
Εκπαίδευση

      
  Υπουργείο  Εθνικής Παιδείας   
      Παιδαγωγικό Ινστιτούτο   
      Πανελλήνιο  Σχολικό δίκτυο   
      Α' Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών   
      Δ.Ο.Ε.  Διδασκαλική  Ομοσπονδία Ελλάδας  
      Μαράσλειο Διδασκαλείο   
      Ε.Α.Π.  Ελληνικό Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  
      wikipedia η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια  
      Live-Pedia.gr η ελληνική " απάντηση "  στην wikipedia   
      komvos.edu.gr  ελληνική  γραμματεία, ηλεκτρονικά λεξικά και άλλα πολλά και χρήσιμα  
      Ηλεκτρονικά λεξικά  (νέας  ελληνικής του Τριανταφυλλίδη, αντίστροφο λεξικό, μεσαιωνικό λεξικό του Εμμ.  Κριαρά, ελληνοαγγλικό λεξικό), από την Πύλη για την Ελληνική  Γλώσσα  
      Εκπαιδευτική  τηλεόραση ΕΡΤ  Όλες οι εκπομπές στο  διαδίκτυο. (Κάπου χαμηλά, αριστερά στην σελίδα, υπάρχει ο πλήρης κατάλογος των  ταινιών, για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.)  
      Ίδρυμα  Μείζονος Ελληνισμού   
      Σπουδαστήριο  Νέου Ελληνισμού  Νέα ελληνική λογοτεχνία:  Συγγραφείς και τα έργα τους  
      δικτυακή μάθηση  Πολλοί  δικτυακοί τόποι για διάφορα διδακτικά αντικείμενα, από το alfavita.gr   
      alfavita.gr  εκπαιδευτικό site  
      edra.gr  εκπαιδευτικό  site  
      e-yliko.sch.gr  Η  επίσημη εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας  
      e-selides.gr  site με  εκπαιδευτικό υλικό  
      τετράδιο.gr  δικτυακή πύλη για  εκπαιδευτικούς, με διάφορα θέματα  
      Δάσκαλος Κ.  Πολύ καλό  εκπαιδευτικό ιστολόγιο του συναδέλφου Κώστα Πανούση, από το 14ο Δημ. Σχολείο  Αθηνών. Πολύ και καλό διαδραστικό υλικό. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν  υπολογιστή με internet , ή διαδραστικό πίνακα στην  αίθουσά τους, θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το site αυτό!
 
      Εγκύκλιος Παιδεία  Επίσης πολύ  καλό ιστολόγιο, από το 2ο Δημ. Σχολείο Ν. Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, στο  ίδιο στυλ με το προηγούμενο (του Δασκάλου Κ.). Υποστηρικτικό (με όλη την σημασία  της λέξης) site!   
      Υπερκινητικός Δάσκαλος  εκπαιδευτικό blog-site  με πολύ υλικό (αλλά, δυστυχώς,  πολύ βαρύ - και αργό)  
      Γραφούλης  και Γραφούλα  πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για  την Α΄ τάξη  
      Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  εκπαιδευτικό site  
      e-paideia.net  εκπαιδευτικό site  
      plefsis.gr  εκπαιδευτικό site  
      p.d.e.  Η Κοινότητα των  Εκπαιδευτικών: εκπαιδευτικό site  
      ελληνική γλώσσα  Ιστότοπος για την ελληνική γλώσσα (ιστορία της γλώσσας, ετυμολογία, γραμματική,  γλωσσικό ζήτημα, κλπ.)  
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http://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.sch.gr/
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/
http://www.doe.gr/
http://web.cc.uoa.gr/maraslio/
http://www.eap.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki
http://www.livepedia.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://www.edutv.gr/
http://www.fhw.gr/fhw/
http://www.snhell.gr/
http://www.alfavita.gr/diktiakimathisi.php
http://www.alfavita.gr/index.php
http://www.edra.gr/
http://e-yliko.sch.gr/default.aspx
http://www.e-selides.gr/
http://www.tetradio.gr/
http://spirit16.blogspot.com/
http://egpaid.blogspot.com/
http://36dimotiko.blogspot.com/search/label/%CE%9E%C2%A3%CE%9E%C2%A4%27
http://www.grafoulis.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.e-paideia.net/Vortal/default.asp
http://www.plefsis.gr/
http://www.pde.gr/forum/index.php
http://abnet.agrino.org/index.htm


Εκπαίδευση

      Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  Μεταφρασμένα (και μη) κείμενα από την αρχαία ελληνική  γραμματεία  
      B ibliotheca  Augustana Ηλεκτρονική  συλλογή από ψηφιοποιημένα κείμενα της λατινικής, αρχαιοελληνικής, αγγλικής,  γερμανικής, ιταλικής γραμματείας, από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες  μας  
      Netschoolbook . gr  Ενδιαφέρων ιστότοπος από φιλολόγους, για την  εκπαίδευση  
      ηλεκτρονικά περιοδικά  με επιστημονικό και εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  
      specialeducation.gr  ηλεκτρονικό περιοδικό για την Ειδική Αγωγή  
      αρχαία  ελληνική τεχνολογία  Τεχνολογικές κατασκευές  των αρχαίων (πληροφορίες - φωτογραφίες)  
      learn-math  Για όσους  αγαπούν τα μαθηματικά  
      physics4u.gr  Εκλαϊκευμένο  site  για θέματα Φυσικής  
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http://www.hellenicpantheon.gr/filosofia.htm
http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/augustana.html
http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/augustana.html
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/guides/internet/greek/page_008.html
http://www.specialeducation.gr/
http://www.aet.com.gr/
http://users.ira.sch.gr/thafounar/
http://www.physics4u.gr/

