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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 

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
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www.e-istories.gr
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δημοτικού

www.greeklanguage.gr/certification
πιστοποίηση ελληνομάθειας

elearning.greek-language.gr
διαδρομές: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας

http://ancdialects.greeklanguage.gr
θετίμα: αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι
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Παρασκευή 2/10, 15:30-21:00 
Σάββατο  3/10,  09:00-15:30
Divani Palace Acropolis 
Παρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 15:30-16:30 Υποδοχή – Εγγραφές
 16:30-17:00  Έναρξη-Χαιρετισμοί (αίθουσα ολομέλειας) 

πρόεδρος: Ι. Ν. Καζάζης
 17:00-18:30  Συνεργατικές κοινότητες εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σεναρίων 

για τα γλωσσικά μαθήματα. Το πρόγραμμα ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ  
Συντονιστής: Δ. Κουτσογιάννης (Δημήτρης Κουτσογιάννης, Βασίλης 
Βασιλειάδης, Κώστας Ντίνας, Τάσος Μάτος, Λάμπρος Πόλκας) 

 18:30-19:00 Διάλειμμα καφέ
 19:00-21:00  Οι νέοι ψηφιακοί πόροι του ΚΕΓ για τα γλωσσικά μαθήματα στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Συντονιστής: Β. Βασιλειάδης (Ειρήνη Βοκοτοπούλου, Μαρία Αλεξίου, Εύη 
Μητρούση, Κική Δημοπούλου, Μαρία Ακριτίδου, Σωτήρης Τσέλικας) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
παρουσίαση σύνταξης και εφαρμογής διδακτικών σεναρίων του πρωτεα

 αιθουσα 1  Εργαστήρι δασκάλων (συντονιστής: Κ. Ντίνας)

 09:00-11:00  Ειρήνη Τζοβλά, Μαργαρίτα Γουρνίκη, Γιώργος Δεστές: 
σύνταξη και εφαρμογή σεναρίων στις μικρές τάξεις του δημοτικού 
σχολείου: η δική μας εμπειρία από τη Β΄ και γ΄ δημοτικού

 11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
 11:30-13:00  Βασίλης Μπόκολας, Κώστας Πέτρου, Μαργαρίτα Γουρνίκη: 

σύνταξη και εφαρμογή σεναρίων στις μεγαλύτερες τάξεις του 
δημοτικού σχολείου: η εμπειρία μας από την ε΄και στ΄ δημοτικού 

 13:00-13:30  Κώστας Ντίνας, Σταυρούλα Αντωνοπούλου 
δημιουργία διδακτικών σεναρίων στα πλαίσια της ψηφιακής 
κοινότητας «διάλογος»:  πτυχές της συνεργασίας μας 
συζήτηση - κλείσιμο εργαστηρίου

 13.30-14.30  Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ)
 
 αιθουσα 2  Εργαστήρι φιλολόγων: νεοελληνική γλώσσα 

(συντονιστής:  Δ. Κουτσογιάννης)

 09:00-10:00  Δημήτρης Κουτσογιάννης: εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου 

   παρουσίαση-συζήτηση σεναρίων και εφαρμογών τους στο γυμνάσιο: 
•  Κατερίνα Τρίμη, Φωτεινή Μητσώνη: «πόλεμος (αιτιολογικές και 

τελικές προτάσεις)»
 10:00-11:00  •  Θεοδώρα Τριαντοπούλου, Γεωργία Τσίγκα: «αναπαραστάσεις της 

ελληνικής αστικής οικογένειας σε ελληνικές ταινίες του 1957-1962»
 11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
 11:30-12:30  παρουσίαση-συζήτηση σεναρίων και εφαρμογών τους στο λύκειο: 

•  Αντώνης Μιχαηλίδης, Ελένη Γούλα: «πείθοντας, μεταπείθοντας, 
παραπείθοντας»

 12:30-13:30  •  Κωνσταντίνος Γκούφας,  Άννα Τρίγκατζη: «μαθαίνοντας με μία 
απόδειξη από το σούπερ μάρκετ»

