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Αφετηρία

• Ελληνική γλώσσα: μία από τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες –
απαραίτητη η ύπαρξη ελεύθερα προσβάσιμων ψηφιακών πόρων (βλ. 
καθημερινή χρήση, μαθήματα, Έλληνες εξωτερικού).
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• Η μεγάλη ιστορία της ελληνικής: υλικό για όλες τις φάσεις της.

• Οι εξελίξεις στην επικοινωνία και στην επιστήμη (πρβλ. γράψιμο, 
ψηφιακός γραμματισμός, δημιουργική εμπλοκή των παιδιών).

• Σαφής εκπαιδευτική κατεύθυνση 



pef_lex.ppt#1. Χωρίς τίτλο διαφάνειας
pef_lex.ppt#1. Χωρίς τίτλο διαφάνειας
pef_theor.ppt
pef_theor.ppt
pef_endog.ppt
pef_endog.ppt
pef_mag.ppt
pef_mag.ppt
pef_dr4.ppt#1. Χωρίς τίτλο διαφάνειας
pef_dr4.ppt#1. Χωρίς τίτλο διαφάνειας








Λογική και ενδεικτικά παραδείγματα



















Το έργο των σημαντικότερων ποιητών προσβάσιμο με ένα κλικ 

και με επιπλέον εργαλεία διερεύνησης



Έρευνα σε Αναγνωστάκη, Σεφέρη, Σολωμό
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Λογική Web 1.0. Απαραίτητη η δημιουργία και η ψηφιοποίηση πόρων



Λογική Web 2.0: Παραγωγή πόρων μέσω διαδικτυακών 
κοινοτήτων



http://www.fryktories.gr/











Συνολικά

• Υποστηρίζουμε την καθημερινή χρήση της ελληνικής γλώσσας

• Υποστηρίζουμε με υλικό τη διδασκαλία της σε όλες τις βαθμίδες 
(εντός και εκτός Ελλάδος) αλλά και την άτυπη εκπαίδευση

• Ευνοούμε την αλλαγή παραδείγματος στη διδασκαλία 



Αναγνώριση













Ευρεία αξιοποίηση

• Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων

• Βασικό υλικό για Πανεπιστήμια (Ανοιχτά και εξωτερικού)

• Συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες από το Υπ. Παιδείας





Προτάσεις

• Ανάπτυξη ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής για το είδος των 
ψηφιακών πόρων που κρίνονται απαραίτητοι για την (γλωσσική) 
εκπαίδευση (όλες οι βαθμίδες).
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• Αξιοποίηση της έρευνας



Σας ευχαριστώ!





Η δομή μιας ενότητας: Η ενότητα «Νέα ελληνική»







Ενότητα θεωρίας και ιστορίας



Υπόλοιπα
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H χρήση των Ψηφιακών Μέσων δεν 
προτείνεται ως αυτοσκοπός ή μόνο ως 
μέσο εμπλουτισμού της παραδοσιακής 
διδασκαλίας, αλλά στο πλαίσιο 
δημιουργίας ενός ενιαίου παιδαγωγικού 
περιβάλλοντος, ευρέως προσβάσιμου
και ανανεώσιμου, με στόχο τον 
μετασχηματισμό του περιεχομένου της 
διδασκαλίας. 
• Ψηφιοποιημένο πρωτογενές υλικό
• Πλούσιο υποστηρικτικό υλικό 

(βιβλιογραφίες, μελέτες, οδηγοί)
• Σύνθετα εργαλεία γλωσσικής 

διερεύνησης που επιτρέπουν στους 
μαθητές/τριες να φύγουν από τη 
θέση του παθητικού χρήστη ενός 
έτοιμου περιβάλλοντος και να 
εμπλακούν σε διαδικασίες έρευνας 
και σύνθεσης.













Κριτήρια (καλές πρακτικές) και ενδεικτικά 
παραδείγματα

• Πολλαπλές χρήσεις – σαφής παιδαγωγική κατεύθυνση

• Πολυτροπικότητα

• Λογικές web 1.0 και Web 2.0

• Ισχυρή παρουσία της ελληνικής στο διαδίκτυο με ποικιλία 
ελεύθερων πόρων: κρίσιμο ζήτημα
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