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Λίγα λόγια για την αναζήτηση και τα μεταδεδομένα στο 

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου 

Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί για το μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του Ψηφιακού 

Σχολείου είναι αναρτημένα στο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, το ένα από τα έξι 

αποθετήρια της συλλογής του Φωτόδεντρου:  

 

 

Τη συλλογή μαθησιακών αντικειμένων του Ψηφιακού Σχολείου για τη Νεοελληνική Γλώσσα 

μπορούμε να την προσπελάσουμε αξιοποιώντας τις ποικίλες δυνατότητες αναζήτησης που 

παρέχει το Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι όλα τα Φωτόδεντρα περιλαμβάνουν αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης. Στο Αποθετήριο 

Μαθησιακών Αντικειμένων το σχετικό εγχειρίδιο βρίσκεται στην ενότητα «Βοήθεια», που 

εμφανίζεται αν πατήσουμε το δεύτερο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της σελίδας: 

  

Συμβουλή: στις Συλλογές, τη Θεματική Περιοχή και τον Τύπο Αντικειμένου παρέχονται δύο 

περιβάλλοντα αναζήτησης των συλλογών, η Γραφική Περιήγηση και η Λίστα. Παρότι η 

γραφική περιήγηση παρουσιάζει αισθητικά πλεονεκτήματα, δεν εμφανίζει όλες τις 

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
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συλλογές∙ για παράδειγμα, στο γραφικό περιβάλλον δε θα βρούμε εξαρχής τη συλλογή της 

Νεοελληνικής Γλώσσας. Η χρήση της λίστας είναι πιο πρακτική, γιατί παρουσιάζει σε 

κατάλογο όλα τα περιεχόμενα.  

Αναζήτηση ανά συλλογή 

 Η διαδρομή είναι η εξής: Ψηφιακό Σχολείο  Φωτόδεντρο: Αποθετήριο 

Μαθησιακών Αντικειμένων  Συλλογές  2010-2015 Ψηφιακό Σχολείο 

 Γλώσσα και Λογοτεχνία  Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνασίου – 

Λυκείου). Θα μας εμφανιστούν όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που 

έχουν δημιουργηθεί για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου. Αν 

έχουμε κατά νου κάποια λέξη-κλειδί, μπορούμε να την πληκτρολογήσουμε στο πεδίο 

αναζήτησης, ώστε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα. 

Αναζήτηση ανά θεματική περιοχή 
 Η διαδρομή είναι η εξής: Ψηφιακό Σχολείο  Φωτόδεντρο: 

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων  Θεματική Περιοχή  

Νεοελληνική Γλώσσα. Θα μας εμφανιστούν όλα τα μαθησιακά 

αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί για τη Νεοελληνική Γλώσσα σε 

όλες τις συλλογές, όχι μόνον του Ψηφιακού Σχολείου. Και πάλι, τα αποτελέσματα μπορούν 

να περιοριστούν με την πληκτρολόγηση λέξεων-κλειδιών στο πεδίο της αναζήτησης. 

Αναζήτηση ανά τύπο αντικειμένου 
Η διαδρομή είναι η εξής: Ψηφιακό Σχολείο  Φωτόδεντρο: 

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων  Τύπος Αντικειμένου  [ο 

τύπος αντικειμένου που μας ενδιαφέρει]. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη 

συλλογή του Ψηφιακού Σχολείου για τη Νεοελληνική Γλώσσα, το 

περιβάλλον «Το δωμάτιο του παίζω-γράφου» έχει σημανθεί ως 

Εργαλείο-Εφαρμογή ( ), τα λογισμικά «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ως 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια ( ) και οι μετασελίδες ως Διερευνήσεις & Ανοιχτές 

Δραστηριότητες ( ). Η επιλογή ενός τύπου αντικειμένου επιστρέφει ως αποτελέσματα 

όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιου τύπου, από όλες τις 

συλλογές και για όλα τα μαθήματα. Στο περιβάλλον αυτό δεν είναι δυνατή η χρήση λέξεων-

κλειδιών για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων. 

Αναζήτηση με φίλτρα 
Η διαδρομή είναι η εξής: Ψηφιακό Σχολείο  Φωτόδεντρο: Αποθετήριο 

Μαθησιακών Αντικειμένων  Με Φίλτρα  (χρήση φίλτρων). Όσο 

περισσότερα φίλτρα συνδυάζουμε στην αναζήτησή μας τόσο πιο 

περιορισμένος είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων που 

επιστρέφονται. Κι εδώ είναι δυνατός ο συνδυασμός των φίλτρων αναζήτησης με την 

πληκτρολόγηση λέξεων-κλειδιών στο πεδίο αναζήτησης. 

 

http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/show-communities?commID=104&locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?newQuery=yes
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?newQuery=yes
http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el
http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/lrt-search?locale=el
http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?newQuery=yes&locale=el
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Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο αναζήτησης 
Αν γνωρίζουμε τον τίτλο του 

μαθησιακού αντικειμένου που 

αναζητούμε ή αν έχουμε κατά νου μία η περισσότερες λέξεις-κλειδιά, μπορούμε να τα 

πληκτρολογήσουμε στο πεδίο αναζήτησης στην αρχική σελίδα του Αποθετηρίου 

Μαθησιακών Αντικειμένων (δεν έχει σημασία αν γράφουμε με πεζά ή κεφαλαία ή αν οι 

λέξεις είναι τονισμένες ή άτονες). Θα μας επιστραφούν όλα τα μαθησιακά αντικείμενα, από 

όλες τις συλλογές και τις θεματικές περιοχές, που στη σελίδα περιγραφής τους 

περιλαμβάνουν τη λέξη ή τις λέξεις που πληκτρολογήσαμε.  

