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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΟΡΟΙ 
 
Εκπαιδευτικό Υλικό για εκπαιδευτικούς – Δημοτικό:  
https://go.minedu.gov.gr/teachers/teachers-dimotiko/ 
 
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/ 
 
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/infographic/ 
 
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α' Βάθμιας & Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης 
http://ts.sch.gr/software 
 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 
https://dschool.edu.gr  
 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 
http://ebooks.edu.gr/new/ 
 

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου     

http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων     

http://ifigeneia.cti.gr/repository/ 
 

Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων     

http://www.mitida.gr 
 

ΑΙΣΩΠΟΣ Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων     

http://aesop.iep.edu.gr 
 

ΠΡΩΤΕΑΣ: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα.     

http://proteas.greek-language.gr 
 

Edu-Gate (πρώην e-yliko) Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη     
http://edu-gate.minedu.gov.gr  
 
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno 
 
Παρουσίαση Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών που επιτρέπουν ανοικτή πρόσβαση σε όλους. 
https://go.minedu.gov.gr 
 
Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση 
http://www.greek-language.gr/Resources/index.html 
 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
http://www.nhmuseum.gr/el/  
 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης - Ψηφιακοί πόροι  
http://www.historical-museum.gr/gr/applications  
 
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html 
 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών» 
http://www.philanagnosia.gr 
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Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Μικρός Αναγνώστης 
http://www.mikrosanagnostis.gr 
 
Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)  
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  
 
Ηλεκτρονικά Λεξικά 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html  
 
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία και πολιτισμός 
http://www.snhell.gr/index.asp  
https://www.openbook.gr/menoume-spiti/ 
https://www.openbook.gr/akouse-ena-vivlio/  
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
 
Ψηφιακό Σχολείο (dschool)  
Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  
https://dschool.edu.gr/  
 
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (e-me)   
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
https://e-me.edu.gr/  
 
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me 
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos 
 
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (E- books)  
Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή.   
http://ebooks.edu.gr/  
 
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο)  
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/ 
 
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Μικρότοποι)  
https://micro.photodentro.edu.gr/ 
  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής   
Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
http://iep.edu.gr/  
 
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ) 
Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων. 
http://aesop.iep.edu.gr/  
 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  
Είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που διασυνδέει 16.071 μονάδες. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και 
συνεργασίας.  
https://www.sch.gr/   και  https://www.sch.gr/services  
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Ειδικότερα:  

• 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   
 
Προσβάσιμο  
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/  
 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  
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/  
 
Study4exams  
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίως 
http://www.study4exams.gr/  
 
STIMEY (Φυσική, Τεχνολογία, Καινοτομία, Μαθηματικά και Μηχανική) υβριδικό περιβάλλον μάθησης 
https://stimey.eu/home  
(Οδηγίες στον επισυναπτόμενο στο drive 2ου ΠΕΚΕΣ φάκελο: STIMEY_υβριδικό περιβάλλον μάθησης) 
 
Προτεινόμενα αποθετήρια διδακτικών σεναρίων:  
-Σενάρια διαφόρων γνωστικών αντικειμένων  
http://aesop.iep.edu.gr/senaria  
-Σενάρια που εμπλέκουν τις τέχνες στη γλωσσική εκπαίδευση  
http://iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-glossiki-ekpaidefsi 
-Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την 
αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων  
http://proteas.greek-language.gr/  
-Σενάρια για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον της Ελλάδας  
http://scenaria-ekt.mitida.gr/  
-Σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο συνεδρίων  
http://iep.edu.gr/el/arts-yliko/synedrio-texni-ekpaidefsi-didaktikes-kai-paidagogikes- proseggiseis-sto-sxoleio-
tou-21ou-aiona  
-Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο  
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses  
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