
Ναι! 

Αλλά πώς; 



1. Δπηιέμηε ην θεθάιαην πνπ ζα δηδάμεηε.  



2. Πξνζδηνξίζηε αλ ζα είλαη  

επαλάιεςε ύιεο ή λέν δηδαθηηθό αληηθείκελν.  



3. Πξνζδηνξίζηε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. 

( καζεζηαθνύο-παηδαγσγηθνύο-ηερλνινγηθνύ 

γξακκαηηζκνύ-θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ)  

 



• ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη  

• ηηο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθώλ  

   αληηθεηκέλσλ.  

Γηα λα δηαηππώζεηε κε 

επθξίλεηα ηνπο ζηόρνπο 

ζαο ρξεζηκνπνηήζηε:  



Βάιηε θαη ηνπο 

ζηόρνπο  

πνπ ζεσξείηε 

εζείο  

ζεκαληηθνύο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηεο 

δηδαθηηθήο ύιεο.  



4. Σθεθζείηε πώο, ε ρξήζε 

δηθηπαθώλ ηόπσλ θαη 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ,  

ζα βνεζνύζε ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ θαη εληνπίζηε 

εθείλα ηα ζεκεία ηεο ύιεο 

γηα ηα νπνία νη καζεηέο ζα 

κπνξνύζαλ  

λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο 

από ην δηαδίθηπν θαη ην 

ινγηζκηθό. 



 Μελ μερλάηε όηη βαζηθόο ζηόρνο είλαη 

η ενεργητική πορεία προς τη μάθηση. 

(δηεξεπλεηηθό – αλαθαιππηηθό κνληέιν) 



5. Γείηε αλ ην ςεθηαθό πιηθό  

κπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο ζηα δεηνύκελα. 

Πξνζαξκόζηε ηηο εξσηήζεηο ζαο πάλσ ζε απηό.  



6. Αλαθαιύςηε κόλνη ζαο  

άιιεο ρξήζηκεο πεγέο ζην δηαδίθηπν.  

Απνζεθεύζηε ηηο ζηα «αγαπεκέλα» (Favorites).  



7. Χσξίζηε ηελ ελόηεηα ζε 

ππνελόηεηεο θαη αλαζέζηε ηελ 

επεμεξγαζία θαζεκηάο  

ζε μερσξηζηή νκάδα καζεηώλ.  

Απαξαίηεηα πινπνηείηαη ην 

κνληέιν  

ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζε νκάδεο ησλ 3 

ή 4 καζεηώλ.  
 

Γηεπθξηλίζηε κε πνην θξηηήξην ζα γίλεη ν ρσξηζκόο ζε νκάδεο  

θαη αλαζέζηε  ξόινπο πνπ ζα αλαιάβεη  

ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο 



8. Αξρίζηε λα θηηάρλεηε θύιια 

εξγαζίαο γηα ηηο νκάδεο.  

Οη εξσηήζεηο θαιό είλαη λα 

θηλνύληαη ζηε βάζε ησλ αξρώλ 

πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ.  

Δθκεηαιιεπηείηε ηηο πνηθίιεο  

αλαπαξαζηαηηθέο κνξθέο  

πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο 

Τερλνινγίεο.  



9. Πξνζπαζήζηε λα δώζεηε  

ην πεξηζώξην ζηνπο καζεηέο 

 λα θηάζνπλ ζηε δηαηύπσζε  

δηθώλ ηνπο ζπκπεξαζκάησλ.  



10. Γώζηε θίλεηξν εθεπξίζθνληαο  

κηα όζν ην δπλαηόλ  

απζεληηθόηεξε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε.  



11. Μελ παξαιείςεηε  

λα νδεγήζεηε ηνπο 

καζεηέο ζαο ζηελ 

παξαγσγή ιόγνπ 

κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη 

ζηε δηαηύπσζε ησλ 

δηθώλ ηνπο 

ζπκπεξαζκάησλ.  



12. Μελ μερλάηε πνηέ λα ππνινγίζεηε ζην 

ζπλνιηθό ρξόλν ηνπ ζελαξίνπ ζαο ην ρξόλν πνπ 

ζα απαηηεζεί γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ ηάμε 



13. Πξνζπαζήζηε λα πάξεη θαη πιηθή 

κνξθή ην ηειηθό πξντόλ!!! 

