνιση των σημαντικότερων 
κτηρίων της αρχαίας Ολυμπίας (3D reconstructions:the most important 
buildings in ancient Olympia) (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 

● Αρχαία Ολυμπία (Αncient Olympia) (Tοπογραφία αρχαιολογικού χώρου 
Oλυμπίας)- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

● Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας-ΟΔΥΣΣΕΥΣ: 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

● Εκπαιδευτική Τηλεόραση – Ολυμπιακός ύμνος 
 
ΟΠΕΡΑ 

● ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Η ΟΠΕΡΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 
Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος   

● «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»-Εθνική Λυρική σκηνή  
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https://www.nationalopera.gr/ekpaideusi-koinonia/i-opera-sta-sxoleia
http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/
http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/


 
 

 
 
 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
● Οδηγός Εκπαιδευτικών για την Οπτικοακουστική Έκφραση, προτεινόμενο 

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο", ΥΠΠΕΘ 
● Υλικό και οδηγίες για δραστηριότητες οπτικοακουστικής έκφρασης 

(μουσική, φωτοκόμικ, κάδρα, φωτογραφία κ.ά).  Καρπός, Κέντρο 
Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

● Οδηγίες σκηνοθεσίας video (Tutorials). Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών 
Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

● Κινούμενη εικόνα (animation), τεχνικές βήμα βήμα. Ιστοσελίδα της 
Χριστίνας Ντεπιάν 

 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

● Eκπαιδευτικές δραστηριότητες από το Cincinnati Public Radio 
● Οδηγός των νέων για την ορχήστρα- Photodentro 
● Οδηγός των νέων για την ορχήστρα : εκπαιδευτικό παιχνίδια στα αγγλικά 

(Carnegie Hall) 
● Ιστότοπος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης-Δραστηριότητες 

για παιδιά   
● Ξύλινα και χάλκινα πνευστά- Photodentro 

 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

● Η συλλογή παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη  
● The V&A Museum of Childhood, με αντικείμενα από το 1600 ως σήμερα. 
● Παιχνίδια στην Τέχνη, χωρισμένα σε κατηγορίες κατά αντικείμενο- 

Wikimedia Commons 
● Παιχνίδια για την αυλή © σε Επιμέλεια Γρηγόρης Φιλιππιάδης 
● Tαχταρίσματα, τραγουδάκια, μαντέματα, αινίγματα και άλλα παιδικά 

παιχνίδια λαϊκού πολιτισμού Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. Ελληνική 
Λογοτεχνία και Πολιτισμός 

● Παίζω. Παίζεις;. Παίζουμε!... παιχνίδια από χώρες του κόσμου. 
Πρωτοβουλία για Εκπαίδευση Χωρίς Διακρίσεις, TΑ ΠΙΣΩ ΘΡΑΝΙΑ 

● Ιστοσελίδα  για τα παιχνίδια ανά τον κόσμο [μικρές ταινίες]  
 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

● Ελληνικά λαϊκά παραμύθια και παραδόσεις. Σπουδαστήριο Νέου 
Ελληνισμού 

● Ας γίνει ο κόσμος μαγικός… Παραμύθια από χώρες του κόσμου. 
Πρωτοβουλία για Εκπαίδευση Χωρίς Διακρίσεις, TΑ ΠΙΣΩ ΘΡΑΝΙΑ 

● Το μαγικό πιθάρι, παραμύθι από την Ινδία (αφήγηση). Εκπαιδευτική 
τηλεόραση 

http://www.pe03.gr/ab3/15-16-b/bd-odigos-optikoakoustikh-ekfrash.html
http://www.karposontheweb.org/your-activities/
http://www.karposontheweb.org/tutorials/
https://www.kinoumeno.gr/
https://www.classicsforkids.com/index.html
https://www.classicsforkids.com/index.html
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1404
http://listeningadventures.carnegiehall.org/index.aspx
http://www.sfskids.org/
http://www.sfskids.org/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6160
https://www.benaki.gr/index.php?option=com_collections&view=collection&id=17&lang=el
http://www.museumofchildhood.org.uk/collections/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Toys_in_art?uselang=el
http://users.sch.gr/grfilip/games/games_katalogos.htm
http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=12
http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=12
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/paihnidi.pdf
https://www.kidsplaybook.com/
http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=11
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/paramithia.pdf
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot/kokkini-klosti-to-magiko-pithari-india


 
 

 
 
 

● Ο σοφός ζωγράφος, παραμύθι από την Ινδία (αφήγηση). Εκπαιδευτική 
τηλεόραση 

● Η άσχημη βασιλοπούλα (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη 
βασιλοπούλα και άλλα διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη 

● Το χρυσό παπάκι (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη βασιλοπούλα 
και άλλα διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη 

● Τα τρία ρόδια (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη βασιλοπούλα και 
άλλα διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη 