Τα μεταδεδομένα 

Κάθε μαθησιακό αντικείμενο που βρίσκεται αναρτημένο στο Φωτόδεντρο συνοδεύεται από 

μια σελίδα περιγραφής (ή σελίδα μετασχολιασμού), που περιέχει πληροφορίες για το 

αντικείμενο ταξινομημένες σε γενικές κατηγορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι τα 

μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου. Από τη σελίδα αυτή μπορούμε να 

προσπελάσουμε το μαθησιακό αντικείμενο είτε βλέποντας το σε προεπισκόπηση (πατάμε 

το εικονίδιο - thumbnail του μαθησιακού αντικείμενου  ή το εικονίδιο ) είτε 

ανοίγοντάς το διαδικτυακά (εικονίδιο ) είτε κατεβάζοντάς το στον υπολογιστή μας για 

χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (εικονίδιο ). Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει 

τη σελίδα περιγραφής του λογισμικού «Το δωμάτιο του παίζω-γράφου»: 

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
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Τα μαθησιακά αντικείμενα της συλλογής του Ψηφιακού 

Σχολείου για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνονται δύο γενικές κατηγορίες μαθησιακών αντικειμένων: 

τέσσερα λογισμικά και εβδομήντα μετασελίδες. Παραπομπές στους πόρους αυτούς 

υπάρχουν και σε επιλεγμένα σημεία των διαδραστικών σχολικών βιβλίων, ωστόσο και 

αυτές οδηγούν πλέον στο Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικειμένων.  

Τα λογισμικά «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»  

Πρόκειται για τρία λογισμικά κλειστού τύπου, ένα για κάθε τάξη του Γυμνασίου (Α΄, Β΄ και 

Γ΄). Στην ουσία πρόκειται για παιχνίδια ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής πάνω στη συνολική 

γραμματική ύλη του σχολικού βιβλίου της εκάστοτε τάξης του Γυμνασίου, σε περιβάλλον 

που προσομοιώνει το γνωστό τηλεπαιχνίδι, με δυνατότητες χρήσης βοήθειας. Κάθε φορά 

που ο χρήστης/ η χρήστρια απαντάει σωστά στη ερώτηση που εμφανίζεται, «κερδίζει» ένα 

ποσό και προχωράει στην επόμενη για να διεκδικήσει μεγαλύτερο ποσό. Αν απαντήσει 

λάθος σε μια ερώτηση, το παιχνίδι τελειώνει. Αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, 

κερδίζει μια εικονική επιταγή ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται με 

τυχαία σειρά: 

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7046?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7047?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7045?locale=el
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Τα λογισμικά αυτά προτείνουν έναν «παικτικό» τρόπο επανάληψης της γραμματικής ύλης 

του σχολικού βιβλίου είτε στο τέλος της σχολικής χρονιάς είτε στην αρχή της επόμενης 

τάξης. 

Το περιβάλλον «Το δωμάτιο του παίζω-γράφου» 
«Το δωμάτιο του παίζω-γράφου» είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον που περιλαμβάνει μια 

σειρά από υποπεριβάλλοντα παραγωγής και επεξεργασίας κειμένων ποικίλων ειδών: 

 

Αν πατήσουμε στη φιγούρα του παιδιού στην αρχική σελίδα, θα εμφανιστεί μια σύντομη 

εισαγωγή. Πατώντας το βελάκι στο τέλος της εισαγωγής, μεταφερόμαστε στο κεντρικό 

περιβάλλον: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7048?locale=el
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Καθώς περιηγούμαστε με τον δρομέα στην εικόνα του παιδικού δωματίου, ορισμένα 

αντικείμενα αλλάζουν χρώμα και εμφανίζεται λεζάντα με το κειμενικό είδος που μπορούμε 

να παραγάγουμε στο συγκεκριμένο υποπεριβάλλον. Αν για παράδειγμα πάμε με τον 

δρομέα στη φορεσιά κάτω αριστερά στην εικόνα, θα εμφανιστεί λεζάντα που γράφει 

«γράφω ένα βιογραφικό σημείωμα». Αν πατήσουμε πάνω στη φορεσιά, θα ανοίξει το εξής 

υποπεριβάλλον: 

 

Πρόκειται για περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου με ποικίλες δυνατότητες. Τα παιδιά 

μπορούν να γράψουν ένα κείμενο, να τροποποιήσουν το είδος, τη μορφή, το μέγεθος και το 

χρώμα της γραμματοσειράς, να προσθέσουν υπερσυνδέσμους, να αναζητήσουν και να 

αντικαταστήσουν στοιχεία, να παίξουν με τις εσοχές και τη στοίχιση, να εισαγάγουν λίστα 
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με κουκκίδες, να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αντιγραφής ή αποκοπής, να απαλείψουν 

κάθε μορφοποίηση χρησιμοποιώντας τη σβήστρα, να τροποποιήσουν τις αποστάσεις 

μεταξύ γραμμάτων και να εισαγάγουν εικόνες και σύμβολα. Δεξιά στο υποπεριβάλλον 

δίνεται η δυνατότητα να μεταβούν στα εικονικά μουσεία της ιστοσελίδας googleartprogect 

και να επιλέξουν εικόνες για να εμπλουτίσουν το κείμενό τους (χρησιμοποιώντας τη 

δυνατότητα printscreen ή το εργαλείο αποκομμάτων) και στο YouTube για να επιλέξουν 

βίντεο και να παραπέμψουν σε αυτό/ά με υπερσύνδεσμο. Εννοείται ότι μπορούν να 

επιλέξουν εικόνες κι από άλλες πηγές ή να παραπέμψουν σε όποιον δικτυακό τόπο 

επιθυμούν. 

