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1. Συνοπτική  περιγραφή της ανοιχτής 

εκπαιδευτικής πρακτικής  

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής 

παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση 

σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας. 

  Γι αυτό το λόγο μιλήσαμε για τις κατηγορίες τροφών, τα θρεπτικά 

συστατικά τους, για το ταξίδι της τροφής, τη Μεσογειακή 

διατροφή και πυραμίδα, ερωτηματολόγια με δικές μας 

καθημερινές συνήθειες διατροφής και των παππούδων και 

γιαγιάδων μας όταν ήταν κι αυτοί παιδιά. Βιώσαμε πρωινό στο 

σχολείο και παρασκευάσαμε ψωμί.  Πραγματοποιήσαμε κι αρκετές 

επισκέψεις, όπως στο ελαιοτριβείο, σ’ έναν παραδοσιακό 

νερόμυλο, στο εργοστάσιο σοκολάτας, στην Αμερικάνικη Γεωργική 

Σχολή και στο μανάβικο. 

   Ακολούθησαν κι αρκετές  δραστηριότητες . Στην αρχή 

δημιούργησα ένα προσωπικό φάκελο για κάθε μαθητή. Με 

αφορμή το μάθημα της Γλώσσας έγινε συζήτηση για τις τροφές 

του φθινοπώρου  και τις  χωρίσαμε σε κατηγορίες. Διαβάσαμε το 

βιβλίο  <<Το φαγητό δεν είναι για να χορταίνουμε >> και 

ακολούθησε συζήτηση για τα θρεπτικά συστατικά των τροφών. 

Μιλήσαμε  για τη Μεσογειακή Διατροφή και Πυραμίδα την οποία 

κατασκευάσαμε  για την τάξη κι ατομικά σε φύλλο Α4 από 

περιοδικά που έφεραν. Είδαμε την ταινία <<Μια φορά ήταν η 

πέψη>>, μιλήσαμε  για το  ταξίδι της τροφής και συμπληρώσαμε 

φύλλο εργασίας. Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο  με δικές τους 
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διατροφικές συνήθειες , ακολούθησαν παρατηρήσεις , συζητήσεις , 

σχεδιάσαμε τα συμπεράσματα με πίτες. Συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγιο των παππούδων και των γιαγιάδων τους και 

συγκρίναμε την διατροφή των παιδιών τότε και σήμερα. 

Παρασκευάσαμε ψωμί κι ετοιμάσαμε πρωινό στην τάξη. Με φύλλο 

εργασίας ξεχώρισαν της καλές και βλαβερές τροφές. Συμπλήρωσαν 

πολλά φύλλα εργασίας  με μαθηματικά αινίγματα , με Γλώσσα, 

αναλύσαμε φράσεις , λύσαμε σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, 

ερμηνεύσαμε παροιμίες. 

Γονείς και μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά και έτσι 

πραγματοποιήθηκαν όλοι οι στόχοι μας. 
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2. Σχεδιασμός της ανοιχτής εκπαιδευτικής 

πρακτικής  

2.1  Στοιχεία σχεδιασμού  

Σήμερα όταν λέμε τη λέξη υγεία δεν εννοούμε μόνο ότι δεν έχουμε 

καμιά ασθένεια ή αναπηρία αλλά ότι βρισκόμαστε σε πλήρως 

σωματική ,ψυχική και κοινωνική ευεξία. Ένας παράγοντας που 

βοηθάει την ευεξία μας είναι η ισορροπημένη διατροφή. Με την 

οποία θα ασχοληθούμε. 

Το θέμα της  διατροφής  είναι γνωστό και προσιτό στα παιδιά, εξ΄ 

αιτίας της αύξησης της παχυσαρκίας κυρίως σε αυτά. Γι αυτό 

πρέπει να μάθουν να τρέφονται σωστά και να αθλούνται. 

