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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 

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

http://ancdialects.greeklanguage.gr
θετίμα: αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι

των γλωσσικών μαθημάτων

Ψηφιακ  μέσα
διδασκαλία

2&3 
Οκτωβρίου 
Παρασκευή 2/10, 15:30-21:00 
Σάββατο  3/10,  09:00-15:30
Divani Palace Acropolis 
Παρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα

20
15

πληροφοριεσ:  τηλ.: 2313 331 500, www.greeklanguage.gr/digital_school_conferences



Πρόγραμμα (συνοπτικό)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

15:30-16:30 Υποδοχή – Εγγραφές*
16:30-17:00 Έναρξη – Προσφωνήσεις (Αίθουσα ολομέλειας)
17:00-18:30 Συνεργατικές κοινότητες εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σεναρίων για τα γλωσσικά 

μαθήματα. Το πρόγραμμα ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ
18:30-19:00 Διάλειμμα καφέ
19:00-21:00 Οι νέοι ψηφιακοί πόροι του ΚΕΓ για τα γλωσσικά μαθήματα

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Αίθουσα 4

09:00-11:00 Εργαστήρι 
δασκάλων

Εργαστήρι 
φιλολόγων 
(αρχαία ελληνική 
γλώσσα-
γραμματεία)

Εργαστήρι 
φιλολόγων 
(νεοελληνική 
γλώσσα)

Εργαστήρι φιλολόγων 
(νεοελληνική 
λογοτεχνία)

11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:30 Εργαστήρι 

δασκάλων
Εργαστήρι 
φιλολόγων 
(αρχαία ελληνική 
γλώσσα-
γραμματεία)

Εργαστήρι 
φιλολόγων 
(νεοελληνική 
γλώσσα)

Εργαστήρι φιλολόγων 
(νεοελληνική 
λογοτεχνία)

13.30-14.30 Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ)
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (αίθουσα ολομέλειας)

14.30-15.30 Απολογισμός  - Συζήτηση και λήξη του συνεδρίου 

*Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Πρόσκληση
ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

του κέντρου ελληνικής γλώσσας
σας προσκαλούν στη διημερίδα 

«Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων».

η διημερίδα διοργανώνεται 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.

κατά τη διάρκεια της διημερίδας: 
θα γίνει παρουσίαση της παραπάνω πράξης 

και των αποτελεσμάτων της,  
• 

θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από ερευνητές που συμμετείχαν 
στις δράσεις του προγράμματος, με έμφαση σε  καλές πρακτικές 

για τη διδασκαλία με ψηφιακά μέσα και 
• 

θα παρουσιαστούν οι νέοι ψηφιακοί πόροι του κεγ 
(www.greek-language.gr/digitalResources & 

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

ο πρόεδρος του κεγ
ι. ν. καζάζης


