
Ο δικτυακός τόπος των Ψηφίδων συγκεντρώνει  
πλούσιους εκπαιδευτικούς πόρους για τα γλωσσικά 
μαθήματα αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό:  
σώματα κειμένων (αρχαίας γραμματείας, νεοελληνικής 
ποίησης κ.ά.),  γλωσσικά εργαλεία-λεξικά, πολυμεσικά 
διαδραστικά περιβάλλοντα, εγκυκλοπαιδικούς οδηγούς κ.ά.

για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση

www.greek-language.gr/digitalResources

Δικτυακοί τόποι του ΚΕΓ:

www.greek-language.gr
Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική 

εκπαίδευση. Εγγραφείτε δωρεάν στην εβδομαδιαία 
ενημέρωση της Πύλης.

proteas.greek-language.gr
Πρωτέας. Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά 

μαθήματα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) με κεντρικό 
άξονα την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων.

dialogos.greek-language.gr
Διάλογος: διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών

www.e-istories.gr
Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας 

για παιδιά του δημοτικού
www.greeklanguage.gr/certification

Πιστοποίηση ελληνομάθειας
elearning.greek-language.gr

Διαδρομές: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία 
της νεοελληνικής γλώσσας

ancdialects.greeklanguage.gr
Θετίμα: Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι

diavlos.greeklanguage.gr
Δίαυλος: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της 
νεοελληνικής γλώσσας (απόδημος ελληνισμός)

www.komvos.edu.gr
Ηλεκτρονικός κόμβος για την ελληνική γλώσσα 

& τη διδασκαλία της
www.fryktories.gr

Φρυκτωρίες: για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας 
& πολιτισμού στο εξωτερικό

Οι ψηφιακοί πόροι των Ψηφίδων λειτουργούν 
συνδυαστικά με το διαθέσιμο υλικό στην Πύλη για 
την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση.
 
            www.greek-language.gr
Η Πύλη συνιστά ολοκληρωμένο περιβάλλον που 
επιχειρεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα και 
γραμματεία στη διαχρονία της –αρχαία ελληνική, 
μεσαιωνική ελληνική, νέα ελληνική– αλλά και στη 
συγχρονική της διάσταση.

Οι παραπάνω δράσεις του ΚΕΓ υλοποιούνται στο πλαίσιο 
των πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
εθνικούς πόρους, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση»:
•   «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης 

των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού 
υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή 
Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά 
μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου 
Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής 
Γλώσσας» (MIS: 296442) 

•   «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» (MIS: 296579).
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Ο Τρωικός Μύθος στην Τέχνη 
και τη Λογοτεχνία

Εικονογραφικό υλικό και 
λογοτεχνικά κείμενα με απηχήσεις 

του τρωικού μύθου

Μικρό Λεξικό 
Γλωσσολογικών Όρων

Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας 
που χρησιμοποιούνται στα 

σχολικά εγχειρίδια.

Γραμματική & Λεξικά της 
Νεοελληνικής Γλώσσας

Τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού 
σε επεξεργασμένη μορφή (βάση 

δεδομένων).

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
(Liddell & Scott). Επιτομή του Μεγάλου 
Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

Αρχαιογνωσία-Αρχαιογλωσσία 
στη Μέση Εκπαίδευση

Ψηφιοποίηση της ομώνυμης 
σειράς εγχειριδίων (Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών)

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός 
για την Αρχαία Ελληνική 

Γραμματεία
Μελέτες και πολυμεσικό υλικό για 

γένη-είδη της ΑΕ γραμματείας.

Αριάδνη
Μορφές και Θέματα 
της ΑΕ Μυθολογίας

Αρχαία Μακεδονία 
Οδηγοί αρχαιοτήτων

 Το Μεταφραστικό 
Έργο του Ι. Θ. 