Το κείμενο που παράγεται στο υποπεριβάλλον μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά στον 

υπολογιστή σε μορφή html και στη συνέχεια να αποσταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, να μεταφερθεί σε μέσα αποθήκευσης όπως το φλασάκι, να 

αντιγραφεί και να επικολληθεί σε αρχείο κειμένου κλπ.  

Όλα τα υποπεριβάλλοντα στο «Δωμάτιο του παίζω-γράφου» έχουν χονδρικά την παραπάνω 

μορφή. Μπορούν να συνεισφέρουν στην καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού με την 

παραγωγή ψηφιακών κειμένων και στην καλλιέργεια των πολυγραμματισμών με τη 

δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων πολυτροπικότητας που παρέχουν. Το πώς θα 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των περιβαλλόντων αυτών όπως και το ποιες είναι οι 

κειμενικές συμβάσεις των κειμενικών ειδών που παράγονται κάθε φορά συνιστούν θέματα 

που απαιτούν τη συνδρομή του/ της εκπαιδευτικού και πρέπει να εντάσσονται στη 

διδακτική στοχοθεσία και το σχεδιασμό του/της. 

Τα υποπεριβάλλοντα παραγωγής κειμένου στο «Δωμάτιο του παίζω-γράφου» είναι τα εξής: 

ηλεκτρονικό μήνυμα 
 

 

 

 

βιογραφικό 
σημείωμα 
 

 

 

 

ποίημα 

 

 

 

επιστολή 
 

 

 

 

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
https://www.youtube.com/
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ημερολόγιο 
 

 

 

 

στίχοι 
 

 

 

 
διάλογος 
(τα λόγια καθενός 
από τα δύο 
πρόσωπα 
αποθηκεύονται σε 
χωριστό αρχείο) 

 
 

 

γράμμα 

 

 

 

συνέντευξη 

 

 

 

άρθρο 

 

 

 

ιστορία/ παραμύθι 
 

 

 

Οι μετασελίδες 
Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με την ταυτότητα, τα θέματα και τη φιλοσοφία των 

μετασελίδων για τη Νεοελληνική Γλώσσα που φιλοξενούνται στο Φωτόδεντρο: Αποθετήριο 

Μαθησιακών Αντικειμένων του Ψηφιακού Σχολείου περιλαμβάνονται στο αρχείο 

παρουσίασης power point με τίτλο «Η Νεοελληνική Γλώσσα στο Ψηφιακό Σχολείο – 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις» που συνοδεύει το παρόν κείμενο. Εδώ αρκεί να σημειώσουμε 

ότι οι μετασελίδες είναι θεματικές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν συγκεντρωμένο υλικό 

για ένα ζήτημα που θίγεται στα σχολικά βιβλία και ενίοτε προτάσεις για δραστηριότητες και 

οδηγίες για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και περιβαλλόντων. 

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://dschool.edu.gr/
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Η συλλογή του Ψηφιακού Σχολείου για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο Αποθετήριο 

Μαθησιακών Αντικειμένων περιλαμβάνει συνολικά εβδομήντα μετασελίδες, κατάλογος των 

οποίων επισυνάπτεται με τη μορφή παραρτήματος στο τέλος του εγγράφου. Παρακάτω θα 

εξετάσουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα: μια μετασελίδα που αφορά ένα γλωσσικό θέμα 

και μια μετασελίδα που προτείνει υλικό σχετικά με ένα θέμα για προβληματισμό, συζήτηση 

και παραγωγή λόγου. 

Η μετασελίδα «Πολυσημία» 

Η μετασελίδα αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή την ενότητα 2Γ του βιβλίου Νεοελληνική 

Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και ανεξάρτητα από το βιβλίο ή τη 

συγκεκριμένη τάξη. Αφορά ένα γλωσσικό θέμα, την πολυσημία, και περιλαμβάνει 

παραπομπή σε λεξικό όρων και προτάσεις για δραστηριότητες, ορισμένες από τις οποίες 

εμπλέκουν σχολικά βιβλία και ηλεκτρονικά εργαλεία (λεξικά και σώματα κειμένων). Το 

διάγραμμα της μετασελίδας είναι το εξής: διευκρίνιση του όρου πολυσημία και του 

συμπληρωματικού του ομωνυμία, πρόταση για δραστηριότητα διερεύνησης της 

πολυσημίας της λέξης δύναμη, ανάλογη πρόταση για δραστηριότητα με τη λέξη λόγος, 

πρόταση για χρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων σε δραστηριότητες διερεύνησης της 

πολυσημίας, δραστηριότητα διερεύνησης της λειτουργίας της πολυσημίας σε 

χιουμοριστικά κείμενα. 

Διευκρίνιση του όρου πολυσημία 

Η μετασελίδα ξεκινά με την παραπομπή στο λήμμα ομωνυμία / πολυσημία του Λεξικού 

Όρων του Ηλεκτρονικού Κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική 

Γλώσσα, όπου τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν πώς ορίζεται η πολυσημία και η ομωνυμία 

και ποια είναι τα (ενίοτε ασαφή) μεταξύ τους όρια: 

 

Δραστηριότητα 1: η πολύσημη λέξη δύναμη 

Στη συνέχεια προτείνεται μια δραστηριότητα για τη διερεύνηση της πολυσημίας που 

εμφανίζει η λέξη δύναμη: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6997?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9247/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9247/
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm
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Η δραστηριότητα περιλαμβάνει διερεύνηση της πολυσημίας της λέξης στο σχολικό 

Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής και στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 

που φιλοξενείται στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Παρατίθενται επίσης αποσπάσματα 

από σχολικά βιβλία ποικίλων αντικειμένων της Γ΄ Γυμνασίου στα οποία εμφανίζεται η λέξη 

δύναμη, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξετάσουν με ποια σημασία 

εμφανίζεται η λέξη κάθε φορά και να προβληματιστούν σχετικά με το αν η σημασία της 

μπορεί σε κάθε περίπτωση να συνδεθεί με το διδακτικό αντικείμενο - γνωστικό πεδίο από 

όπου προέρχεται το απόσπασμα.  

