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DEAR PARENTS AND GUARDIANS, MY DEAR STUDENTS… 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπημένες μου μαθήτριες και αγαπημένοι μου μαθητές , 

Αυτά είναι τα βήματα που πρεπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση 

στα ψηφιακά βιβλία των Αγγλικών και σε κάποιες επιπλεόν  ψηφιακές δραστηριότητες . Αυτές 

αφορούν κυρίως επαναληψη κάποιων γραμματικών φαινομένων/ συντακτικών δομών και  

λεξιλογίου. Είναι σε μορφή παιχνιδιού και γι’αυτό προτείνω να τις εξερευνήσουμε.  

ΒΗΜΑ 1ο : 

Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή του υπολογιστή μας και πληκτρολογούμε την παρακάτω 

διεύθυνση.  

http://ebooks.edu.gr/new/ 

Αμέσως οδηγούμαστε στο site όπου βρίσκονται αναρτημένα όλα τα διδακτικά βιβλία για όλα 

τα διδακτικά αντικέιμενα και για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (βλέπε εικόνα 1). Εμείς θα 

εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο διδακτικό αντικείμενο της Αγγλικής. 

εικόνα 1: 

 

 

ΒΗΜΑ 2ο:  

Τοποθετούμε το βελάκι  μας πάνω στην ενδειξη « ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ» και πατάμε 

αριστερό κλικ προκειμένου να οδηγηθούμε στο επόμενο σταδιο  (βλέπε εικόνα 2).  

Εικόνα 2 

http://ebooks.edu.gr/new/
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ΒΗΜΑ 3ο:  

Αμέσως  οδηγούμαστε στην επόμενη σελίδα (βλέπε εικόνα 3) που περιέχει τη λίστα με 

όλα τα μαθήματα σε αλφαβητική σειρά. Εμείς θα πατήσουμε πάνω στα ΑΓΓΛΙΚΑ που 

βρίσκονται στην κορυφή της λίστας (λόγω ορθογραφίας για να μην παρεξηγηθούμε!!)  

Εικόνα 3 

 

Παταμε πάνω στη ενδειξη 

«ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
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ΒΗΜΑ 4ο : 

Στην  αμέσως επόμενη σελίδα παρουσιάζονται τα διδακτικά πακέτα των Αγγλικών για 

όλες τις τάξεις (βλέπε εικόνα 4)  

Εικόνα 4 

 

Ας υποθέσουμε ότι είμαστε μαθητές στη Ε’ τάξη. Πατάμε το εικονίδιο ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 
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ΒΗΜΑ 5ο : 

Στη συνέχεια επιλέγουμε την ενδειξη ¨ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ» (βλέπε εικόνα 5) 

εικόνα 5 

 

ΒΗΜΑ 6ο : 

Οδηγούμαστε στην επόμενη σελιδα όπου και βρίσκεται το διδακτικό εγχειρίδιο της 

τάξης σε ψηφιακή μορφή. Στη πάνω δεξιά περιοχή υπάρχει η ένδειξη «ΕΙΣΑΓΩΓΗ-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» η οποία λειτουργει σαν πίνακας περιεχομένων. Πατώντας επάνω της 

ανοίγουν τα περιεχόμενα του βιβλίου. 
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ΒΗΜΑ 7ο : 

Στην ακόλουθη σελίδα και αφού έχουμε επιλέξει να ανοίξουμε το Unit 1, Lesson 1, 

βλέπει κανείς τα εικονίδια στο επανω μέρος της σελίδας του βιβλίου μας. Αυτά 

εννοείται δεν υπάρχουν στην εντυπη μορφή του εγχειριδίου παρά μόνο στην 

ηλεκτρονική. Πατώντας πάνω σε αυτά ο μαθητής οδηγείται σε online ασκήσεις σχετικές 

με το περεχόμενο του κεφαλαίου. 

 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά ως μια καλή 

επανάληψη της ύλης που είχε καλυφθεί έως την ώρα που αιφνιδίως διακόψαμε τα 

μαθήματα.  

Με ευχές για γρήγορη αντάμωση και επιστροφή  στη ζωή που ξέραμε και 

εμπιστευόμασταν!! 

Η δασκάλα Αγγλικών 

Παπαστεργίου Ειρήνη 

 

 

 

 