Κακριδή

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΑΕ Έργων 

και ΝΕ Μεταφράσεων

Ανθολογίες αρχαιοελληνικών 
κειμένων

Ανθολογία ΑΕ Γραμματείας (σχολικό 
εγχειρίδιο Θ. Στεφανόπουλου & Στ. 
Τσιτσιρίδη), Ανθολογία Αρχαϊκής 

Λυρικής Ποίησης, Ανθολογία 
Επιγραφών

Λεξιλόγια 
της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας

Οδηγός για τα Ψηφιακά Εργαλεία 
και Λογισμικά Ανοιχτού Κώδικα

Πυξίς
Ψηφιακή Αρχαιοθήκη. 

Συλλογή ψηφιακών πόρων 
για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Αρχείο Δ. Ι. Γεωργακά
Ψηφιακή αποδελτίωση της ελληνικής 

γλώσσας & γραμματείας από το 1800  έως 
σήμερα, μέσα από αυθεντικές γραμματειακές 

πηγές της νέας ελληνικής.

ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΏΣΣΑ

Ιστορία και Λογοτεχνία
Λογοτεχνικά κείμενα και ιστορικές πηγές 
για στιγμές της νεότερης και σύγχρονης 

ελληνικής ιστορίας (18ος-20ός αι.).

Πρόσωπα και Θέματα 
της Λογοτεχνίας

Επιλεγμένα αποσπάσματα από 
τις Ιστορίες της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας και από μελέτες 
και άρθρα γραμματολογικού 

περιεχομένου.

Σκριτόριο
Ψηφιακό περιβάλλον

για την ανάγνωση, τη διδασκαλία, 
την έρευνα και μελέτη της 

γλώσσας και των κειμένων της 
δημώδους γραμματείας μέχρι το 

τέλος του 17ου αι.

Ανεμόσκαλα
Σώματα Κειμένων & Συμφραστικοί  
Πίνακες για σημαντικούς ποιητές 

του 19ου και 20ού αιώνα.

Εξερευνώ τις ιστορίες
Εκπαιδευτικά εργαλεία & παιχνίδια 

για την καλλιέργεια της αναγνωστικής 
περιπέτειας ή απόλαυσης (για τα 

παιδιά του Δημοτικού).

Σελιδοδείκτες
Πολυμεσικός οδηγός 

για την ανάγνωση της 
λογοτεχνίας.

Λογοτεχνία και Πόλεις
Περιήγηση σε πόλεις της 

λογοτεχνίας μέσα από 
διαδραστικούς ψηφιακούς 

χάρτες.

ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

πολυμεσικοί εγκυκλοπαιδικοί οδηγοί • λεξικά 
διαδραστικά περιβάλλοντα • διδακτικά σενάρια 

γλωσσικά εργαλεία • σώματα κειμένων

Δράσεις του ΚΕΓ για τη γλωσσική διδασκαλία 
με ψηφιακά μέσα και τη δημιουργία 

πρόσθετων εκπαιδευτικών πόρων για τα 
γλωσσικά μαθήματα:

Διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου, συμβατού 
με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις και 
τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, και ένταξη σε 
αυτό των ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων 
(των γλωσσικών μαθημάτων) και των διαθέσιμων 
ψηφιακών πόρων. Τα ψηφιοποιημένα και 
εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια των γλωσσικών 
μαθημάτων είναι διαθέσιμα στον χώρο του 
Ψηφιακού Σχολείου: dschool.edu.gr

Ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις 
ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα 
και δημιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών 
σεναρίων: proteas.greek-language.gr

Δημιουργία ψηφιακών πόρων για τις ανάγκες 
του ψηφιακού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία 
των μαθημάτων της νέας ελληνικής γλώσσας & 
λογοτεχνίας καθώς και της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας & γραμματείας:  
www.greek-language.gr/digitalResources

Ο δικτυακός τόπος των Ψηφίδων συγκεντρώνει  
πλούσιους εκπαιδευτικούς πόρους για τα γλωσσικά 
μαθήματα αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό:  
σώματα κειμένων (αρχαίας γραμματείας, 
νεοελληνικής ποίησης κ.ά.),  γλωσσικά εργαλεία-
λεξικά, πολυμεσικά διαδραστικά περιβάλλοντα, 
εγκυκλοπαιδικούς οδηγούς κ.ά.

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος 
στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Aνθολογία κειμένων
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