● Ο Ψαράς (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη βασιλοπούλα και άλλα 
διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη 

● Ο Γέρος, η Γριά και οι Κλέφτες (αφήγηση) Από το βιβλίο "Η άσκημη 
βασιλοπούλα και άλλα διαλεχτά παραμύθια". Μουσείο Μπενάκη 

● Το παραμύθι της γιαγιάς μου  “Οι δώδεκα μήνες”  
● ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: “Παραμύθια”-Επιμορφωτικό Υλικό 

Προγράμματος “Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλινοστούντων μαθητών”  
● ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ (www.paramythia.net)  
● Συλλογή 12 παραδοσιακών παραμυθιών ελεύθερη ψηφιακή βιβλιοθήκη 

eBooks4Greeks.gr   
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Ο κατάλογος των μνημείων που έχουν κηρυχθεί από την UNESCO παγκόσμια 
κληρονομιά, κατά χώρα (World Heritage List). Κάθε αναφορά είναι σύνδεσμος σε 
ξεχωριστή σελίδα που περιέχει πληροφορίες, φωτογραφίες, video και άλλα 
στοιχεία για το μνημείο στα αγγλικά. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (αγγλικά) 
UNESCO 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ 
Κατάλογος Πολιτιστικών Τοπίων. Έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO με 
κριτήριο τον αρμονικό συνδυασμό της φύσης με το έργο των ανθρώπων. Κάθε 
αναφορά είναι σύνδεσμος σε ξεχωριστή σελίδα που περιέχει πληροφορίες, 
φωτογραφίες, video και άλλα στοιχεία στα αγγλικά. 
 
ΠΕΤΡΕΣ 
Πέτρες Διαθεματική προσέγγιση με θέμα την πέτρα, από τη φύση ως την τέχνη, 
προτάσεις δραστηριοτήτων. Περιοδικό Γέφυρες 
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http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.paramithia.net%2Fand_main.html&ei=oN3xUoeGMNOjhgfZtoDoCQ&usg=AFQjCNEDYAiNzQLoEn8GZ7fehf0o2rtMpA&sig2=flxcTOomitQ-BAVKY4rNHw&bvm=bv.60799247,d.ZG4
http://www.paramythia.net/
https://www.ebooks4greeks.gr/paradosiaka-paramythia-tou-ellinismou
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-54-19.pdf
https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
http://www.ppps.ecd.uoa.gr/pdf/activities/magenta/80.pdf


 
 

 
 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
Εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα για την προστασία της Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων-Οργανισμός Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας  Οδηγός για τους Δασκάλους  Οδηγός για τους Μαθητές Δημοτικού   
κόμικ για την πνευματική ιδιοκτησία 
 
ΠΟΙΗΣΗ 

● ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΠΟΙΗΣΗΣ (Μία πρόταση προσέγγισης της ποίησης μεγάλων 
ελλήνων ποιητών από το ηλεκτρονικό περιοδικό bookbook.gr) 

● Μαγικές βαλίτσες της ποίησης : Γιάννης Ρίτσος  
● Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Διονύσιος Σολωμός 
● Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Νικηφόρος Βρεττάκος 
● Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Μανόλης Αναγνωστάκης 

 
● Οδυσσέας Ελύτης. Βιογραφικό, έργα, κολάζ, πολυμεσικό υλικό. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
ΠΟΛΗ 

● ΤΟ ΠΑΙΔΙ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό. Μ. 
Δημοπούλου, Κ. Κύρδη, Ε. Σβορώνου, εκδοση  Τεχνόπολις ΔΑ και ΠΙΟΠ 

● ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) 

● Τα μνημεία είναι γύρω μας. Φυλλάδιο για την προσέγγιση και 
καταγραφή νεωτέρων μνημείων της Αθήνας. Monumenta εταιρεία για 
την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας 
και Κύπρου 

 
Βλ. και παραπάνω το λήμμα “Αθήνα”  
 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

● «Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα:  DVD – «Ειρήνη, 
«Ειρήνη»– Περιλαμβάνονται επίσης το κείμενο “Η ιστορία ενός παιδιού 
πρόσφυγα” και Εγχειρίδιο με σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς.  
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  

● «Δεν είναι μόνο αριθμοί» - Εκπαιδευτικό υλικό του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, 
φωτογραφίες, DVD, κ.ά. 