 

2.2 Διδακτικοί στόχοι  

ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ 

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι 

γονείς και οι μαθητές για να υιοθετήσουν σωστές  διατροφικές 

συνήθειες και να αυξήσουν τις φυσικές δραστηριότητες. 

 

ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 

 Έμαθαν  γιατί πρέπει να τρώνε σωστά. 

 Γνώρισαν τις κατηγορίες τροφών(όσπρια, λαχανικά, φρούτα, 

δημητριακά  κ. λ. π.). 
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 Γνώρισαν τα θρεπτικά συστατικά των τροφών(βιταμίνες, 

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες κ. λ. π.  

 Έμαθαν για την Μεσογειακή  Πυραμίδα και Μεσογειακή 

Διατροφή. 

 Έμαθαν  για την παχυσαρκία και για το ταξίδι της τροφής. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Έμαθαν για τη διατροφική αξία του πρωινού και για τα 

υπόλοιπα ημερήσια    γεύματα. 

 Έκαναν  έρευνα για τις διατροφικές  συνήθειες των 

παππούδων  και για των γιαγιάδων. 

 Έκαναν έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες  των 

συμμαθητών τους. 

 

 

ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Μπόρεσαν να  ξεχωρίσουν  τις ωφέλιμες  από τις βλαβερές 

τροφές για  τον  ανθρώπινο οργανισμό και τις συνέπειες  της 

κακής διατροφής. 

 Μπόρεσαν  και διαμόρφωσαν ενδεικτικά καθημερινά 

γεύματα. 

 Διατύπωσαν  συμβουλές για καλή διατροφή. 

 Έμαθαν πως παρασκευάζεται το ψωμί. 
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3. Εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής 

πρακτικής  

3.1  Περιβάλλον – πλαίσιο  

Στην ευέλικτη ζώνη της Β΄ δημοτικού με διαθεματική 

προσέγγιση στα εξής αντικείμενα: 

ΓΛΩΣΣΑ 

Ανάγνωση κειμένου πρώτης ενότητας, κεφάλαιο 5, σελίδα 17.    

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 Ανάγνωση και σχολιασμός των βιβλίων :<<To φαγητό δεν είναι για 

να χορταίνουμε>> της Ελένης Χαράτση-Γιωτάκη, εκδόσεις  

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ .<<Ένα  κυτταροχωριό  έμεινε  νηστικό>> της Μερ 

Μάτσα, εκδόσεις ΖΗΤΗ. Ανάγνωση  και δραματοποίηση το 

παραμύθι ΟΙ ΦΑΤΑΟΥΛΕΣ του  Ρόζμαρι Γουέλς, εκδόσεις  

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.    

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ                                         

Ομαδικές ζωγραφιές των μαθητών ,με θέμα σε κάθε ομάδα μια 

κατηγορία τροφών. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Έφεραν περιοδικά με τροφές ,κόψανε και κατασκεύασαν τη 

Μεσογειακή Πυραμίδα. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Έλυσαν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Τραγούδησαν τον ύμνο της <<Φρουτοπίας>>, το <<Mήλο μου  

κόκκινο >>και το χόρεψαν. 

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ασχοληθήκαμε με το μάθημα<< Η  ΔΙΑΤΡΟΦΗ >> σελίδα136. 

 

 

3.2 Τάξη 

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η ανοιχτή 

εκπαιδευτική πρακτική.  Αν η δραστηριότητα είναι συνεργατική μπορείτε να επιλέξετε 

παραπάνω από μία τάξεις. 

 Νηπιαγωγείο      A’ γυμνασίου 

 Α’ δημοτικού      Β’ γυμνασίου 

 Β’ δημοτικού      Γ’ γυμνασίου 

 Γ’ δημοτικού      Α’ λυκείου 
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 Δ’ δημοτικού      Β’ λυκείου 

 Ε’ δημοτικού      Γ’ λυκείου 

 ΣΤ’ δημοτικού       

 

 

 

3.3 Διάρκεια δραστηριότητας 

30 ώρες δραστηριότητας στο διάστημα του πρώτου τριμήνου, 

δηλαδή από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. 