Στη συνέχεια προτείνονται ιδέες για επέκταση της δραστηριότητας: 

 

Η αναζήτηση στα σχολικά βιβλία μπορεί να γίνει για την ώρα με δύο τρόπους:  

α) Τα παιδιά αναλαμβάνουν να διερευνήσουν ορισμένα ψηφιακά σχολικά βιβλία για τη 

λέξη δύναμη με το εργαλείο αναζήτησης σε ιστοσελίδα που θα δείξουμε παρακάτω για τη 

λέξη λόγος. Μελλοντικά θα υπάρχει στο περιβάλλον του Ψηφιακού Σχολείου ειδικό 

εργαλείο για τέτοιες αναζητήσεις. 

β) Μέχρι να ολοκληρωθεί το εργαλείο αυτό, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη χρήση των 

δυνατοτήτων προχωρημένης αναζήτησης (advanced search) της Google. Τη δυνατότητα 

αυτή θα τη βρούμε στην εργαλειοθήκη της Google (εμφανίζεται πάνω δεξιά στη σελίδα 

αναζήτησης εφόσον έχουμε πληκτρολογήσει μια λέξη στο πεδίο αναζήτησης κι έχουμε 

πατήσει το πλήκτρο αναζήτησης). Αν πατήσουμε το σχετικό εικονίδιο, εμφανίζεται αυτό το 

μενού: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/462/3046,12233/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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Επιλέγουμε Advanced search και στη σελίδα που εμφανίζεται φροντίζουμε να 

συμπληρώσουμε τα πεδία που εμφανίζονται σε κόκκινο πλαίσιο στην παρακάτω εικόνα: 

 

Με τις επιλογές μας ζητάμε να αναζητηθεί η λέξη δύναμη στον ιστότοπο 

http://ebooks.edu.gr/, δηλαδή στα διαδραστικά βιβλία του Ψηφιακού Σχολείου. Η 

αναζήτηση (πατάμε το )θα μας επιστρέψει όλες τις ψηφιακές ενότητες 

όλων των ψηφιακών βιβλίων που περιλαμβάνουν τους τύπους δύναμη και δύναμης. Αν 

θέλουμε όλους τους τύπους του κλιτικού παραδείγματος θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε 

στο πεδίο αναζήτησης δυναμ% ή όλους τους τύπους της λέξης: δύναμη, δύναμης, δυνάμεις, 

δυνάμεων.  

Η δεύτερη επέκταση της δραστηριότητας προτείνει να αναζητήσουμε σε μια μηχανή 

αναζήτησης εικόνες για τη λέξη δύναμη. Θα εμφανιστούν μικροκείμενα και εικόνες που 

αναπαριστούν τη λέξη με ποικίλες σημασίες: 

http://ebooks.edu.gr/
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Η εικόνα αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης του νοήματος κι έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον (και από την άποψη των πολυγραμματισμών) να διερευνήσει κανείς ποιες 

σημασίες της λέξης δύναμη υπονοούνται στις εικόνες που θα μελετηθούν και με ποιον 

τρόπο συγκροτείται το συγκεκριμένο νόημα στις εικόνες αυτές. 

Δραστηριότητα 2: η πολύσημη λέξη λόγος 

 

Πρόκειται για παραλλαγή της ιδέας της προηγούμενης δραστηριότητας. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες αρχικά αναζητούν το λήμμα λόγος στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής: 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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Παρατηρούν ότι όντως η λέξη εμφανίζει πολλές σημασίες. Ανάλογα με τον σχεδιασμό του/ 

της εκπαιδευτικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να 

αναλάβουν να ομαδοποιήσουν κάποιες από τις σημασίες της λέξης και να αξιοποιήσουν 

την ομαδοποίηση αυτή σε επεκτάσεις της δραστηριότητας.  

Στη συνέχεια αναζητούν τη λέξη λόγος στο Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής. Μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν το έντυπο βιβλίο, αλλά η αναζήτηση στο ψηφιακό βιβλίο αναδεικνύει 

ορισμένα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν τα ψηφιακά εγχειρίδια. Για να προσπελάσουν το 

ψηφιακό Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:  

   1    

   

Από το μενού στα δεξιά της σελίδας του ψηφιακού βιβλίου, επιλέγουν το γράμμα Λ: 

 

Μπορούν να διατρέξουν ολόκληρη την ψηφιακή σελίδα του Λ προκειμένου να βρουν το 

λήμμα λόγος ή να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αναζήτησης σε ιστοσελίδες που υπάρχει 

σε κάθε φυλλομετρητή και ενεργοποιείται όταν πατάμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ctrl και F. 

Ανάλογα με τον φυλλομετρητή, το εικονίδιο της αναζήτησης εμφανίζεται είτε στο κάτω είτε 

στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας. Στη φωτογραφία εμφανίζεται το εργαλείο αναζήτησης 

του Mozilla Firefox: 

                                                           
1
 Μπορεί επίσης να επιλεγεί η Β΄ ή η Γ΄ Γυμνασίου. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/462/3046,12233/
http://dschool.edu.gr/
http://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php/?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/new/classcourseshtml.php?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/459/3008,12098/
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Πατώντας τα βελάκια δίπλα στο πεδίο αναζήτησης, θα μεταφερόμαστε στη θέση της 

σελίδας όπου υπάρχει ο τύπος λόγος, με το επόμενο πάτημα στην επόμενη θέση κλπ. Θα 

ανακαλύψουμε ότι στο σχολικό λεξικό το λήμμα λόγος δεν υπάρχει ως ανεξάρτητο λήμμα, 

αλλά αποτελεί ενδολήμμα στο λήμμα λέω: 

 

Η χρήση του εργαλείου αναζήτησης σε ιστοσελίδα εξοικονόμησε χρόνο και κόπο στην 

αναζήτηση (μπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση τμήματος λέξης, π.χ. λογ%∙ προσοχή, ο 

τονισμός είναι σημαντικός). 

