
Εργαστήριο Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος- χρήσιμοι σύνδεσμοι 

 

 Το  εργαστηριακά μαθήματα Γεωπονίας,  

πραγματοποιούνται με βιωματικό τρόπο 

και όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά 

και βιωματικά. 

Όμως, η δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση 

που περνά η χώρα μας, αλλά και όλος ο 

κόσμος, δημιούργησε την ανάγκη της 

εκπαίδευσης από απόσταση. 

Έτσι, αποφάσισα να επιλέξω κάποιους  

χρήσιμους συνδέσμους (links)  από το 

Φωτόδεντρο , οι οποίοι άπτονται με το     

γνωστικό αντικείμενο του εργ. Γεωπονίας, ώστε να βοηθηθούν και να διευκολυνθούν όσοι 

μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε  ηλεκτρονική τάξη και όχι μόνο. 

      Το Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/) , αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του 

υπουργείου Παιδείας και είναι προσβάσιμο σε όλους. Περιέχει ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό για όλες τις σχολικές βαθμίδες και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

     Η επιλογή των συνδέσμων:  

 έγινε με βάση τις ανάγκες κα τις ιδιαιτερότητες των μαθητών μας 

 έγινε με βάση όσων έχουν διδαχτεί έως τώρα (επαναληπτικό χαρακτήρα) 

 Έχουν συμπληρωματικό και επικουρικό χαρακτήρα (τίποτα δεν αντικαθιστά την 

δια ζώσης διδασκαλία) 

 Βοηθούν στο να υπάρχει επαφή και συνέχεια με το σχολικό περιβάλλον 

 Έχουν ψυχαγωγικό και ταυτόχρονα  εκπαιδευτικό χαρακτήρα.  

 

Πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους , ο μαθητής βρίσκεται σε ένα εύκολο και 

ευχάριστο ψηφιακό περιβάλλον με διαδραστικές ασκήσεις, κουίζ, παιχνίδια, 

προσομοιώσεις κ.λπ.. Το υλικό αυτό θα εμπλουτίζεται με νέες δραστηριότητες. 

 

Τελειώνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία  και να προσέχετε τον εαυτό σας και 

τους αγαπημένους σας . 

 

                                                                                        Η  εκπαιδευτικός 

                                                                                   Σταματελάτου Κατερίνα 

                                                                                 ΠΕ88.02- Φυτικής Παραγωγής 

 

Ενδεικτικοί σύνδεσμοι 

 

φρούτα/λαχανικά       http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10974 

 

φρούτο/εποχή             http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5057 

 

http://photodentro.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10974
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5057


  Από που προέρχονται  τα τρόφιμα    http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5056 

   Τι τρώμε                                                  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4882 

  Τι τρώμε κουΐζ                                         http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3494     

  Μέρη του  φυτού                                    http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3491 

  Κρεμάλα με φρούτα                              http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11026       

Κρεμάλα με λαχανικά                             http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10988 

 Ταίριαξε τα φρούτα                               http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11011 

  Ταίριαξε λαχανικά                                 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11007 

  Ταίριαξε λουλούδια                               http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11008 

   Βρες τα ζευγάρια                                  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10773  

   Αναπαραγωγή των φυτών                   http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7590 

Κάρτες με ζώα                                          http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10773 

  Κάρτες μνήμης  με ζώα                        http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11006 

  Τι γεννούν  τα ζώα                                http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3506 

Που ζουν   τα ζώα                                  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3546 

Ζώα  αγροκτήματος                              http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3499 

Ζώα της θάλασσας                                http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3502 

Ζώα δάσους                                             http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3663 
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