Έλα έληππν πάληα έρεη ηε ζέζε ηνπ 

ζε κηα βηβιηνζήθε. 
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Σθμειϊνται επίςθσ θ ςειρά εγχειριδίων «Αρχαιογλωςςία και Αρχαιογνωςίασ ςτθ Μζςθ Εκ-
παίδευςθ» από το Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Λδρφματοσ Τριανταφυλλίδθ, 
θ οποία περιλαμβάνει, προσ το παρόν, τα: 

Κακριδισ, Φ. Λ. 2005. Αρχαία Ελλθνικι Γραμματολογία.  
Κάλφασ Β. & Γ. Ηωγραφίδθσ. 2006. Αρχαίοι Ζλλθνεσ Φιλόςοφοι. 
Κυρτάτασ, Δ. & Σ. άγκοσ. 2010. Η ελλθνικι αρχαιότθτα: πόλεμοσ – πολιτικι – πολιτιςμόσ.  
Μαρωνίτθσ, Δ. Ν. & Λ. Ρόλκασ. 2007. Αρχαϊκι Επικι Ροίθςθ. 
Ραπαγγελισ, Κ. 2005. Η ϊμθ και ο κόςμοσ τθσ.  
Χριςτίδθσ, Α.-Φ. 2005. Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ.  

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ B. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΚΑΙ ΛΟ-

ΓΙΜΙΚΟ 

Β1. ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΙΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘ ΓΛΩΙΚΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Τα Θλεκτρονικά λεξικά και τα Σϊματα Κειμζνων αποτελοφν περιβάλλοντα που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν πολφ δθμιουργικά ςτθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων. Αρκετό 

υλικό, κεωρθτικό αλλά και εφαρμογζσ-ςενάρια, τοποκετείται ςταδιακά ςτθν «Ρφλθ για τθν 

ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ» <http://www.greek-language.gr>.  

Στθ ςυνζχεια καταγράφονται τα διακζςιμα ςϊματα κειμζνων και θλεκτρονικά λεξικά τα 

οποία μπορεί να αξιοποιιςουν οι εκπαιδευτικοί ςτθ διδακτικι πράξθ: 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ 

Λεξικά του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο διαδίκτυο 
  http://www.greek-language.gr 

 Λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ (Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν – Μδρυ-
μα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ),  

  Επιτομι του Λεξικοφ τθσ Μεςαιωνικισ Ελλθνικισ Δθμϊδουσ Γραμματείασ 
(Ε. Κριαρά),  

 Ελλθνοαγγλικό Λεξικό (αρχείο Γεωργακά), 
 Αντίςτροφο Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ (Α. Αναςταςιάδθ-Συμεωνίδθ, Λνςτι-

τοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν –Μδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ). 
 Βαςικό λεξικό τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

Τα λεξικά αυτά είναι απολφτωσ απαραίτθτα για τθν εκπαίδευςθ, για τουσ εξισ λόγουσ: 
- Είναι προϊόν μακροχρόνιασ ερευνθτικισ προςπάκειασ, ςυχνά ολόκλθρων δεκαετιϊν, 

όπωσ τα τρία πρϊτα.  Είναι επομζνωσ απολφτωσ αξιόπιςτα. 
- Είναι δομθμζνα ςε βάςεισ δεδομζνων και επομζνωσ είναι εφκολθ θ ζρευνα ςτα 

περιεχόμενά τουσ. 
- Ζχουν ςχεδιαςτεί για τισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε να αποτελοφν 

διερευνθτικά περιβάλλοντα. Γι’ αυτό και προςτίκεται ςταδιακά κεωρθτικό υλικό και 
παραδείγματα για τθ διδακτικι αξιοποίθςι τουσ.  

- Επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και με το ςϊμα κειμζνων.  
- Είναι ελεφκερα ςτο διαδίκτυο 

Στθ διεφκυνςθ http://www.greek-language.gr/greekLang/help/00.html ο χριςτθσ κα βρει 
αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ χριςθ των λεξικϊν τθσ πφλθσ. 

 
Στθν «Ρφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα» ο ενδιαφερόμενοσ κα βρει επίςθσ καταγραφι και αναλυτικι παρουςίαςθ 
των θλεκτρονικϊν λεξικϊν για τθ νζα (http://www.greek-

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/help/00.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/modern_dict/index.html
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language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/modern_dict/index.html) και τθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα  
(http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/lexica/index.html). 

 

- ΩΜΑΣΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ 

Τα ςϊματα κειμζνων που προτείνονται ςτθ ςυνζχεια πλθροφν τισ κυριότερεσ προχπο-
κζςεισ για διδακτικι αξιοποίθςι τουσ ςτο ςχολείο. 
 