 

3.4 Αναλυτική περιγραφή της πραγματοποίησης της 

ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ        

Εργαστήκαμε ατομικά, ομαδικά  και βιωματικά με δράσεις και  

πρωτοβουλίες των μαθητών. Ενημερώσαμε  τους  γονείς και το 

σχολείο για το πρόγραμμα μας.  Συγκεντρώσαμε εποπτικό υλικό  

από το ΙΝΤΕRΝΕΤ. Προγραμματίσαμε επίσκεψη διατροφολόγου 

στο σχολείο μας κι άλλες  επισκέψεις. 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ετοιμάσαμε πρωινό στην τάξη πραγματοποιήσαμε επίσκεψη σε 

μανάβικο, παρασκευάσαμε ψωμί στην τάξη, επίσκεψη σε 

ελαιοτριβείο, σε παραδοσιακό νερόμυλο, στην Αμερικάνικη  

Γεωργική  Σχολή στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο  σοκολάτας 
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στη Δ.Ε.Θ. και ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα μας με την επίσκεψή 

μας στο ΚΑΠΥ Σκύδρας.    

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 Επισκεφτήκαμε το ελαιοτριβείο και είδαν από κοντά πως 

παρασκευάζεται το λάδι. 

Επισκεφτήκαμε  έναν παλιό νερόμυλο και έμαθαν πως άλεθαν  

παλιότερα τα σιτάρια,  τα  κριθάρια. Ποιες τροφές 

παρασκευάζονται με το αλεύρι και σε ποια κατηγορία ανήκουν. 

Επισκεφτήκαμε  το εργοστάσιο σοκολάτας στη Δ.Ε.Θ. Έμαθαν για 

το κακαόδεντρο, που ευδοκιμεί, πως επεξεργάζονται τους 

καρπούς του και παρασκευάζεται το κακάο ή η σοκολάτα. Ποια τα 

θρεπτικά συστατικά τους, σε ποια κατηγορία τροφών ανήκουν κ. λ. 

π. 

Επισκεφτήκαμε  την Αμερικάνικη  Γεωργική Σχολή και έμαθαν πως 

παρασκευάζεται το γάλα, τα θρεπτικά συστατικά του ,ποιες  άλλες 

τροφές  παράγονται, σε ποια κατηγορία ανήκουν κ.  λ. π.  

Έμαθαν για τη ζωή των αγελάδων  και συμπλήρωσαν φύλλο 

εργασίας σχετικά με το γάλα. 

 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε το παραμύθι <<Οι φαταούλες>>  

με την συμμετοχή όλων των μαθητών. 
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Κατασκευάσαμε  ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διατροφή  με το 

οποίο και παίξαμε . 

Επισκεφτήκαμε το ΚΑΠΥ και τους προσφέραμε διάφορα εδέσματα 

τα οποία ετοίμασαν τα παιδιά  με τις μανούλες τους στα σπίτια 

τους. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε.  Κιλκίς. 

Όλο το υλικό που υπήρξε στο φάκελο κάθε μαθητή αξιολογήθηκε 

κι έγινε  βιβλιοδεσία. 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠ’ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 

 

Εικόνα 1 και 2 – Ετοιμάσαμε το ψωμί για το πρωινό μας 
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Εικόνα 3 και 4 – Το πρωινό μας 

 

 

Εικόνα 5 και 6 – Μεσογειακή πυραμίδα 

 

 

Εικόνα 7 , 8 και 9– Γεωργική σχολή 
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Εικόνα 10 , 11 και 12 – Εργοστάσιο σοκολάτας 

 

 

 

 

3.5 Ρόλος του διδάσκοντα 

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τα βασικά χαρακτηριστικά του ρόλου του διδάσκοντα. 

Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. 