● Περάσματα, εγχειρίδιο με βιωματικές δραστηριότητες. Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  

http://opi.gr/images/yliko/daskaloi.pdf
http://opi.gr/images/yliko/dimotiko.pdf
http://opi.gr/images/yliko/markos_el.pdf
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/606-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/647-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/820-%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/820-%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%25
http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/922-%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%25
https://odysseas-elitis.weebly.com/
https://kids4thecity.gr/odigos-programmatos/
http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7.aspx
http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7.aspx
http://www.docathens.org/media/uploads/entypo_yliko/ekpaideutikoentupo.pdf
http://docathens.org/gr/index/aboutus
http://docathens.org/gr/index/aboutus
https://web.archive.org/web/20170829113545/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html
https://web.archive.org/web/20170722113927/https:/www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo
https://web.archive.org/web/20170722113927/https:/www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo
https://web.archive.org/web/20170722113927/https:/www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo
https://web.archive.org/web/20170829113555/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
https://web.archive.org/web/20171002064509/http:/www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/Epitirida/20-1-2016/NJN-esot_EL__2016_.pdf
https://web.archive.org/web/20171002044003/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers/artikel/4d4c2070dde41079755c89d7db3e3249/fotografies.html
https://web.archive.org/web/20171002043938/http:/www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/mathitikosDiagonismos/Passages/PASSAGES_GREEK_FINAL.pdf


 
 

 
 
 

● Οπτικοακουστικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες 

● Μονόλογοι από το Αιγαίο – το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων 
ανήλικων προσφύγων Με κείμενα ανηλίκων προσφύγων. Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το 
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Το βιβλίο εδώ 

● Διαδραστική εφαρμογή: ΤΑΞΙΔΙ ΦΥΓΗΣ/Against all odds/envers et contre 
tout Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες της Κύπρου και στο 
http://www.taxidifygis.org.cy/  

● Ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι με θέμα τους πρόσφυγες 
Στηρίζεται στο βιβλίο Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές του Πάνου 
Χριστοδούλου 

● Εγχειρίδιο εμψύχωσης για το βιβλίο "Σκληρό καρύδι" της Ελένης 
Σβορώνου, εκδ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και  
Καλειδοσκόπιο.  

 
Βλ. επίσης λήμμα: “Διαφορετικότητα”, “Ξενοφοβία”, “Ρατσισμός”.  
 
 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

● Μακεδονική Φωνοθήκη – Φωνομουσείο 
● European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο 

 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

●  Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο, 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Network for Children’s Rights 
(DIKTIO)”Respect for Diversity and children’s books”(Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού) 

● Διαφορετικότητα και παραμύθι: Μια διδακτική προσέγγιση, 
επιστημονικό άρθρο 

● Ι ΣΟΥ ΝΤΟ: ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, Αντώνης 
Παπαθεοδούλου. Έκδοση: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ελεύθερη 
διάθεση 

● Zero, πολυβραβευμένο animation για τη διαφορετικότητα και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό 

● Αλλάζοντας λέξεις, αλλάζουμε τον κόσμο, ρητορική του μίσους και 
διαδίκτυο, παρουσίαση δραστηριοτήτων. Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών 
Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

● «Σχέδιο δράσης-Πρότυπος Οδηγός για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού»- i-RED 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDhxOid2aiAFkB2H4yyrtHq_DKKzr4X3I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDhxOid2aiAFkB2H4yyrtHq_DKKzr4X3I
https://web.archive.org/web/20170829105242/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/monologoi-apo-to-aigaio-13-eton-kai-pano.html
https://web.archive.org/web/20170829105242/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/monologoi-apo-to-aigaio-13-eton-kai-pano.html
https://web.archive.org/web/20170829113905/http:/www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/News_Story/PI/16-11-2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf
https://web.archive.org/web/20171002024718/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/artikel/33e04b83d90ae1f40501a2400e5be5d9/ekpaideytiko-yliko-1.html
https://web.archive.org/web/20171002024718/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/artikel/33e04b83d90ae1f40501a2400e5be5d9/ekpaideytiko-yliko-1.html
http://www.taxidifygis.org.cy/
http://navid.gr/navidzero/navidzero.html
https://web.archive.org/web/20170829113528/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/skliro-karydi.html
http://www.radiomuseum.gr/
http://europeanschoolradio.eu/el/
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
http://www.ddp.gr/wp-content/uploads/2011/07/Respect-for-diversity.pdf
https://blogs.sch.gr/varvan/2013/01/22/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b4/
https://www.openbook.gr/si-sou-nto/
https://www.dailymotion.com/video/x3lr7r6
http://www.karposontheweb.org/silence-hate/
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/IREDsxedio_drasis-protypos_symvouleytikos_odigos.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/IREDsxedio_drasis-protypos_symvouleytikos_odigos.pdf


 
 

 
 
 

● Πρόγραμμα ΙΡΙΣ- Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις -
Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση -  Οδηγός για 
τον εκπαιδευτικό (δραστηριότητες κλπ), Φυλλάδιο -Κέντρο Προάσπισης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   

● Για Ρομά - Πρακτικός Οδηγός για Δημοτικές Αρχές, Συνήγορος του πολίτη 
● «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των προσφύγων»,  εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβίωση: 
Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη 
του ρατσισμού στο σχολείο», Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

● Στη ζυμαροχώρα- Ρατσισμός, ξενοφοβία –. Με ευχάριστο και συμβολικό 
τρόπο τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στις έννοιες του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας και μαθαίνουν ότι το διαφορετικό δεν απειλεί, αλλά 
εμπλουτίζει τη ζωή μας - Εκπαιδευτική Τηλεόραση. 