 ϊματα κειμζνων για τθ ν.ε. γλϊςςα 

 
1. ϊμα Κειμζνων του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ  
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/corpora/pyli.html 
Ρρόκειται για ςϊμα κειμζνων με κείμενα δθμοςιογραφικοφ και εκπαιδευτικοφ λόγου 
(7.000.000 λεκτικοί τφποι). Τα πλεονεκτιματά του για τθ γλωςςικι διδαςκαλία είναι:  
- Ελεφκερο ςτθν πρόςβαςθ. 
- Διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ. 
-Είναι δυνατι και θ διδαςκαλία των κειμενικϊν ειδϊν, κάτι που ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα 
νζα Ρ.Σ. 
2. ϊμα Κειμζνων του Ι.Ε.Λ. (ΕΘΕΓ) 
http://hnc.ilsp.gr/default.asp 
Αποτελεί το μεγαλφτερο ςε όγκο ςϊμα κειμζνων για τθν ελλθνικι γλϊςςα και διακζτει τθ 
μεγαλφτερθ αντιπροςωπευτικότθτα ςε κείμενα. Ρλεονζκτθμά του είναι επίςθσ το γεγονόσ 
ότι εξυπθρετεί και τθ διδαςκαλία τθσ ςφνταξθσ με τον τρόπο που γίνεται θ παρουςίαςι του. 
Μειονζκτθμά του μπορεί να κεωρθκεί ότι δεν είναι ελεφκερα προςβάςιμο ςτο ςφνολό του, 
αλλά χρειάηεται ςυνδρομι (ςτουσ απλοφσ επιςκζπτεσ παρζχεται δωρεάν θ δυνατότθτα πε-
ριοριςμζνθσ αναηιτθςθσ).  

3. ϊμα κειμζνων ΕΚ  
http://www.sek.edu.gr 

Ρρόκειται για Σϊμα Κειμζνων με μεγάλο αρικμό λθμμάτων που προζρχεται από αποδελτί-
ωςθ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου από διάφορα κειμενικά είδθ. Ρλεονεκτιματά του 
αποτελοφν θ φπαρξθ διαλεκτικϊν τφπων από τθν κυπριακι διάλεκτο, θ μεγάλθ ποικιλία ςτα 
κειμενικά είδθ που παρζχει, θ φπαρξθ λθμμάτων από τον προφορικό λόγο και θ ελεφκερθ 
πρόςβαςι του. Θ αναηιτθςθ είναι δυνατι ςε πολλοφσ ςυνδυαςμοφσ επιμζρουσ ςωμάτων 
κειμζνων ι είδθ λόγου, ωςτόςο τα αποτελζςματα αφοροφν μόνο τθ λζξθ όπωσ τθ δίνει ο 
χριςτθσ και όχι όλουσ τουσ λθμματικοφσ τθσ τφπουσ.  

 
 ϊματα κειμζνων και ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ για τθ ν.ε. λογοτεχνία 

(επιλογι Λ. Βαρελάσ) 
1. Στθν «Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ» υπάρχουν τα κά-
τωκι: 
Α. Το ζργο του Γ. Σεφζρθ. 
Είναι δυνατι θ ζρευνα των λεκτικϊν τφπων που απαντοφν ςτο ποιθτικό ζργο του Σεφζρθ: 
Ροιιματα, Τετράδιο Γυμναςμάτων Βϋ, Εντεψίηικα και Ροιιματα με ηωγραφιζσ ςε μικρά παι-
διά. Αξιοποιείται θ λογικι του Συμφραςτικοφ πίνακα (Concordance). Οι λεξικοί τφποι παρα-
τίκενται μαηί με τα ςυμφραηόμενά τουσ. Ραρζχεται θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ κατά λιμμα 
και λεκτικό τφπο, και επιπλζον επιτρζπεται θ πρόςβαςθ από τον λεξικό τφπο ςε ολόκλθρο 
το ποίθμα): 
<http://www.greeklanguage.gr:8080/greekLang/literature/tools/concordance/index.html>.  
 
Β. Ψθφιακζσ ανκολογίεσ ν.ε. λογοτεχνίασ. 

  Σάρωςθ (scanning) τεςςάρων ανκολογιϊν τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/lexica/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/corpora/pyli.html
http://hnc.ilsp.gr/default.asp
http://www.sek.edu.gr/
http://www.greeklanguage.gr:8080/greekLang/literature/tools/concordance/index.html
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α) Ρανελλινιοσ Ανκολογία. Ιτοι απάνκιςμα των εκλεκτοτζρων ελλθνικϊν ποιθμάτων του 
Δθμθτρίου Κ. Κοκκινάκθ, Ακινα 1899  
β). Λφρα. Ανκολογία τθσ νεωτζρασ ελλθνικισ ποιιςεωσ του Λωάννθ Ρολζμθ, Ακινα 1910  
γ). Οι Νζοι. Εκλογι από το ζργο των νζων Ελλινων ποιθτϊν 1910-1920, του Τζλλου Άγρα, 
Ακινα 1922  
δ). Οι νζοι διθγθματογράφοι, του Α. Δ. Ραπαδιμα, Ακινα 1923 

