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Στον δικτυακό τόπο Πρωτέας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας βρίσκο-
νται αναρτημένα σενάρια για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων 
με αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην πρωτοβάθμια και στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Βασικός στόχος του περιβάλλοντος είναι να ενισχύ-
σει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, παρέχοντας εναλλακτικούς 
δρόμους διδασκαλίας με ή χωρίς τη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Ποιοι εκπόνησαν τα σενάρια; Εφαρμόστηκαν στην τάξη;
Τα σενάρια αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν από εν ενεργεία εκπαι-
δευτικούς  μετά από συνεργασία τους σε διαδικτυακές κοινότητες και 
καλύπτουν περισσότερο από το 30% του σχολικού χρόνου. To κάθε συ-
νταγμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην πράξη δύο φορές, μία από τον 
συντάκτη του και μία από έναν ακόμη εκπαιδευτικό. Έτσι, παράλληλα με 
τη συνταγμένη μορφή, όπου αναλύεται η αρχική διδακτική πρόταση, για 
κάθε σενάριο υπάρχουν και δύο εφαρμοσμένες εκδοχές, στις οποίες πα-
ρατίθενται αναλυτικά σχόλια και τεκμήρια από τη διδασκαλία στην τάξη. 

Πώς εντοπίζω το σενάριο που με ενδιαφέρει;
Ο Πρωτέας προσφέρει δυνατότητες για δυναμική αναζήτηση. Για πα-
ράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει αναζήτηση τόσο συνταγμένων όσο 
και εφαρμοσμένων σεναρίων με κριτήρια τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την 
τάξη ή/και το διδακτικό αντικείμενο (αρχαία/νέα ελληνική γλώσσα & 
γραμματεία). 

Επιπλέον, είναι δυνατή η αναζήτηση με φίλτρα, όπως το είδος των ψη-
φιακών μέσων που προτείνονται και η λογική αξιοποίησής τους, η διδα-
κτική ενότητα κ.ά. 
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Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους 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» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και διά Βίου μάθηση».
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

δικτυακοί τόποι του ΚΕΓ για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της 
έρευνας της αρχαίας & νέας ελληνικής  γλώσσας & γραμματείας: 

www.greeklanguage.gr 
Ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΚΕΓ

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

Εγγραφείτε δωρεάν στην εβδομαδιαία ενημέρωση της Πύλης. 

www.greek-language.gr/digitalResources 
Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση. 

Πολυμεσικοί πόροι και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

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 

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

υπουργειο πολιτισμου, παιδειασ και θρησκευματων
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