
                      

 

Η υπο-ενότητα για την Καλαμαριά 

 

Οι δράσεις του ΚΕΓ υλοποιούνται στο πλαίσιο των παρακάτω πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο 

 «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) –Οριζόντια Πράξη, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 

 «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)  – Οριζόντια Πράξη, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 
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Λογοτεχνία και Πόλεις 
Εικονική περιήγηση σε λογοτεχνικούς τόπους πόλεων 

με τη χρήση διαδραστικών ψηφιακών χαρτών 

 

 

 

 
http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html 
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Η αρχική σελίδα της ενότητας 

Στόχος είναι η συγκέντρωση και η οργάνωση πολυμεσικού υλικού για τον 

αστικό χώρο, ώστε ο χρήστης του διαδικτύου να μπορεί να περιηγηθεί σε 

διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και να μελετήσει την ιστορία 

σημαντικών συνοικιών-μνημείων-δρόμων των πόλεων αυτών μέσα από 

κείμενα, βίντεο και εικόνες. 

 

 

Η οθόνη που βλέπει ο χρήστης όταν επιλέγει την ενότητα για τους Πρόσφυγες στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης 

Η επαφή με τον αστικό χώρο πραγματοποιείται μέσα από δύο άξονες, τον 

γεωγραφικό και τον θεματικό. Στην περίπτωση για παράδειγμα της 

Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα της ενότητας «Πόλη και πρόσφυγες», με 

βάση τον γεωγραφικό άξονα η περιήγηση καλύπτει 8 περιοχές: Λιμάνι, Κέντρο, 

Τείχη, Τούμπα, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Βαρδάρη, Δυτικές συνοικίες. Με 

βάση τον θεματικό άξονα, αντίστοιχα, ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε 6 

υπο-ενότητες: Τα πρώτα χρόνια, Ο δημόσιος χώρος, Ο πρόσφυγας ως 

εργαζόμενος και ενεργός πολίτης, Ντόπιος και άλλος, Συγκρότηση συλλογικής 

μνήμης και η ταυτότητα της πόλης, Σκέψεις για την προσφυγιά. Ο μαθητής 

πραγματοποιεί διαδοχικές συνδέσεις με τις οποίες περνάει από τη μια περιοχή 

στην άλλη και από τη μια θεματική ενότητα στην άλλη έχοντας στη διάθεσή του 

λογοτεχνικό και οπτικοακουστικά «κείμενα» που συνομιλούν μεταξύ τους (το 

«Πόλη και πρόσφυγες» περιλαμβάνει 83 κείμενα, 30 βίντεο, 22 αρχεία ήχου και 

236 φωτογραφίες). 