 Ανκολογία ν.ε. λογοτεχνίασ  
Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα διατεκεί και μια ευρεία ανκολόγθςθ τθσ νεοελλθνικισ 
λογοτεχνίασ, από το 1821 περίπου ωσ τα 1930 (ειδικότερα κα ανκολογθκοφν: επτανιςιοι 
λογοτζχνεσ του 19ου αιϊνα, ακθναίοι λογοτζχνεσ τθσ περιόδου 1830-1880, λογοτζχνεσ τθσ 
γενιάσ του 1880 και των αρχϊν του 20οφ αιϊνα και λογοτζχνεσ τθσ δεκαετίασ του 1920). Κα 
παρζχονται επίςθσ πλθροφορίεσ για μεταφράςεισ τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ ςε άλλεσ 
γλϊςςεσ, για μεταφράςεισ ξζνθσ λογοτεχνίασ προσ τα νζα ελλθνικά, για τα αυτοτελϊσ νεο-
ελλθνικά διθγιματα (1974-2002) κακϊσ και για ηθτιματα μετάφραςθσ λογοτεχνικϊν ζργων. 
2. πουδαςτιριο Νζου Ελλθνιςμοφ 
http://www.snhell.gr/ 
H θλεκτρονικι ζκδοςθ του Σπουδαςτθρίου Nζου Eλλθνιςμοφ περιλαμβάνει ευρφ πολιτι-
ςμικό υλικό ςτθν Ψθφιακι Βιβλιοκικθ: Ανκολόγιο κειμζνων από τθν Νζα Ελλθνικι Λογο-
τεχνία, Ανκολόγιο Αναγνϊςεων (ςε μορφι αρχείων mp3), Ανκολόγιο Μαρτυριϊν και Ανκο-
λόγιο Ραιδικισ Ραράδοςθσ, ζνα Χρονολόγιο (1801-1981), Ζργα Αναφοράσ και χριςιμεσ δι-
αδικτυακζσ Συνδζςεισ. Μζχρι ςτιγμισ ανκολογοφνται 814 κείμενα νεοελλινων ςυγγρα-
φζων. 
 Επίςθσ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, βιογραφικά ςτοιχεία και εργογραφίεσ των Κ.Ρ. Κα-
βάφθ, Κ.Κ. Δθμαρά και Γ.Ρ. Σαββίδθ. 
3. ΠΟΘΕΓ:  Πολιτιςτικισ Θθςαυρόσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 
http://www.potheg.gr/  
Ο Ρολιτιςτικόσ Κθςαυρόσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ είναι μια ψθφιοποιθμζνθ πρωτογενισ 
πολιτιςτικι ςυλλογι κειμζνων τθσ νεοελλθνικισ γραμματείασ, που περιλαμβάνει κυρίωσ 
αντιπροςωπευτικά κείμενα ςυγγραφζων από όλα τα λογοτεχνικά είδθ. 

 
 ϊματα κειμζνων για τθ αρχαία ελλθνικι γλϊςςα 

(επιλογι Σ. Τςζλικασ) 
Πφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Αρχαία Ελλθνικά 
 http://www.greek-language.gr 

 Το περιβάλλον για τα αρχαία ελλθνικά ςτθν «Ρφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλως-
ςικι εκπαίδευςθ»: 
 παρζχει κριτικι ενθμζρωςθ για τισ ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ ςχετικά με τθν ΑΕ, 

μζςα από κεματικοφσ οδθγοφσ ςχολιαςμζνθσ βιβλιογραφίασ και αξιολογικοφσ οδθγοφσ 
πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο· 
 προςφζρει νζα εργαλεία για τθ ςυςτθματικι διδαςκαλία του ΑΕ λόγου, καμωμζνα ςφμ-

φωνα με τισ αρχζσ τθσ κειμενικισ και τθσ διακειμενικισ προςζγγιςθσ ςτθ μελζτθ τθσ ελ-
λθνικισ γλϊςςασ, κατά τθ διαχρονικι τθσ εξζλιξθ· 
 φιλοξενεί ζνα ςφγχρονο θλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο διακζτει ςϊ-

ματα κειμζνων, υποςτθρικτικό υλικό και διδακτικζσ προτάςεισ με ενςωμάτωςθ των νζων 
τεχνολογιϊν. 

 
Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature 
 http://www.tlg.uci.edu 

Ρρόκειται για τθν πιο πλοφςια θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων πλιρουσ κειμζνου και κθ-
ςαυροφ λζξεων τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ο Thesaurus Linguae Graecae περιζχει τα ελλθ-
νικά κείμενα από τον Πμθρο ζωσ ςιμερα (προσ το παρόν θ ςυλλογι κειμζνων φτάνει μζ-

http://www.snhell.gr/
http://www.potheg.gr/Intro.aspx?lan=1


Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε                               Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02  445 
 

Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

χρι τα υςτερο-μεςαιωνικά χρόνια). Από το 1985 θ ψθφιακι αυτι βιβλιοκικθ κυκλοφορεί 
ςε μορφι CD-ROM. Το τελευταίο CD-ROM (5θ ζκδοςθ) κυκλοφόρθςε το 2000 (περιείχε 
76.000.000 λζξεισ ψθφιοποιθμζνου κειμζνου). Από το 2001 διατίκεται μζςω διαδικτφου 
ςε ςυνδρομθτζσ. Θ τελευταία θλεκτρονικι ζκδοςθ περιζχει 3.800 ςυγγραφείσ και 12.000 
κείμενα (περίπου 99.000.000 λζξεισ ψθφιοποιθμζνου κειμζνου). 
 Ρζρα από τθν πρόςβαςθ ςε ζργα και τισ πλθροφορίεσ για τουσ ςυγγραφείσ (αναηιτθςθ 