  συζήτηση - κλείσιμο εργαστηρίου
 13.30-14.30  Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ)

 αιθουσα 3  Εργαστήρι φιλολόγων: αρχαία ελληνική γλώσσα-γραμματεία 
(συντονιστές: Κ. Τουλούμης, Λ. Πόλκας)

 09:00-11:00  παρουσίαση-συζήτηση σεναρίων και εφαρμογών τους στο γυμνάσιο: 
•  Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη, Νεκταρία Ιωάννου: το ψηφιακό 

σενάριο για τη διδασκαλία της ενότητας «η καλλιπάτειρα» στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα της Β’ γυμνασίου και οι εφαρμογές του. 
συντονιστής: Κοσμάς Τουλούμης

 11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
 11:30-13:30  παρουσίαση- συζήτηση σεναρίων και εφαρμογών τους στο λύκειο: 

•  Μαγδαληνή Πρεβεζάνου, Αλέξανδρος Καραφωτιάς: 
μια σύγχρονη έκδοση αρχαίων κειμένων: όταν ο αρχίλοχος συναντά 
νέους μουσικούς ρυθμούς και η θεματογραφία γίνεται ψηφιακή  
συντονιστής: Λάμπρος Πόλκας 
συζήτηση - κλείσιμο εργαστηρίου

 13.30-14.30  Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ)
 
 αιθουσα 4  Εργαστήρι φιλολόγων: νεοελληνική λογοτεχνία  

(συντονιστής: Β. Βασιλειάδης)

 09:00-10:00  Βασίλης Βασιλειάδης, Βάσω Αδάμπα, Μαρία Μπεχλιβάνου:
   εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου

   παρουσίαση- συζήτηση σεναρίων και εφαρμογών τους στο λύκειο: 
•  Καλλιόπη Κωτσάκη, Βιβή Σαρμπάνη: 

«ο λόγος για την αφήγηση». παρουσίαση σεναρίου & συζήτηση
  •  Βιβή Σαρμπάνη:  «από τη λέξη στην εικόνα και πάλι πίσω (graphic 

novel)». παρουσίαση σεναρίου & συζήτηση
 10:00-11:00  •  Νίκος Κούκης, Μαριάννα Βενούτσου: 

«οι τελειόφοιτοι του λυκείου για τη 17η νοέμβρη». παρουσίαση 
σεναρίου ημιτυπικής εκπαίδευσης & συζήτηση

   •  Μαριάννα Βενούτσου, Καλλιόπη Κωτσάκη:  «ποίηση και 
αυτοαναφορά». παρουσίαση σεναρίου & συζήτηση

 11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
 11:30-12:30  παρουσίαση-συζήτηση σεναρίων και εφαρμογών τους στο γυμνάσιο: 

•  Μαρία Τολυμένου, Μαρίνα Αρετάκη: «πάμε μια βόλτα στον πειραιά 
με όχημα την ποίηση». παρουσίαση σεναρίου με αξιοποίηση των 
«Ψηφίδων» του κεγ & συζήτηση

 12:30-13:30  •  Ρούλα Τεντόμα: «ανιχνεύοντας έναν χαρακτήρα σε αφηγηματικά 
κείμενα». παρουσίαση σεναρίου & συζήτηση

  •  Μαρίνα Αρετάκη, Γιάννης Κονδυλόπουλος: «παιδί και παιχνίδι». 
Ένα σενάριο αφορμή για τη συνεργασία δύο σχολείων.  
συζήτηση - κλείσιμο εργαστηρίου

 13.30-14.30  Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ)
 
 αιθουσα ολομελειασ ΛΗΞΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

 14.30-15.30  Απολογισμός - Συζήτηση και λήξη της διημερίδας 
πρόεδρος: Ι. Ν. Καζάζης

* Η πρώτη ημέρα της διημερίδας θα μεταδοθεί ζωντανά: www.ustream.tv/channel/e-ekpaideusi

programe_athina.indd   4-5 15/9/2015   1:22:42 μμ