● Δημοκρατική παιδεία - Ρατσισμός  (γενικό ευρετήριο για διαφορετικά 
θέματα:  https://www.demopaideia.gr/ ) 

 
Βλέπε και λήμμα: “Διάφορετικότητα”, “Ξενοφοβία”, “Πρόσφυγες”  
 
ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
 

● Εκπαιδευτικό υλικό από το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών 
Σπουδών Ελλάδας 

● Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο σχολείο: Σκέφτομαι, εκφράζομαι, 
επικοινωνώ - Φωτεινή Εγγλέζου- Ινστιτούτο Ρητορικών και 
Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας   

 
ΣΑΙΞΠΗΡ 

● Shakespeare lives in schools: Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό - Βρετανικό 
Συμβούλιο   

● Πορτρέτο Ουίλιαμ Σαίξπηρ - Photodentro 
● Στιγμές από την ιστορία του θεάτρου - Επεισόδιο 3ο: Σαίξπηρ 

 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
 
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

● Εκπαιδευτικό υλικό για την 28η Οκτωβρίου e-yliko.gr 
● Παρουσίαση με  θέμα τον πόλεμο του ΄40 και την κατοχή με στοιχεία για 

τα δεινά του πολέμου διαχρονικά, σύνθεση Κ. Κύρδη 
 

 

http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakriseis-giatoDaskalo.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakriseis-giatoDaskalo.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakrisiesFylladioGGNG.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/LemeOxiStisDiakrisiesFylladioGGNG.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/Romaguide.pdf
https://web.archive.org/web/20170830061206/http:/www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf
https://web.archive.org/web/20170830061206/http:/www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf
http://www.edutv.gr/index.php/koiagogi/ratsismos-ksenofovia-sti-zymaroxora
https://www.demopaideia.gr/?edu_cat=2&taxi=&format=&s=&posttype=educational_items
https://www.demopaideia.gr/
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/?cat=24
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/?cat=24
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/wp-content/uploads/2018/12/EK%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%9B%CE%95%CE%96%CE%9F%CE%A5-%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%95-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-1.pdf
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/wp-content/uploads/2018/12/EK%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%9B%CE%95%CE%96%CE%9F%CE%A5-%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%95-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-1.pdf
https://schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/shakespeare_newbook.pdf
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/6466?locale=el
http://www.edutv.gr/index.php/theatro/stigmes-apo-tin-istoria-tou-theatrou-epeisodio-3o-saikspir
http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=360
https://www.slideshare.net/88DIMATH/28-67719780
https://www.slideshare.net/88DIMATH/28-67719780


 
 

 
 
 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 
● Εκπαιδευτικό υλικό για την 25η Μαρτίου  e-yliko.gr 
● Ρήγας Φεραίος - Εκπαιδευτική τηλεόραση 
● Μορφές και γεγονότα της ελληνικής επανάστασης, video. Μουσείο 

Μπενάκη 
● Η ελληνική επανάσταση με τα μάτια των ζωγράφων από την ηλεκτρονική 

εφημερίδα «Αρκάδων Χρόνοι» 
 
 
ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
 

● Οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. Τα έργα σε ψηφιακή μορφή με 
δυνατότητα εύρεσης κατά κατηγορίες, καλλιτέχνη, χρονική περίοδο. 

● Οι συλλογές του μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, 
Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική 

● Η συλλογή του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή, 148 έργα (Θεοτοκόπουλος, 
Μονέ, βαν Γκογκ, Πικάσο, Ντεγκά, Μιρό, Μπρακ κ.α.) 

● Εικονική Ψηφιακή Πινακοθήκη 
● Ψηφιακά Παιχνίδια Τέχνης 
● Εκπαιδευτικές προτάσεις από την Tate Gallery 
● Στο Διαδίκτυο όλη η σύγχρονη ελληνική τέχνη / The digital platform for 

contemporary greek art (Ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να 
καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών του διαδικτύου σε 
θέματα σχετικά με την τέχνη στην Ελλάδα από το 1945 έως σήμερα)- 
Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.  