Τα παιδιά πιθανόν να εκπλαγούν με την ανακάλυψη αυτή: γιατί το λήμμα λόγος στο 

ηλεκτρονικό λεξικό είναι ανεξάρτητο – και αρκετά μεγάλο – ενώ στο σχολικό λεξικό είναι 

ένα λήμμα μέσα σε ένα άλλο λήμμα; Και γιατί το λήμμα αυτό είναι πιο μικρό; Δεν είναι όλα 

τα λεξικά ίδια;  

Μελετούν προσεκτικότερα τα δύο λήμματα. Παρατηρούν ότι στο Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής το λήμμα παρέχει και πληροφορίες για την προφορά, το κλιτικό παράδειγμα, 

τη χρήση σε ειδικά λεξιλόγια και επίπεδα ύφους και την ετυμολογία της λέξης: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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Τέτοιες πληροφορίες δε δίνονται στο σχολικό λεξικό. Εκεί το λήμμα είναι πιο λιτό, 

απαριθμούνται οι σημασίες, δίνεται ένα παράδειγμα για την καθεμιά και δύο πληροφορίες 

μορφολογικής φύσης: ο πληθυντικός λόγια και το υποκοριστικό λογύδριο, οι οποίες 

υπάρχουν και στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 

Η διαπίστωση ότι τα δύο λεξικά (και κατ’ επέκταση τα λεξικά γενικότερα) δεν 

αντιμετωπίζουν τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο και δεν παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες μπορεί 

να ενισχυθεί αν ανατρέξουμε στα εισαγωγικά κείμενα των δύο λεξικών. Εκεί θα 

διαβάσουμε με ποια φιλοσοφία συντάχτηκε το λημματολόγιο και οργανώθηκαν τα 

λήμματα του κάθε λεξικού και θα καταλάβουμε ότι το καθένα εξυπηρετεί διαφορετικούς 

σκοπούς και άρα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικά λεξικά ανάλογα με τους στόχους 

της αναζήτησής μας. Η διαπίστωση αυτή, κατάλληλα αναπλαισιωμένη στο μάθημα, μπορεί 

να οδηγήσει τη δραστηριότητα προς την κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού. 

Η λεξικολογική τροπή της δραστηριότητας μπορεί να εμπλουτιστεί με έρευνα και σε άλλα 

λεξικά, είτε στα ηλεκτρονικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα είτε σε έντυπα, στα οποία 

τα παιδιά μπορούν να ανατρέξουν ή από τα οποία μπορούν να διαβάσουν φωτοτυπημένα 

αποσπάσματα. Το συγκεκριμένο τμήμα της δραστηριότητας ή και ολόκληρη η διερεύνηση 

της λέξης λόγος ή κάποιας ανάλογης δεν αφορά μόνο την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου: αναφορές 

στο κειμενικό είδος των λεξικών θα συναντήσουμε και στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ 

Γυμνασίου (ενότητα 10Δ) και στη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου (ενότητα 9Δ).  

Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα υπάρχει ένας κατάλογος προτάσεων που περιέχουν τη 

λέξη λόγος. Στον κατάλογο αυτόν τα παιδιά μπορούν να εξετάσουν με ποια σημασία 

χρησιμοποιείται κάθε φορά η λέξη, συνδέοντας τη χρήση με τα ερμηνεύματα και ανάλογα 

παραδείγματα χρήσης που θα βρουν σε λεξικά.  

Η δραστηριότητα μπορεί επίσης να ενσωματώσει ορισμένες από τις κατευθύνσεις που 

προτάθηκαν στην αντίστοιχη που αφορά τη λέξη δύναμη (διερεύνηση στα σχολικά βιβλία, 

διερεύνηση στο διαδίκτυο).  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2312,8850/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2312,8850/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1812,5837/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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Διερεύνηση της πολυσημίας σε σώματα κειμένων 

 

Η σύνδεση των ερμηνευμάτων των λεξικών με παραδείγματα χρήσης είναι ένα από τα 

πεδία στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων. Γι’ αυτό 

ακριβώς, στη μετασελίδα προτείνεται η χρήση τους και συστήνονται τα τέσσερα πιο 

διαδεδομένα. Εξυπακούεται ότι ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να τα μελετήσει, να 

εξοικειωθεί με τον τρόπο λειτουργίας τους και να επιλέξει ποιο ή ποια θα αξιοποιήσει στο 

μάθημα ανάλογα με τους στόχους του/ της. Αν μάλιστα ο/η εκπαιδευτικός θέλει να ελέγξει 

αν στη συλλογή του Ψηφιακού Σχολείου υπάρχουν μετασελίδες με περισσότερες 

λεπτομέρειες για τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (π.χ. πληκτρολογώντας στο πεδίο 

αναζήτησης του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων τις φράσεις σώματα κειμένων ή 

σώμα κειμένων), θα ανακαλύψει ότι υπάρχει η μετασελίδα «Έρευνα σε ηλεκτρονικά 

σώματα κειμένων», όπου συστήνονται με περισσότερες λεπτομέρειες τα τέσσερα αυτά 

περιβάλλοντα και επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. 