ςτον Κανόνα, όπου ανακτϊνται βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ και παραπομπζσ ςτο πλι-
ρεσ κείμενο των ζργων), υπάρχει θ δυνατότθτα ελεφκερθσ αναηιτθςθσ λζξεων ςτα ςϊ-
ματα των κειμζνων και πλιρουσ λεξικογραφικισ ανάλυςθσ μζςω του εργαλείου του ευ-
ρετθρίου και των ςυμφραςτικϊν πινάκων. 
 Στο διαδίκτυο διατίκεται χωρίσ ςυνδρομι μια ςυντομευμζνθ εκδοχι, που περιλαμβά-

νει τα ζργα 34 ςθμαντικϊν ςυγγραφζων με δυνατότθτεσ ελεφκερθσ αναηιτθςθσ ςε 
αυτά και διδακτικισ αξιοποίθςθσ (http://www.tlg.uci.edu/demo.html). 
 Σε χωριςτι ενότθτα παρζχεται υποςτιριξθ για τθν πολυτονικι γραφι. 

 
The Perseus Digital Library 
 http://www.perseus.tufts.edu/ 
Ρρόκειται για μια από τισ πιο ςθμαντικζσ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ, θ οποία περιλαμβάνει 
αρχαιογνωςτικζσ κυρίωσ πθγζσ και εργαλεία. Θ δθμιουργία του «Ρερςζα» ξεκίνθςε το 
1987, ζχει τθν ζδρα του ςτο Ρανεπιςτιμιο Tufts και διευκφνεται από τον κακθγθτι Gre-
gory Crane. Είναι διακζςιμοσ ελεφκερα ςτο διαδίκτυο (με δφο «κακρζπτεσ» (mirrors) ςτο 
Σικάγο και το Βερολίνο), αλλά και ςε μορφι ψθφιακοφ δίςκου CD-ROM (Perseus 2.0: Inter-
active Sources and Studies on Ancient Greece, Yale University Press: 2000, ςε 1 ι 4 CD· ςτθ 
δεφτερθ περίπτωςθ τα 3 επιπλζον CD περιζχουν εικονογραφικό υλικό). Το CD, όπωσ δθλϊ-
νει και ο τίτλοσ του, περιζχει πθγζσ και αρχαιογνωςτικά εργαλεία μόνο για τθ μελζτθ τθσ 
ΑΕ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ, ενϊ το διαδικτυακό περιβάλλον περιλαμβάνει, επιπλζον, 
υλικό για τθ μελζτθ τθσ λατινικισ γλϊςςασ και γραμματείασ και για τθν αγγλικι αναγζν-
νθςθ με κείμενα κυρίωσ των Shakespeare και Marlowe. Ειδικότερα, οι ςθμαντικότερεσ 
πρωτογενείσ και δευτερογενείσ πθγζσ που προςφζρει το ΑΕ περιβάλλον του «Ρερςζα» εί-
ναι οι ακόλουκεσ: 
  Τα πρωτότυπα κείμενα 39 αρχαίων ςυγγραφζων (ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να 

προςτεκοφν και οι ςυλλογζσ των Ομθρικϊν Φμνων και τθσ Καινισ Διακικθσ)· τα κεί-
μενα αυτά αποτελοφν τον βαςικό κορμό τθσ ΑΕ γραμματείασ από τον Πμθρο ωσ τον 
Ρλοφταρχο και ςυνοδεφονται από μία ι δφο αγγλικζσ μεταφράςεισ, οι οποίεσ όμωσ, 
για λόγουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων, είναι αρκετά παλιζσ και ςυχνά ξεπεραςμζνεσ. 
  Ρραγματολογικά και ερμθνευτικά ςχόλια για αρκετά από τα κείμενα που ζχουν 

ενταχκεί ςτο περιβάλλον. 
  Το ελλθνοαγγλικό λεξικό των Liddell-Scott-Jones (το πλιρεσ και το ενδιάμεςο), κα-

κϊσ και ειδικότερα λεξικά, όπωσ του Slater για τον Ρίνδαρο και του Autenrieth για 
τον Πμθρο. 
  Εργαλεία (α) για τθ μορφολογικι ανάλυςθ ΑΕ λζξεων, (β) για τθν παραγωγι 

ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςχετικά με τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των λζξεων και (γ) για τθ 
δθμιουργία ςυμφραςτικϊν πινάκων και λεξιλογίων ςε ςυγκεκριμζνουσ ςυγγραφείσ ι 
κείμενα. 
  Σθμαντικά εγχειρίδια γραμματικισ και ςφνταξθσ, όπωσ: R. Kühner, F. Blass, B. Gerth, 

Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache (οι 3 από τουσ 4 τόμουσ), H.W. 
Smyth, A Greek Grammar for Colleges, W.W. Goodwin, Syntax of the Moods and 
Tenses of the Greek Verb, B.L. Gildersleeve. Syntax of Classical Greek. 
  Εγκυκλοπαιδικά λεξικά με πλθροφορίεσ πραγματολογικζσ, βιογραφικζσ, 

γραμματολογικζσ, μυκολογικζσ, γεωγραφικζσ, κ.ά. Ενδεικτικά μποροφν να αναφερ-
κοφν θ The Princeton Encyclopedia of Classical Sites και τα δφο λεξικά του W. Smith, A 

http://www.perseus.tufts.edu/
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Dictionary of Greek and Roman Antiquities και A dictionary of Greek and Roman bio-
graphy and mythology. 
  Ρλοφςια ςυλλογι φωτογραφιϊν (χαμθλισ ανάλυςθσ) αρχαιολογικοφ υλικοφ, όπωσ 

γλυπτϊν, αγγειογραφιϊν, νομιςμάτων, κτιρίων και αρχαιολογικϊν κζςεων.  
  Συνοπτικι επιςκόπθςθ τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ από τουσ Σκοτεινοφσ Αιϊνεσ ζωσ τα 

χρόνια του Αλζξανδρου και αρκετοί χάρτεσ. 
 Θ αξία του περιβάλλοντοσ του «Ρερςζα» μπορεί να κρικεί και μόνο από το γεγονόσ ότι 
κακιςτά ελεφκερα προςβάςιμο όλο αυτό το πλοφςιο αρχαιογνωςτικό υλικό, όχι μόνο ςτον 
εκπαιδευτικό και τον μακθτι αλλά και ςε οποιονδιποτε ενδιαφζρεται για τον ΑΕ πολιτι-
ςμό. Πςον αφορά τθ ςυνειςφορά του ςτθ διδακτικι των ΑΕ, κα πρζπει κυρίωσ να εκτιμθκεί 
θ δυνατότθτα που προςφζρει για ζναν πολφπλευρο φωτιςμό του ΑΕ κειμζνου, κακϊσ πζρα 
από τα εργαλεία για τθ γλωςςικι και πραγματολογικι επεξεργαςία του, παρζχει τθ δυνα-
τότθτα για αναηιτθςθ παράλλθλων κειμζνων και αντίςτοιχων κεμάτων ςτον χϊρο των ει-
καςτικϊν τεχνϊν. Ειδικά ο παραλλθλιςμόσ λόγου και εικόνασ με τθ διακεματικι προςζγ-
γιςθ τθσ λογοτεχνίασ και των εικαςτικϊν τεχνϊν επιτρζπει τθν παράλλθλθ ανάγνωςθ δφο 
διαφορετικϊν ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων, προκειμζνου να αναδειχκοφν οι ιδιαίτεροι τρό-
ποι που αυτά χρθςιμοποιοφν για να εκφράςουν το ίδιο περιεχόμενο (πολυτροπικότθτα). 
Επιπλζον, το περιβάλλον του «Ρερςζα» μειϊνει ςε ςθμαντικό βακμό τον χρόνο που αφιε-
ρϊνεται ςτθν πρωτοβάκμια προςζγγιςθ του κειμζνου ςε επίπεδο γλωςςικό και πραγματο-
λογικό. Αυτό κακίςταται δυνατό χάρθ ςτα «υπερκείμενα» που πλαιςιϊνουν το υπό μελζτθ 
ΑΕ κείμενο. Ζτςι, για κάκε λζξθ του κειμζνου παρζχεται μζςω δεςμϊν θ μορφολογικι ανά-
λυςι και άμεςθ πρόςβαςθ ςτο οικείο λιμμα του λεξικοφ των Liddell-Scott-Jones, ενϊ υπο-
ςελίδια υπάρχουν δεςμοί που οδθγοφν ςε ςχόλια ι εγχειρίδια ςφνταξθσ. 

 
Navicula Bacchi 

http://www.gottwein.de 
Ρρόκειται για ζναν ιδιαίτερα πλοφςιο δικτυακό τόπο για τθν ΑΕ και λατινικι γλϊςςα, και 
όχι μόνο. Το κυρίωσ μζροσ του δικτυακοφ κόμβου χωρίηεται ςτισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθ-
τεσ: Λατινικά, ΑΕ, Μυκολογία, θτορικι, Μετρικι, Θκικι. Ανάμεςα ςτο πλοφςιο υλικό πε-
ριλαμβάνονται: 
 ςϊματα κειμζνων τθσ ΑΕ γραμματείασ. Για κάκε ςυγγραφζα προςφζρεται το ΑΕ κείμενο 

ςυνοδευμζνο από παράλλθλθ γερμανικι (ι και λατινικι) μετάφραςθ, γραμματολογικζσ 
ςθμειϊςεισ και προτεινόμενθ βιβλιογραφία.  
 ςθμειϊματα πολιτικισ και πολιτιςτικισ ιςτορίασ με παραπομπζσ ςε ςυνοδευτικό ψθφι-