 
 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

● Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία 
θέατρα, Διάζωμα 

● Η Υιοθεσία ενός μνημείου σε 10 βήματα. Κόμβος Ακολούθησε τον 
Οδυσσέα, ΥΠΠΟΑ 

 
 
ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
Με το στημόνι και το υφάδι,   Φυλλάδιο για μαθητές.   Φυλλάδιο για 
εκπαιδευτικούς. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας  
 
 
 
 

http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=137
http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=137
http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=137
http://www.edutv.gr/index.php/istoria-2/rigas-feraios
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=53&Itemid=1059&lang=el
http://www.arcadonxronoi.gr/index.php/arxeio-thematon/elliniki-epanastasi-1821/21-i-elliniki-epanastasi-me-ti-matia-zografon
http://www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html
https://www.mgamuseum.gr/sylloges.php
https://goulandris.gr/el/collection/works-of-art
http://www.mystudios.com/artgallery/
http://www.livebinders.com/play/play_or_edit?id=2266
https://www.tate.org.uk/art
http://dp.iset.gr/
http://dp.iset.gr/
http://www.diazoma.gr/deltia-typou/%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF/
http://www.diazoma.gr/deltia-typou/%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF/
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/Suntirisi/SuntirisiActs/UiothesiaMnimeiou.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Gia%20Root/Spilios/ESPA_EFORIES_ok/TODO_4spilio/LB%20Ekpa/EkpaideutikaProgrammata/2MeToSTimoniKaiToNifadi/YfantikiMath.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Gia%20Root/Spilios/ESPA_EFORIES_ok/TODO_4spilio/LB%20Ekpa/EkpaideutikaProgrammata/2MeToSTimoniKaiToNifadi/YfantikiEkpaid.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Gia%20Root/Spilios/ESPA_EFORIES_ok/TODO_4spilio/LB%20Ekpa/EkpaideutikaProgrammata/2MeToSTimoniKaiToNifadi/YfantikiEkpaid.pdf
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Gia%20Root/Spilios/ESPA_EFORIES_ok/TODO_4spilio/LB%20Ekpa/EkpaideutikaProgrammata/2MeToSTimoniKaiToNifadi/YfantikiEkpaid.pdf


 
 

 
 
 

 
ΦΑΡΟΙ 

● Φάροι της Ελλάδας  για κάθε Φάρο, εκτός από τη  φωτογραφία και την 
περιγραφή του, θα βρείτε επίσης και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως 
ιστορικά, τοπωνυμικά και άλλα. Επιμέλεια Παυλίδης Σάββας 

● Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Φάρων, Πολεμικού Ναυτικού  
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-Κόμβος “Ακολούθησε τον 
Οδυσσέα-ΥΠΠΟΑ 
 
 
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 

● Μικρός Αναγνώστης: Δράσεις για τη φιλαναγνωσία ΕΚΕΒΙ 
 

● Οικογενειακός γραμματισμός Ε. Βοκοτοπούλου, Κ. Κύρδη. Ινστιτούτο 
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΥΠΕΠΘ. [Αναγνωστικές δραστηριότητες 
οικογένειας, Δραστηριότητες συνεργατικής ανάγνωσης, Εικονογράφηση 
παιδικών βιβλίων] 

 
Βλ. επίσης παραπάνω το λήμμα βιβλίο 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

● Φωτογραφίες των σπουδαιότερων Ελλήνων φωτογράφων, καθώς και 
ξένων που φωτογράφισαν στην Ελλάδα, (ολόκληρα τα αρχεία) μέσα από 
τις οποίες “διαβάζει” κανείς νεότερη ιστορία, επαγγέλματα, εξέλιξη 
τοπίων κ.α. Μουσείο Μπενάκη: αρχεία nelly ’s, Κ. Μπαλάφα, Βούλας 
Παπαϊωάννου κ.α. Επίσης φωτογραφίες της Ελλάδας του 19ου αιώνα 

 
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου 
 
 
ΧΟΡΟΣ 

● Εκπαιδευτική τηλεόραση: ΧΟΡΟΣ 
● Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα Εκπαιδευτική τηλεόραση 
● Ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα: γλυπτική, ζωγραφική, αρχαίοι συγγραφείς 

κ.α. Από τον ιστορικό του χορού Άλκη Ράπτη.  
● Ο χορός στο Βυζάντιο από τον ιστορικό του χορού Άλκη Ράπτη. 
● Ο χορός μέσα από το έργο Ελλήνων ζωγράφων, από τον ιστορικό του 

χορού Άλκη Ράπτη.  
● Οδηγός εκπαιδευτικού για το χορό - κίνηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 
 

http://www.faroi.com/list_gr.htm
http://yf.hellenicnavy.gr/index.php/el/
http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.aspx
http://www.mikrosanagnostis.gr/gwniadaskalwn.asp
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1134
https://www.benaki.gr/index.php?option=com_collections&view=collection&id=20&Itemid=162&lang=el
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://www.edutv.gr/index.php/xoros
http://www.edutv.gr/index.php/xoros/arxaia-ellada
http://ancientgreekdance.orchesis-portal.org/
https://sites.google.com/site/byzantinedance/
https://sites.google.com/site/greekpaintersondance/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%E2%80%94%20%CE%94%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%20%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%E2%80%94%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B2%C2%B4/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C-%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%92%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf


 
 

 
 
 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

● Χριστούγεννα στα παλιά Αναγνωστικά 1920 – 1980 
● Χριστούγεννα, ήθη και έθιμα του δωδεκαημέρου ΙΕΠ (το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο, Κάλαντα, Οι καλικάντζαροι, φαγητά και γλυκά 
κ.α.) 

● Κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων, από πολλές 
περιοχές, ιστοσελίδα Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής 
Δόμνας Σαμίου 

● Βιβλίο του Α. Παπαθεοδούλου Η γιαγιά, το παιδί κι ο κιθαρίστας Φουμ, 
Φουμ,        Φουμ! Αν ο μικρός Χριστός γεννιόταν στην Αθήνα του σήμερα- 
Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε θέματα Προσφύγων, μεταναστών 

Βλ. επίσης και παραπάνω το λήμμα “κάλαντα” 
 
ΨΗΦΙΔΩΤΟ 

● Φτιάξε το δικό σου ψηφιδωτό Από τον ιστότοπο Ακολούθησε τον 
Οδυσσέα, Εικόνες Βυζαντίου 

● Βυζαντινή εικονογραφία - Φορητή εικόνα, αγιογραφία, ψηφιδωτό Ταινία 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 

● ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Παρουσιαση ψηφιδωτού      Σχέδιο Μαθήματος 1        Σχέδιο Μαθήματος 2 
 
ΨΩΜΙ 
Από το στάρι στο ψωμί, η διαδικασία μέσα από έργα τέχνης. Περιοδικό Γέφυρες 
 
 
ΩΔΕΙΑ   

● Ταξιδεύοντας σε αρχαία θέατρα και ωδεία του κόσμου - Από το 
εκπαιδευτικό υλικό “Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου”-Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

● Ακολούθησέ με σε αρχαία θέατρα και ωδεία της Ελλάδας - Από το 
εκπαιδευτικό υλικό “Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου”-Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

● ΩΔΕΙΟ ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ: Λαογραφική περιήγηση  videos με καταγραφές 
παραδοσιακής μουσικής και χορών-Ιστοσελίδα ΚΕΠΕΜ 

 
 
 
 
 

http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-00-52/1920-1980
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-37-36/2012-09-21-10-02-39
http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.albums&id=8
http://www.patakis.gr/images/files/19662/19662/assets/basic-html/index.html#1
http://www.patakis.gr/images/files/19662/19662/assets/basic-html/index.html#1
http://followodysseus.culture.gr/Portals/54/Material/Telika/Byzantio/Drastiriotites/FtiakseToPsifidotoSou.pdf
http://www.edutv.gr/index.php/zografiki/vyzantini-eikonografia-foriti-eikona-agiografia-psifidoto
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/eikastikes_technes/eikastikes_technes/psifidoto/parousiasi_psifidoto.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/eikastikes_technes/eikastikes_technes/psifidoto/topsifidoto.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/eikastikes_technes/eikastikes_technes/psifidoto/to_votsaloto.pdf
http://www.ppps.ecd.uoa.gr/pdf/activities/red/02.pdf
http://ancienttheater.culture.gr/el/theatra-wdeia-tou-arxaiou-kosmou
http://ancienttheater.culture.gr/el/akolouthise-me-sta-arxaia-theatra-k-wdeia-tis-elladas
https://kepem.org/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1/%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/


 
 

 
 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΜΟΣ E΄ Μείζον 
Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( Μ. Γκίρτζη, 
Σ. Καραγιάννης Σ, Κ. Κύρδη, Γ. Μέγα, Μ. Παρδάλη, Ε. Σηφάκη) Περιλαμβάνει 
παραδείγματα προσεγγίσεων, σχεδιασμό, προσέγγιση έργων τέχνης, σχεδιασμό 
επισκέψεων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς κ.ά. 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση. Σύνδεσμοι για: την Παγκόσμια Συμμαχία για τις Τέχνες στην 

Εκπαίδευση, 2010 IDEA-Europe, " Διακήρυξη για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, 
UNESCO - Οδικός Χάρτης της Λισσαβόνας κ.ά. 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Το ιστολόγιο της Υπεύθυνης 
Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά Βασιλικής Αρβανιταντώνη   
 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  
 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Ιστοσελίδα Χ. Τερζητάνου, τ. Υπεύθυνης Πολιτιστικών 
Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης  
 
 
 
 

https://www.edivea.org/uploads/4/1/3/8/41385385/kefalaia_politistikon_a_b.pdf
http://www.theatroedu.gr/el-gr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.aspx
https://blogs.sch.gr/varvan/
http://politistika-g-athinas.blogspot.com/
http://politistika-g-athinas.blogspot.com/
http://cultureedu.gr/


 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ 
 
 

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές/μαθήτριες και 
εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
https://e-me.edu.gr/ 
 
Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή 
http://ebooks.edu.gr/ 
 
Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά 
αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων 
http://photodentro.edu.gr/ 
 
Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 
http://iep.edu.gr/ 
 
Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων 
http://aesop.iep.edu.gr/ 
 