Δραστηριότητα 3: πολυσημία και χιούμορ 

 

Η πολυσημία, μηχανισμό της οποίας αποτελεί και η μεταφορά, χρησιμοποιείται πολύ 

συχνά σε χιουμοριστικά κείμενα στα οποία οι σημασίες της λέξης συγχέονται με στόχο την 

πρόκληση του γέλιου. Πατώντας σε καθένα από τα συννεφάκια λόγου, μεταφερόμαστε 

στον δικτυακό τόπο του σκιτσογράφου Αρκά όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς η 

σημασιολογική σύγχυση αξιοποιείται με χιουμοριστικό τρόπο: 

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7737?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7737?locale=el
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Η μετασελίδα «Προκαταλήψεις - Ρατσισμός» 

Η μετασελίδα αυτή περιλαμβάνει υλικό για το θέμα του ρατσισμού, επιχειρώντας να 

αναδείξει ποικίλες όψεις του. Το θέμα του ρατσισμού αποτελεί άμεσα ή έμμεσα μέρος της 

ύλης όλων των βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας και συχνά απασχολεί τη σχολική ζωή, 

οπότε η μετασελίδα, που αρχικά δημιουργήθηκε για τη Β΄ Λυκείου, μπορεί να αξιοποιηθεί 

σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η μετασελίδα περιλαμβάνει παραπομπές στα εξής κείμενα:  

 το φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εγώ, ρατσιστής;!» όπου σε σύντομες 

ιστορίες κόμικς στηλιτεύονται ποικίλες μορφές του ρατσισμού και των 

προκαταλήψεων. 

 τα άρθρα «Οι ψυχολογικές ρίζες του ρατσισμού» της Λίτσας Βάρβογλη και «Μια 

"βιβλιοθήκη" εναντίον της προκατάληψης» της Έλλης Ισμαηλίδου. 

 το κείμενο «Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι» του Μάνου Χατζηδάκι. 

 παραπομπή στην υποενότητα «Προκατάληψη & στερεότυπα» του δικτυακού τόπου 

ETTAD, σχετικά με τις προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 απόσπασμα από το λήμμα «Σεξισμός» της ΦυλοΠαιδείας, διαδικτυακής 

εγκυκλοπαίδειας για θέματα φύλου. 

 επιλεγμένες ενότητες σχολικών βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Κοινωνικής 

και Πολιτικής Αγωγής, του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της 

Κοινωνιολογίας και στο διήγημα «Στο δρόμο για το Βούπερταλ» του Δημήτρη 

Νόλλα από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου - Γενικής Παιδείας. 

 δύο εκπομπές από το Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ με θέμα τον ρατσισμό. 

Στη μετασελίδα αυτή δεν προτείνονται δραστηριότητες, αλλά μόνον υλικό που μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα: 

Τα κόμικς μπορούν να αξιοποιηθούν ως αφόρμηση στη συζήτηση για ποικίλες όψεις του 

ρατσισμού. Μπορούν παράλληλα να μελετηθούν ως κειμενικό είδος και να συζητηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους στη μετάδοση μηνυμάτων σε νεανικό κοινό. Προς την 

κατεύθυνση αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμο και το υλικό της μετασελίδας «Κόμικς: η ένατη 

τέχνη». 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7025?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7041?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7041?locale=el
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Στην ίδια λογική μπορούν να αξιοποιηθούν οι τηλεοπτικές εκπομπές από το Ψηφιακό 

Αρχείο της ΕΡΤ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να παρακολουθήσουν τη μία ή και τις 

δύο στο σχολείο ή σε εξωσχολικό χρόνο και να συζητήσουν πάνω στο περιεχόμενό τους 

αντλώντας στοιχεία και διαμορφώνοντας επιχειρηματολογία για την παραγωγή κειμένων 

πάνω στη συγκεκριμένη θεματική. Μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να συζητηθούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τηλεοπτικής εκπομπής ως κειμενικού είδους και η 

αποτελεσματικότητα των οπτικοακουστικών στοιχείων στη μετάδοση μηνυμάτων. 

Τα άρθρα και το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκι καθώς και τα κείμενα από τους δικτυακούς 

τόπους μπορούν να διαβαστούν από τα παιδιά στα πλαίσια της ίδιας συζήτησης ή να 

αξιοποιηθούν σε κριτήρια αξιολόγησης. Εξυπακούεται ότι δεν εξαντλούν το διαθέσιμο 

κειμενικό υλικό για τα θέματα που πραγματεύονται, δίνουν όμως ιδέες για τις 

κατευθύνσεις στις οποίες θα μπορούσε να κινηθεί η συζήτηση γύρω από τις όψεις του 

ρατσισμού και των προκαταλήψεων.  

Οι παραπομπές στα σχολικά βιβλία μπορούν να αξιοποιηθούν για την άντληση 

πληροφοριών αλλά και προκειμένου να διερευνηθούν οι οπτικές γωνίες από τις οποίες 

κάθε γνωστική περιοχή αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα.  