ακό υλικό (χάρτεσ, κτλ.). 
 υλικό για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ φιλοςόφουσ (από τουσ προςωκρατικοφσ μζχρι τουσ 

νεοπλατωνικοφσ). 
 ολοκλθρωμζνα μακιματα για αυτοδιδαςκαλία, βαςιςμζνα ςτο ζντυπο εγχειρίδιο 

Griechischen Übungsbuch (του Dr. Gerhard Salomon, Leipzig & Berlin: Teubner 1933), θλε-
κτρονικό εγχειρίδιο ΑΕ γραμματικισ, αςκιςεισ, Ελλθνο-γερμανικό και αντίςτροφο λεξικό. 
 εγκυκλοπαιδικά λεξικά: λεξικό όρων ιςτορίασ και πολιτιςμοφ, λεξικό όρων ιςτορίασ τθσ 

τζχνθσ, ςυλλογι αποφκεγμάτων, μυκολογικό λεξικό, λεξικό ρθτορικϊν όρων, γεωγρα-
φικό ευρετιριο τοπωνυμίων. 

Τζλοσ, ο δικτυακόσ κόμβοσ προςφζρει πλοφςιο κατάλογο με δικτυογραφία και ςυλλογζσ 
ςυνδζςμων για μια ποικιλία κεμάτων αρχαιογνωςτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 
Hodoi Elektronikai 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI/ 
Ο ςυγκεκριμζνοσ δικτυακόσ κόμβοσ ςτόχο ζχει να παράςχει πρόςβαςθ ςε μια ςειρά από 
θλεκτρονικά εργαλεία και ςε ψθφιακό υλικό για τθν ΑΕ γραμματεία. Ρροςφζρει τα πλιρθ 
κείμενα μαηί με τισ αποδόςεισ τουσ ςτα γαλλικά, κακϊσ και εργαλεία για τθν κατανόθςθ 

http://www.gottwein.de/
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI/
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και τθ γλωςςικι, λεξιλογικι, γραμματικι και ςυντακτικι/μορφολογικι ανάλυςθ. Σε αυτά 
περιλαμβάνεται λεξιλογικόσ κατάλογοσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία ςυχνότθτασ των λζξεων, εργα-
λείο ςυμφραςτικοφ πίνακα, εργαλείο μορφολογικισ ανάλυςθσ κτλ. Ρρόκειται για ζνα ολο-
κλθρωμζνο διαδραςτικό περιβάλλον εκμάκθςθσ τθσ ΑΕ γλϊςςασ, που περιλαμβάνει επι-
πλζον ςυνοπτικό εγχειρίδιο γραμματικισ τθσ ΑΕ γλϊςςασ, «δελτία ανάγνωςθσ» του θλε-
κτρονικοφ περιβάλλοντοσ (τα οποία ςυνιςτοφν οδθγοφσ ανάγνωςθσ των ΑΕ κειμζνων, που 
αξιοποιοφν όλα τα θλεκτρονικά εργαλεία του κόμβου ςε ζνα δομθμζνο περιβάλλον), ςυν-
δζςμουσ με τον εκπαιδευτικό κόμβο Helios, με τθν θλεκτρονικι περιοδικι επικεϊρθςθ 
Folia electronica classica και τον οδθγό ςυνδζςμων και διαδικτυακϊν πθγϊν BIBLIOTHECA 
CLASSICA SELECTA (BCS). 

Β.2 ΚΛΕΙΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε ςτο κεωρθτικό μζροσ, τα τελευταία χρόνια θ ζμφαςθ ζχει 
δοκεί ςτθν παραγωγι πολυμεςικοφ και άλλου τφπου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για τα φι-
λολογικά μακιματα. Στα κεωρθτικά κείμενα γίνεται εκτενι αναφορά ςτα προβλιματα που 
παρουςιάηει μια τζτοια τεχνοκεντρικι προςζγγιςθ. Ραρακζτουμε ωςτόςο ςυνδζςμουσ με 
λίςτεσ του υπάρχοντοσ ςτθν Ελλάδα ςχετικοφ λογιςμικοφ, προκειμζνου να ζχουν οι επι-
μορφωτζσ μια ιδζα για το τι κυκλοφορεί. Αν αξιοποιθκεί κάποιο από τα περιβάλλοντα αυτά 
ςε κάποια περίπτωςθ, προτείνουμε να είναι κάποιο από αυτά που ςτθν κατθγορία τφπουσ 
λογιςμικοφ χαρακτθρίηεται ωσ «εκπαιδευτικό παιχνίδι» ι «διερευνθτικό περιβάλλον».  

Απαραίτθτθ διευκρίνιςθ: Οι όροι «εκπαιδευτικό παιχνίδι» και «διερευνθτικό περι-
βάλλον» χρθςιμοποιοφνται αρκετά διαςταλτικά. Σθμαίνει ότι ζχουν τθν πρόκεςθ για κάτι 
τζτοιο, χωρίσ να ςθμαίνει ότι αυτό πράγματι υλοποιείται. 

