
Ευχαριστώ θερμά που κατεβάσατε το υλικό μου και
ελπίζω να το χαρείτε τόσο πολύ όσο κι εγώ όταν το
δημιούργησα. Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο email:
playgroundlearning4@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
(μη ηλεκτρονική διάθεση αρχείων)

© Σπυροπούλου Δήμητρα 
@Playground Learning

Το κατέβασμα αυτού του αρχείου δίνει στον ιδιοκτήτη του την
δυνατότητα
1.να το αναπαράγει όσες φορές επιθυμεί μόνο για προσωπική χρήση
2.να παρουσιάσει την χρήση του υλικού εφόσον αναφέρει τον
ιστότοπο και ανακατευθύνει με σύνδεσμο σε αυτόν.

Οποιαδήποτε διανομή, αντιγραφή, αλλαγή ή πώληση του προϊόντος
στο διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο τόσο στο σύνολό του όσο και
αποσπασματικά απαγορεύτται αυστηρά. Για την παρουσιάσή του σε
κάποιο site επικοινωνήστε μαζί μου πρώτα. Κάθε αρχείο του παρόντος
ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και της
Σπυροπούλου Δήμητρας, καθώς διατίθεται με άδεια Creative
Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι
Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ... 
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
(για αρχεία που ανεβαίνουν
στο ίντερνετ)

© Σπυροπούλου Δήμητρα  @Playground Learning 

Η ανάγκη για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση οδηγεί στην ανάγκη να
ανεβαίνει υλικό του παρόντος ιστότοπου στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προηγούμενοι όροι (δες και εδώ) ισχύουν αλλά
προστίθενται οι εξής:

Επιτρέπεται να
Στείλετε το υλικό με e-mail στους γονείς ή να το ανεβάσετε σε ασφαλή
ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε κανείς άλλος να μην έχει πρόσβαση στο
υλικό παρά μόνο οι μαθητές και εσείς.

Μην ξεχάσετε: Ενημερώστε τους γονείς να μην αποστέλλουν αλλού τον
σύνδεσμο της τάξης σας ή το υλικό. Τα αρχεία έχουν άδεια χρήσης μόνο
στην τάξη σας.

Δεν μπορείτε να:
1. Μοιραστείτε το αρχείο με άλλους εκπαιδευτικούς (παραπέμψτε τους

να το κατεβάσουν δίνοντας τον σύνδεσμο της ανάρτησης)
2. Το ανεβάσετε σε δημόσιες πλατφόρμες/drivers χωρίς την έγκρισή

μου
3. Να αποκτήσει εκτυπώσιμη μορφή (εκτός αν το επιτρέπουν οι οδηγίες

του αρχείου ή λάβετε άδεια από εμένα)
Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μου στο email:
playgroundlearning4@gmail.com
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