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών 
διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
https://www.sch.gr και https://www.sch.gr/services 
 
Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη 
https://eclass.sch.gr 
 
Τηλεδιασκέψεις 
https://meeting.sch.gr 
 
Ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα  
http://lessons.sch.gr 
 
Υπηρεσίες Βίντεο 
https://video.sch.gr 
 
Δημιουργία Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων  
http://mmpres.sch.gr/ 
 
Διαχείριση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων  
http://lams.sch.gr/ 
 
Συνεργατικά έγγραφα  
https://grafis.sch.gr 
 
Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα 
όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.α. που μπορεί να 
αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ 
 

https://e-me.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
http://iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/
https://www.sch.gr/
https://www.sch.gr/services
https://eclass.sch.gr/
https://meeting.sch.gr/
http://lessons.sch.gr/
https://video.sch.gr/
http://mmpres.sch.gr/
http://lams.sch.gr/
https://grafis.sch.gr/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/


Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: 
σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια 
ορολογίας. 
http://www.greek- language.gr/digitalResources/ 
 
Ψηφιακό βιβλίο «Το όνομα μου είναι Κορονοϊός» 
https://www.ebooks4greeks.gr/to-onoma-mou-einai-koronoios-vivlio 
 
Παιδικά παραμύθια με αφήγηση 
https://www.helppost.gr/…/ebooks/paidika-paramythia-afigisi/ 
 
Εκπαιδευτική Τηλεόραση 
http://www.edutv.gr/ 
 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
https://www.emst.gr/ 
 
Παιχνίδια Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 
https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?slide=1# 
 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ελ Γκρέκο - Το μεγάλο ταξίδι 
https://www.historical-museum.gr/multimedia/elgreco/ 
 
Εικονική επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum 
 
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης, Γλώσσα Α-Β 
Δημοτικού, Νηπιαγωγείο: τα κουρδιστά φρούτα 
http://ts.sch.gr/…/online-packages/dim-glossa-a-b/start.html 
 
Οδηγίες από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, για ψυχοκοινωνική 
στήριξη των οικογενειών 
https://www.especial.gr/ekpaideftikoi-sxoleia-koronoios-od…/ 
 

Υπουργείο Παιδείας- Διαδικτυακή Πύλη 
http://edu-gate.minedu.gov.gr/ 

Ιστοσελίδα sxoleio.eu 
http://sxoleio.eu/index.php 
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	1ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω
	● Περίπατος στην Αρχαία Αγορά, WWF
	● Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, Ψηφιακή περιήγηση, ΥΠΠΟΑ
	● Τα αρχεία πάνε σχολείο! Εκπαιδευτικά προγράμματα των Αρχείων Ν. Ευβοίας (μπορούν να δώσουν ιδέες για ανάλογα προγράμματα και σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων εκτός Ευβοίας, σε συνεργασία και με τις κατά τόπους υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κρά...
	● Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ευβοίας: Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μέρα στο Αρχείο»  (Δείτε την  ελληνική έκδοση του κόμικ «Μια μέρα στο Αρχείο», που βασίζεται σε αντίστοιχη ισπανική έκδοση)
	● Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων: ΕΡΤ ντοκιμαντέρ «Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας»
	● Δείτε τα σχολικά βιβλία από το 1828 έως το 1980, ΙΕΠ Ιστορική Συλλογή
	● Μικρός Αναγνώστης – ψηφιακά βιβλία για παιδιά (άκουσε την ιστορία και διάβασέ τη), ΕΚΕΒΙ, ακουστική βιβλιοθήκη εκτενών αποσπασμάτων από βιβλία
	● Το μικρό βιβλίο: οδηγίες κατασκευής, δημιουργική γραφή, έκθεση. (Παιδαγωγική Freinet) Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο. Σ. Λάχλου
	● Όλες οι δανειστικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας στο Google Maps
	● Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK (Όλα τα βιβλία που περιέχονται στον κατάλογο της Ανοικτής Βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Τα έργα της ενότητας Κλασική Λογοτεχνία είναι ελεύθερα πνε...
	● Ανοιχτή Εκπαίδευση για όλους  (Ο δικτυακός τόπος open-edu στοχεύει στην παρουσίαση όλων των Ψηφιακών Αποθετηρίων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών που επιτρέπουν ανοικτή πρόσβαση σε όλους)- ΥΠ.Π.Ε.Θ.
	● Μουσείο Δημοκρατίας, Εικονική περιήγηση (The Museum of Democracy – Virtual Tour), από την ιστοσελίδα του Μουσείου Δημοκρατίας
	● «Σύνδεσμοι» (εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα), Ellie Keen, Mara Georgescu. Συμβούλιο της Ευρώπης // Ίδρυμα Μποδοσάκη // Είμαστε όλοι πολίτες
	ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
	● Μαθητικές Κοινότητες, για τον εκπαιδευτικό, παιδαγωγικά εργαστήρια , Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
	● ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΖΩΉΣ. ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΠΟΛΊΤΕΣ, Βρετανικό Συμβούλιο // Cliff Parry - Mαρία Νομικού
	●  Εκπαιδευτικό Υλικό, Μικροί Πολίτες εν δράσει - Εκπαιδεύοντας ενεργούς πολίτες Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη
	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
	● Λαογραφικό υλικό – θησαυροί της Ελλάδας- Π. Βαχτσαβάνης
	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
	● ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
	● Παρασκήνιο, Ο Αριστοφάνης στο Θέατρο Τέχνης (Αρχείο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ)