Επιλογικές παρατηρήσεις στις μετασελίδες 

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας των μετασελίδων είναι ότι το επιλεγμένο υλικό και οι 

προτάσεις για δραστηριότητες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δε θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ως ύλη που πρέπει να διδαχθεί ή ως φύλλα εργασίας. Πιο απλά, στόχος 

τους είναι να «βάλουν ιδέες» στους/στις εκπαιδευτικούς. Στις δραστηριότητες σκόπιμα 

παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα και δε δίνονται οδηγίες για το παιδαγωγικό πλαίσιο ή τις 

πρακτικές υλοποίησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι/ες που θα «γειώσουν» τις 

ιδέες στην πραγματικότητα της τάξης τους και στη διδακτική τους στοχοθεσία. Δεν είναι 

επίσης απαραίτητο να αξιοποιηθεί όλο ή ολόκληρο το υλικό μιας μετασελίδας ή να 
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αξιοποιηθεί ακριβώς με τον τρόπο που προτείνεται. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

επιλέξουν διαφορετικό υλικό, από διαφορετικές πηγές και να οργανώσουν διαφορετικές 

δραστηριότητες προκειμένου να κάνουν το μάθημά τους πιο αποτελεσματικό και 

ενδιαφέρον.  
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Παράρτημα: Μετασελίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο 

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου (συλλογή 

Ψηφιακού Σχολείου) 

1. «Επίσκεψη» σε μουσεία 

2. «Η καταπληκτικωτέρα εφεύρεσις των αιώνων» (ατομική βόμβα) 

3. «Όσο περισσότερα ξέρετε για την αρχαία αρχιτεκτονική...»: Ακρόπολη  

4. «Συρμοί των Παρισίων»: Θέματα μόδας σε έντυπα του 19ου και των αρχών του 20ού 
αιώνα  

5. Αναζητώντας μια τηλεοπτική εκπομπή για την Αμοργό (αναζήτηση στο Ψηφιακό 
Αρχείο της ΕΡΤ) 

6. Ανθρώπινα δικαιώματα  

7. Από την ιστορία του δοκιμίου  

8. Αφήγηση, Περιγραφή, Επιχειρήματα  

9. Βασικοί σταθμοί στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

10. Γλώσσα και φύλο  

11. Γλωσσικοί κώδικες επικοινωνίας  

12. Δημιουργήστε τη δική σας εκπομπή  

13. Διαδίκτυο  

14. Διαδίκτυο και πνευματική ιδιοκτησία  

15. Διάλεκτοι και ιδιώματα σε ποικίλα κείμενα, παλιότερα και σύγχρονα  

16. Διαλεκτολογία και νεοελληνικές διάλεκτοι  

17. Διαφήμιση  

18. Είμαστε ό,τι τρώμε  

19. Εκδρομή με αεροπλάνο 

20. Ελλάδα και Ευρώπη  

21. Εξουσίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης  

22. Επαγγέλματα που χάνονται στον χρόνο  

23. Έρευνα σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων 

24. Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση  

25. Η αγάπη της μάνας  

26. Η γέννηση ενός ποιήματος  

27. Η γλώσσα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας – Τα greeklish  

28. Ηλικιωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

29. Θανατική ποινή  

30. Θέματα αγάπης και έρωτα  

31. Θέματα της εφηβείας  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2804,10591/extras/activities/metaselida_mouseia/metaselida_mouseia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19419/extras/activities/indexb_04_atomic_bomb/indexb_04_atomic_bomb.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19424/extras/activities/indexc_04_parthenon/indexc_04_parthenon.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5882/extras/activities/indexc_3_moda_periodika/indexc_3_moda_periodika.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5882/extras/activities/indexc_3_moda_periodika/indexc_3_moda_periodika.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2789,10576/extras/activities/metaselida_index_01_perigrafw_tin_amorgo/amorgos.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19410/extras/activities/indexa_11_anthr_dik/indexa_11_anthr_dik.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19425/extras/activities/indexc_05_dokimio_1/indexc_05_dokimio_1.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2305,8805/extras/activities/metaselida_03_afigisi_perigrafi_epixirimata/metaselida_afigisi_perigrafi_epixeirimata.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19410/extras/activities/indexa_11_anthr_dik_istor/indexa_11_anthr_dik_istor.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_glwssa_fylo/indexa_2_glwssa_fylo.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2303,8790/extras/activities/indexb2_kwdikes_glwssikoi/indexb2_kwdikes_glwssikoi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/extras/activities/indexd_07_ftiaxe_tileorasi/indexd_07_ftiaxe_ekpompi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/extras/activities/indexd_07_internet/indexd_07_internet.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19427/extras/activities/indexd_01_internet/indexd_01_internet.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_idiwm_keimena/indexa_2_idiwm_keimena.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_dialects/indexa_2_dialects.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19415/extras/activities/indexb_00_diafimisi/indexb_00_diafimisi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2306,8807/extras/activities/metaselida_04_eimaste_oti_trwme/metaselida_eimaste_oti_trwme.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2789,10576/extras/activities/metaselida_index_01_ekdromi_me_aeroplano/ekdromi_me_aeroplano.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2414,9253/extras/activities/metaselida_04_eurwpi/metaselida_ellada_k_eurwpi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11406/extras/activities/indexc_06_metaselida_typos/indexc_06_metaselida_typos.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1808,5811/extras/activities/metaselida_epaggelmata/metaselida_epaggelmata.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2789,10576/extras/activities/metaselida_index1_01_swmata_keimenwn/index1_01_swmata_keimenwn.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2414,9253/extras/activities/metaselida_04_eurwpi/metaselida_eurwpi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1805,5788/extras/activities/index_02_metaselida_i_agapi_tis_manas/metaselida_i_agapi_tis_manas.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2913,11443/extras/activities/indexi_10_poihma/indexi_10_poihma.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_greeklish/indexa_2_greeklish.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1825,5885/extras/activities/indexd_1_geroi_ee/indexd_1_geroi_ee.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/indexb_03_than_poin_apopseis.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1823,5878/extras/activities/indexb_2_erwtas/indexb_2_metaselid_erwtas.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1823,5878/extras/activities/indexb_2_efiveia/indexb_2_metaselid_efiveia.html
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32. Ιστορία της ενδυμασίας και της μόδας  

