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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απολογισμός διημερίδας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή οι εργασίες της διημερίδα του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο  

Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων.  
Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών & νέοι ψηφιακοί πόροι  

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

2-3 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα (Divani Palace Acropolis) 

   

Πάνω από 350 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν τις δύο 

μέρες εισηγήσεων και εργαστηρίων εκ του σύνεγγυς, ενώ η πρώτη μέρα της διημερίδας μεταδόθηκε και 

διαδικτυακά μέσω live streaming. Τη διημερίδα χαιρέτισε, με επιστολή του, ο Υπουργός Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, ο παριστάμενος Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού 

Μιχάλης Κόκκινος και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΓ Ι.Ν. Καζάζης.  Χαιρετίζοντας την έναρξη της διημερίδας, 

ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επεσήμανε πως η υλικοτεχνική υποδομή και η χρήση 

νέων τεχνολογιών είναι κάτι σημαντικό και ελκυστικό για τις γενιές των «ψηφιακών» μαθητών μας, 

πρέπει όμως να βρίσκεται στα χέρια εμπνευσμένων εκπαιδευτικών, που δεν θα διεκπεραιώνουν απλώς 

την ύλη αλλά θα ξυπνάνε το ενδιαφέρουν και θα εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών.  Επιβράβευσε τα 

διδακτικά σενάρια που σχεδιάστηκαν υπό την καθοδήγηση του ΚΕΓ προς αυτή την κατεύθυνση, 

τονίζοντας ότι θεωρεί σημαντική τη διάχυση αυτού του υλικού και την αξιοποίησή του στις σχολικές 

αίθουσες. Διαβεβαίωσε πως είναι ανοικτός σε παρόμοιες προτάσεις και πως θα στηρίξει κάθε μελλοντική 

αντίστοιχη πρωτοβουλία. Από τη μεριά του, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Μιχάλης 

Κόκκινος τόνισε ότι, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, η βαριά βιομηχανία της χώρας δεν είναι ο τουρισμός 

αλλά ο πολιτισμός· γιατί η προβολή του αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό συνολικά, και 

έτσι ευεργετεί και τον ίδιο τον τουρισμό. 

 Η διημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας 

εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα 

της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Η συγκεκριμένη Πράξη αποβλέπει στην 

ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για την 

πρωτοβάθμια, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 

Επιδιώκει, επίσης, τη διατύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη δημιουργία και αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών σεναρίων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που 

μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων.   

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας:  

α) έγινε παρουσίαση της παραπάνω Πράξης και των αποτελεσμάτων της 

β) πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια από ερευνητές που συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος, με 

έμφαση σε καλές πρακτικές για τη διδασκαλία με ψηφιακά μέσα και   

γ) παρουσιάστηκαν οι νέοι ψηφιακοί πόροι του ΚΕΓ: 

ΨΗΦΙΔΕΣ http://www.greek-language.gr/digitalResources  

ΠΡΩΤΕΑΣ. http://proteas.greek-language.gr  

Το υλικό της διημερίδας είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
http://www.greeklanguage.gr/digital_school_conferences.  

http://www.greeklanguage.gr/digital_school_conferences

