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Καθώς  οι  οικογένειες  προσπαθούν  να
προσαρμοστούν  στα  πρωτόγνωρα  για  τα  δεδομένα  της
σύγχρονης  ζωής  μέτρα  αυτοπεριορισμού,  οι  ηλεκτρονικές
συσκευές με  οθόνη (τηλεόραση,  κινητά τηλέφωνα,  τάμπλετ,
υπολογιστές, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.τ.λ.) εισβάλλουν στη ζωή
μας.  Η  μάθηση,  η  επικοινωνία  και  η  ανταλλαγή  ιδεών  δεν
μπορούν να σταματήσουν από κανένα ιό, ενώ ο τομέας της
εκπαίδευσης μοιάζει να γυρίζει σελίδα.

Από  την  άλλη,  οι  γονείς  δεν  γνωρίζουν  τι  πρέπει  να
κάνουν  μπροστά  στη  νέα  ψηφιακή  πραγματικότητα.  Η
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (2016) τείνει να ταυτίζεται
με  τα  αποτελέσματα  ερευνών  που  δείχνουν  ότι  δεν  έχει
σημασία μόνο ο χρόνος που δαπανάται από τα παιδιά στις
οθόνες, αλλά και η ποιότητα των προγραμμάτων στα οποία
εκτίθενται. 

Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα, παρά τους κινδύνους
που ελλοχεύουν  αποφέρει  πολλαπλά  οφέλη  στα παιδιά  και
στις  παρούσες  συνθήκες  του  παρατεταμένου  περιορισμού,
πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. 

Η  Καναδική  Παιδιατρική  Εταιρεία  (2019)  ως  προς  την
υγιή χρήση του διαδικτύου προτείνει να τίθενται σταθερά όρια
στον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στις οθόνες, ενώ οι
γονείς πρέπει να ελέγχουν ότι ο χρόνος αυτός δεν αντικαθιστά
τον  ενδεδειγμένο  ύπνο,  τη  σωματική  άσκηση  και  την
πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση. Ως προς την επιλογή
των δραστηριοτήτων οθόνης η Καναδική Παιδιατρική Εταιρεία
συνιστά  να  έχουν  εκπαιδευτικό  και  αναπτυξιακά  κατάλληλο
περιεχόμενο  και  να  προωθούν  την  ενεργή  συμμετοχή  του
παιδιού.  Επίσης,  επισημαίνει  της  σημασία  της  ενεργού
εμπλοκής των γονέων, όπως να παρακολουθούν τηλεόραση
μαζί  με  τα παιδιά τους,  καθώς και  να μετέχουν από κοινού
μαζί τους στην περιπέτεια της αναζήτησης των πληροφοριών
και της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. 

Ενδεικτικές  δωρεάν  δραστηριότητες  εκπαιδευτικού-
ψυχαγωγικού χαρακτήρα παρατίθενται παρακάτω:
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Εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία,

αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα

Αγία Σοφία

Αρχαία Μίλητος

Αρχαία Ολυμπία-1

Αρχαία Ολυμπία-2

Αρχαία Ολυμπία -3

Αρχαίος ναός

Εθνική πινακοθήκη

Εκπαιδευτικό αποθετήριο Ακρόπολης

Κάστρα Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας

Κνωσσός

Μουσείο Ακρόπολης.

Μουσείο Μπενάκη

Μουσείο καπνού Καβάλα

Μουσείο Λούβρου

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Πύργος Άιφελ
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http://www.google.com/culturalinstitute/collection/tour-eiffel?museumview&projectId=historic-moments
http://www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/
http://www.louvre.fr/
http://www.tobaccomuseum.gr/
https://www.benaki.org/index.php?id=4020201&lang=el
http://www.googleartproject.com/collection/acropolis-museum/museumview/
http://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU&feature=player_embedded#!
http://ecastles.culture.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/
https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museums.html
http://ancienttemple.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3W63fdTrZuI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bv0OCj9LMLI%20
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/3d.html%20
http://www.ime.gr/choros/miletus/360vr/gr/index.html?hs=4
http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/


Διαδικτυακά βιβλία, θεατρικές
παραστάσεις

Αναγνωστήριο Εθνικής Βιβλιοθήκης

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για 

Παιδιά και Νέους

Κινηματογραφικές παραγωγές ΙΜΕ

Παραμύθια- Πατάκης

Παιδικά βιβλία - εκδόσεις Μάλλιαρης

Παιδικά βιβλία- Μεταίχμιο

Παιδικό Στέκι- Εθνικό θέατρο

Παραμύθια για τον κορονοιό
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https://www.openbook.gr/coronavirus-paramythia/
http://www.nt-archive.gr/
https://www.metaixmio.gr/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://www.openbook.gr/ekdoseis-malliaris-free-ebooks/
http://www2.patakis.gr/25istories/
http://www.fhw.gr/films/index.php?view=stat&st_id=14
https://olympiafestival.gr/psychagogia-ke-kinimatografiki-ekpedefsi-ex-apostaseos-gia-tous-mathites-ke-oli-tin-ikogenia/
https://olympiafestival.gr/psychagogia-ke-kinimatografiki-ekpedefsi-ex-apostaseos-gia-tous-mathites-ke-oli-tin-ikogenia/
https://ereading.nlg.gr/el/all-books-el?start=60&server=1


Ψηφιακά εργαλεία ΥΠΑΙΘ

Αίσωπος

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρίες

Φωτόδεντρο

Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα

Βιβλιογραφία

Canadian Paediatric Society, Digital Health Task 
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Promoting healthy screen use in school-aged 
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http://www.study4exams.gr/
https://dschool.edu.gr/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
https://dschool.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/