33. Ιστορία της τυπογραφίας και του ελληνικού τύπου  

34. Κείμενα οδηγιών  

35. Κλωνοποίηση και βιοηθική  

36. Κόμικς: η ένατη τέχνη  

37. Κώδικες επικοινωνίας  

38. Μαστίχα Χίου 

39. Μεσογειακή διατροφή 

40. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα 

41. Μορφές επικοινωνίας  

42. Μουσεία  

43. Μπροστά στο μέλλον  

44. Νεοελληνικές διάλεκτοι  

45. Νέοι και νέες περασμένης ηλικίας  

46. Ο μαγικός κόσμος του βιβλίου  

47. Ο μαγικός κόσμος του θεάματος  

48. Οδική ασφάλεια  

49. Όψεις της Ελλάδας  

50. Πανανθρώπινες αξίες  

51. Παππούς και γιαγιά 

52. Περιγραφή και σύγκριση  

53. Περιήγηση στο διαδίκτυο με ασφάλεια 

54. Πηγές για ένα βιογραφικό σημείωμα του Παπαδιαμάντη  

55. Πηγές κειμένων λογοτεχνικής κριτικής  

56. Ποδόσφαιρο  

57. Πολυσημία  

58. Προκαταλήψεις – Ρατσισμός  

59. Πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο 

60. Ριάλιτι σόου  

61. Σημασιολογικά πεδία στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής  

62. -σπαρτος: τι σημαίνει; (αναζήτηση β΄ συνθετικών σε ηλεκτρονικά λεξικά) 

63. Στάσεις απέναντι στη γλώσσα των νέων  

64. Τα γηρατειά στη λογοτεχνία και την τέχνη  

65. Τα γλυπτά του Παρθενώνα  

66. Τέχνη  

67. Τέχνη  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5882/extras/activities/indexc_3_endymasia/indexc_3_endymasia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11406/extras/activities/indexc_06_metaselida_typografia_typos/indexc_06_metaselida_typografia_typos.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5881/extras/activities/indexc_2_odigies/indexc_2_odigies.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19427/extras/activities/indexd_01_clonism/indexd_01_clonism.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11406/extras/activities/indexc_06_comics/indexc_06_comics.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2303,8789/extras/activities/indexb1_kwdikes_shmeia/indexb1_kwdikes.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2795,10582/extras/activities/metaselida_mastixa_xiou/metaselida_mastixa_xiou.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2792,10579/extras/activities/metaselida_index_04_mesogeiaki_diatrofi/mesogeiaki_diatrofi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2794,10581/extras/activities/metaselida_index_06_ellines_prosfuges/metaselida_ellines_prosfuges.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2304,8796/extras/activities/metaselida_01_morfes_epikoinwnias/metaselida_morfes_epikoinwnias.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2308,8822/extras/activities/metaselida_06_mouseia/metaselida_06_mouseia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2418,9267/extras/activities/metaselida_08_mprosta_sto_mellon/metaselida_08_mprosta_sto_mellon.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9248/extras/activities/metaselida_02_dialektoi/metaselida_02_dialektoi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1825,5885/extras/activities/indexd_1_geroi/indexd_1_geroi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2311,9320/extras/activities/metaselida_09_o_kosmos_tou_bibliou/o_magikos_kosmos_tou_bibliou.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2307,8820/extras/activities/metaselida_05_o_magikos_kosmos_tou_theamatos/metaselida_o_magikos_kosmos_tou_theamatos.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1810,5820/extras/activities/index_07_odiki_asfaleia/metaselida_odiki_asfaleia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2411,9241/extras/activities/metaselida_01_opseis_tis_ellada/metaselida_01_ellada.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2416,9234/extras/activities/metaselida_06_pananthrwpines_aksies/metaselida_03_aksies.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2799,10586/extras/activities/metaselida_pappous_giagia/pappous_giagia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1804,5786/extras/activities/index_01_metaselida/metaselida_perigrafi_kai_sugkrisi.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2797,10584/extras/activities/metaselida_perihghsh_sto_diadiktuo_me_asfaleia/perihghsh_sto_diadiktyo.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,11419/extras/activities/indexf_01_papad_viogr/indexf_01_papad_viogr.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2913,11436/extras/activities/indexi_3_logot_kritiki/indexi_3_logot_kritiki.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19426/extras/activities/indexd_00_football/indexd_00_football.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9247/extras/activities/metaselida_02_polysimia/polysemy.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,11428/extras/activities/indexf_10_ratsismos/indexf_10_ratsismos.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2794,10581/extras/activities/Metaselida_index_o6_prosguges_apo_diafores_xwres/prosfuges_se_olo_ton_kosmo.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/extras/activities/indexd_07_reality/indexd_07_reality.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5873/extras/activities/indexa_6_eidika_lexilogia/indexa_6_eidika_lexilogia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/extras/activities/metaselida_index_02_spartos/metaselida_spart.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_glwssa_newn/indexa_2_glwssa_newn.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1825,5885/extras/activities/indexd_1_giras_logotexnia/indexd_1_giras_logotexnia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19424/extras/activities/indexc_04_marmara/indexc_04_marmara.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2417,9264/extras/activities/metaselida_05_texni/metaselida_texni.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2913,11443/extras/activities/indexi_10_texni/indexi_10_texni.html
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68. Τηλεοπτικές εκπομπές για την τηλεόραση  

69. Τηλεόραση και διαδίκτυο  

70. Φιλία  

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/extras/activities/indexd_07_tileorasi_dimokratia/indexd_07_tileorasi_dimokratia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2309,8834/extras/activities/metaselida_07_tileorasi_diadiktuo/metaselida_07_tileorasi_kai_diadiktuo.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1806,5795/extras/activities/index_03_metaselida_filia/metaselida_filia.html
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