 Διδακτικός      Προπονητικός 

 Ενθαρρυντικός      Διαχειριστικός 

 Υποστηρικτικός      Μέντωρ 

 Συμβουλευτικός      Υποκινητικός 

 Διευκολυντικός      Κριτικός 

 Συντονιστικός      Επιμελητής περιεχομένου (curator) 

 Ηγετικός       Τεχνική υποστήριξη 

 Διαμεσολαβητικός     Άλλος ρόλος:  .                               .                             

 Εποπτικός 

 

 



 

 Σελίδα 13 από 39 

 

4. Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 

Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν  

 

Μεσογειακή διατροφή - Βικιπαίδεια- 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE

%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE

%BF%CF%86%CE%AE 

 

Μήλα των Εσπερίδων - Βικιπαίδεια-
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%C

F%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 Eκπαιδευτικό  λογισμικό Scratch 

https://scratch.mit.edu/search/google_results/?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%

BF%CF%86%CE%AE&date=anytime 

π.χ. 

https://scratch.mit.edu/projects/61514082/ 

https://scratch.mit.edu/projects/61030854/ 

https://scratch.mit.edu/projects/61826352/ 

5. Στοιχεία τεκμηρίωσης και επέκτασης της 

ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 

5.1 Αποτελέσματα – Αντίκτυπος 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%259C%25CE%25AE%25CE%25BB%25CE%25B1_%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD_%25CE%2595%25CF%2583%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B4%25CF%2589%25CE%25BD&ei=WQiDVdHMD4aVsgGdvIbgDQ&usg=AFQjCNHzGUMLGzCfxcxdEEUlcJ4jjoelZw&sig2=djFXaoTmUFtoJUI2LrcI5A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://scratch.mit.edu/search/google_results/?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&date=anytime
https://scratch.mit.edu/search/google_results/?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&date=anytime
https://scratch.mit.edu/projects/61514082/
https://scratch.mit.edu/projects/61030854/
https://scratch.mit.edu/projects/61826352/
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Το πρόγραμμα διατροφής το επεξεργαστήκαμε τρεις μήνες, με 

στόχο να μάθουν τα παιδιά την αξία της σωστής  διατροφής. Τόσο 

τα παιδιά όσο και οι γονείς ανταποκρίθηκαν  στο πρόγραμμα με 

προθυμία, χαρά και ενθουσιασμό. Τα παιδιά διασκέδασαν, 

συνεργάστηκαν, απόκτησαν  γνώσεις, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, 

αναζήτησαν  υλικό, προβληματίστηκαν, συμμετείχαν όλοι και 

εφάρμοσαν στην καθημερινότητας τους  σε ικανοποιητικό βαθμό 

όσα έμαθαν. 

Πιστεύω ότι όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν με επιτυχία, από 

συζητήσεις που γίνονται μέσα  στην τάξη κι από τα κολατσιό τους 

που έφερναν από το σπίτι τους. 

 

5.2  Σχέση με άλλες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές 

Το θέμα και το υλικό που χρησιμοποίησα είναι  διαθεματικό  και 

αναφέρεται σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία  

αναπτύχθηκαν για να εμπλουτίσουν τα σχολικά βιβλία με βάση τις  

καινοτόμες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων. 

Είναι  μια πρωτότυπη καινοτόμα διδασκαλία και  μάθηση. Το υλικό  

μπορεί να τροποποιηθεί  και να εμπλουτιστεί  από άλλους 

εκπαιδευτικούς  και να χρησιμοποιηθεί στην τάξη, ακόμη πιο 

εμπλουτισμένο. Τους  πόρους που χρησιμοποίησα ως προς τον 

εμπλουτισμό του υλικού είναι σαφείς και ορθοί .Το υλικό 

αποτελείται από διάφορους τύπους ψηφιακών πόρων και έχει 

άδεια CCγια να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς ή 

μαθητές. Με την τροποποίηση του υλικού υπάρχει συνεργασία και 

επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 
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5.3 Αξιοποίηση,  Γενίκευση, Επεκτασιμότητα 