	Οδηγίες για την παραγωγή ταινιών
	● Τεχνικές κινούμενης εικόνας, Χριστίνα Ντεπιάν
	● «Τα παιδιά του πετρελαίου» Υλικό εργασίας της κινηματογραφικής ταινίας - Περιοδικό “Ανοιχτό Σχολείο”
	● «Ο Ψύλλος» Υλικό εργασίας της κινηματογραφικής ταινίας - Περιοδικό “Ανοιχτό Σχολείο”
	● Λαογραφικό υλικό – θησαυροί της Ελλάδας- Π. Βαχτσαβάνης
	● Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
	● Μουσειακή αγωγή και σχολείο: Η αξιοποίηση του Μουσείου στα Πολιτιστικά Προγράμματα-Ιωάννα Δεκατρή-Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας
	● Πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
	● Αρχαίων ήχων άρμοσις1 Αρχαίων ήχων άρμοσις 2 (Εκπαιδευτική Τηλεόραση)
	● Η ιστορία της μουσικής με κινούμενα σκίτσα/ Historia de la Música (Lecciones Ilustradas)
	● Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική- ΙΕΜΑ
	● Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου- Κατάλογος τραγουδιών
	● Τραγούδια και σκοποί από τα Δωδεκάνησα. cd. Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων
	● Εμμέλεια, Μουσικό χωριό. Εκπαιδευτικό λογισμικό (Μουσική Α-ΣΤ Δημοτικού): Μουσικές του κόσμου, μουσικά όργανα, ήχοι, μουσική πράξη κ.α.
	● Εκπαιδευτική τηλεόραση: ΜΟΥΣΙΚΗ
	● Εκπαιδευτικό υλικό με έμφαση στη μουσική: μουσειοσκευές, φάκελοι και υλικό σε ψηφιακή μορφή- Βασιλική Αρβανιταντώνη
	● Εκπαιδευτικό Υλικό  Προγράμματος Μελίνα- Ο ήχος της Μουσικής
	● Ελληνική Μουσική Πύλη – ΙΕΜΑ : Κατάλογος της μουσικής κατά είδος
	● Μουσική βιβλιοθήκη ψηφιακού αρχείου ΕΡΤ
	● Ψηφιακό Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής-ΙΕΜΑ
	● Αρχαίος Ελληνικός Ναός -εφαρμογή στο photodentro

	1. Τηνιακή Μαρμαροτεχνία
	2. Ρεμπέτικο
	3. Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης του νερού στο χωριό Στρώμη της Γκιώνας
	● Αφιέρωμα: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Ancient Olympic Games)- ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
	● Αρχαία Ολυμπία (Αncient Olympia) (Tοπογραφία αρχαιολογικού χώρου Oλυμπίας)- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
	● Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας-ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
	● Εκπαιδευτική Τηλεόραση – Ολυμπιακός ύμνος
	● ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Η ΟΠΕΡΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος
	● «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»-Εθνική Λυρική σκηνή
	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
	● «Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα:  DVD – «Ειρήνη, «Ειρήνη»– Περιλαμβάνονται επίσης το κείμενο “Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα” και Εγχειρίδιο με σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς.  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

	● «Δεν είναι μόνο αριθμοί» - Εκπαιδευτικό υλικό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, φωτογραφίες, DVD, κ.ά.
	● Περάσματα, εγχειρίδιο με βιωματικές δραστηριότητες. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
	● Οπτικοακουστικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
	● Μονόλογοι από το Αιγαίο – το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων Με κείμενα ανηλίκων προσφύγων. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Το βιβλίο εδώ
	● Ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι με θέμα τους πρόσφυγες Στηρίζεται στο βιβλίο Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές του Πάνου Χριστοδούλου
	● Στο Διαδίκτυο όλη η σύγχρονη ελληνική τέχνη / The digital platform for contemporary greek art (Ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών του διαδικτύου σε θέματα σχετικά με την τέχνη στην Ελλάδα από το 1...


	● Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα, Διάζωμα
	● Μικρός Αναγνώστης: Δράσεις για τη φιλαναγνωσία ΕΚΕΒΙ
	● Εκπαιδευτική τηλεόραση: ΧΟΡΟΣ
	● Χριστούγεννα στα παλιά Αναγνωστικά 1920 – 1980
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