ΓΛΩΣΣΑ 

Με αφορμή το μάθημα της Γλώσσας στη σελίδα 17 στην πρώτη 

ενότητα ακολούθησε συζήτηση, τι φρούτα και φαγητά τρώμε  το 

φθινόπωρο. Τα γράψαμε στον πίνακα και μετά τα χωρίσαμε σε 

κατηγορίες. 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 Ανάγνωση και σχολιασμός των βιβλίων :<<To φαγητό δεν είναι για 

να χορταίνουμε>> της Ελένης Χαράτση-Γιωτάκη, εκδόσεις  

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και έγινε συζήτηση για τα θρεπτικά συστατικά της 

κάθε κατηγορίας. 

<<Ένα  κυτταροχωριό  έμεινε  νηστικό>> της Μερ Μάτσα, εκδόσεις 

ΖΗΤΗ. 

 Ανάγνωση  και δραματοποίηση το παραμύθι ΟΙ ΦΑΤΑΟΥΛΕΣ του  

Ρόζμαρι Γουέλς, εκδόσεις  ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ με τη συμμετοχή όλων των 

παιδιών.    

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ                                         

Ομαδικές ζωγραφιές των μαθητών ,με θέμα σε κάθε ομάδα μια 

κατηγορία τροφών. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Έφεραν περιοδικά με τροφές ,κόψανε και κατασκεύασαν τη 

Μεσογειακή Πυραμίδα.Τους μοίρασα  ατομικά  φύλλα  εργασίας 

και  κατασκευύασαν την ατομική τους  Μεσογειακή  Πυραμίδα.  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Έλυσαν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης,με κρατούμενο ή 

χωρίς  κρατούμενο. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Τραγούδησαν τον ύμνο της <<Φρουτοπίας>>, το <<Mήλο μου  

κόκκινο >>και το χόρεψαν. 

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ασχοληθήκαμε με το μάθημα<< Η  ΔΙΑΤΡΟΦΗ >> σελίδα136. 

6. Πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε 

Αναφέρετε τυχόν πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε. 

 Βιβλία 

 Σημειώσεις 

 Χάρτες 

 Websites 

 Λογισμικό 
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ΒΙΒΛΙΑ 

<<Το φαγητό δεν είναι για να χορταίνουμε>>  της Ελένης Χαράτση- Γιωτάκη, εκδόσεις 

<<ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ>>. 

<<Ένα  κυτταροχωριό έμεινε νηστικό>> της Μερί Μάτσα, εκδόσεις <,ΖΗΤΗ>>. 

<<Οι Φαταούλες>> του Ρόζμαρι Γουελς,εκδόσεις<< ΜΕΤΕΧΜΙΟ>>. 

 

Websites 

Μεσογειακή διατροφή - Βικιπαίδεια- 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE

%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE

%BF%CF%86%CE%AE 

 

Μήλα των Εσπερίδων - Βικιπαίδεια-
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%C

F%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 Eκπαιδευτικό  λογισμικό Scratch 

https://scratch.mit.edu/search/google_results/?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%

BF%CF%86%CE%AE&date=anytime 

π.χ. 

https://scratch.mit.edu/projects/61514082/ 

https://scratch.mit.edu/projects/61030854/ 

https://scratch.mit.edu/projects/61826352/ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%259C%25CE%25AE%25CE%25BB%25CE%25B1_%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD_%25CE%2595%25CF%2583%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B4%25CF%2589%25CE%25BD&ei=WQiDVdHMD4aVsgGdvIbgDQ&usg=AFQjCNHzGUMLGzCfxcxdEEUlcJ4jjoelZw&sig2=djFXaoTmUFtoJUI2LrcI5A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://scratch.mit.edu/search/google_results/?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&date=anytime
https://scratch.mit.edu/search/google_results/?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&date=anytime
https://scratch.mit.edu/projects/61514082/
https://scratch.mit.edu/projects/61030854/
https://scratch.mit.edu/projects/61826352/
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