 Κριτικζσ παρουςιάςεισ των διακζςιμων λογιςμικϊν για τθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν 
μακθμάτων είναι διακζςιμεσ ςτθν «Ρφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλωςςικι εκπαί-
δευςθ» (http://www.greek-language.gr), και ςυγκεκριμζνα ςτισ διευκφνςεισ  
http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html (για τθ διδαςκα-
λία τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ) και  
http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/software/contents.html (για τθ 
διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ).  

 Τα λογιςμικά που ςυνοδεφουν τα νζα βιβλία Γυμναςίου διατίκενται για μεταφόρτωςθ από 
τον αντίςτοιχο δικτυακό τόπο του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου: http://www.pi-
schools.gr/software/gymnasio/ 

 Καταγραφζσ του διακζςιμου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, πιςτοποιθμζνου για χριςθ ςτα 
ςχολεία, μπορεί κανείσ να βρει και ςτθν Εκπαιδευτικι Ρφλθ του Υπουργείου Ραιδείασ 
<http://www.e-yliko.gr>, όπου παρατίκενται παρουςιάςεισ και ςφνδεςμοι μεταφόρτωςθσ 
για το πιςτοποιθμζνο από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο εκπαιδευτικό λογιςμικό. Επίςθσ  ο δι-
κτυακόσ τόποσ <http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html> αφορά το λογιςμικό που παριχκθ 
ςτα πλαίςια τθσ «Οδφςςειασ». 

 Οδθγόσ αξιοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ του ΛΕΛ / Ε.Κ. "Ακθνά" 
<http://www.ilsp.gr/docs/fulladio6.pdf> 

 Τζλοσ ςτον δικτυακό τόπο του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου <http://www.pi-
schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html> παρζχεται επιπλζον και επιμορφωτικό υλικό 
για ςυγκεκριμζνο λογιςμικό, κακϊσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Β.3  ΕΛΛΑΚ  ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

 Ελεφκερο λογιςμικό για τθν εκπαίδευςθ: http://www.ellak.gr/edu/ 
 Δικτυακι πφλθ για το εκπαιδευτικό λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα  

http://opensoft.sch.gr/index.php 

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/software/contents.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/software/contents.html
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.e-yliko.gr/
http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html
http://www.ilsp.gr/docs/fulladio6.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html
http://www.ellak.gr/edu/
http://opensoft.sch.gr/index.php
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Ο δικτυακόσ τόποσ αποβλζπει ςτθν ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για το 
Ελεφκερο Λογιςμικό/Λογιςμικό Ανοικτοφ Κϊδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και ςτθν παρουςίαςθ εφαρ-
μογϊν ανοικτοφ κϊδικα που κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από το χϊρο τθσ εκπαί-
δευςθσ.  

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ - ΧΡΘΙΜΟΙ ΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ  

Διαδικτυακά περιβάλλοντα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τουσ φιλολόγουσ 

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, πλοφςιο υλικό και ποικίλα εργαλεία ςτο δια-
δίκτυο που είναι καλό να τα ζχουν υπόψθ τουσ τόςο οι επιμορφωτζσ όςο και οι εκπαιδευτι-
κοί. Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα που προτείνονται ςτθ ςυνζχεια δεν αποτελοφν μια υπο-
χρεωτικι λίςτα τθν οποία κα πρζπει ο κάκε επιμορφοφμενοσ να ζχει οπωςδιποτε υπόψθ 
του. Αποτελοφν ςχολιαςμζνο οδθγό, προκειμζνου να βοθκιςουν τουσ επιμορφωτζσ τόςο 
για δικι τουσ ενθμζρωςθ όςο και για περαιτζρω ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςυνζ-
χεια. Στισ ςελίδεσ τθσ «Ρφλθσ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ» ο/θ 
ενδιαφερόμενοσ/θ μπορεί να βρει επιπλζον καταλόγουσ οδθγϊν και θλεκτρονικϊν πθγϊν 
για τθν αρχαία, μεςαιωνικι και νζα ελλθνικι γλϊςςα και λογοτεχνία. 
 
Γ.1. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
 
Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ 
http://www.greek-language.gr. 
Το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςχεδίαςε και υλοποίθςε διαδικτυακι πφλθ για τθν υποςτιριξθ τθσ 
μελζτθσ και τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Απευκφνεται ςε ερευνθτζσ, φοιτθτζσ, διδάςκο-
ντεσ, μακθτζσ και γενικότερα ςε όλουσ/εσ όςοι/εσ ενδιαφζρονται για τθν ελλθνικι γλϊςςα, εντόσ και 
εκτόσ Ελλάδασ. Επιχειρεί να καλφψει τθν ελλθνικι γλϊςςα ςτθ διαχρονία τθσ –αρχαία ελλθνικι, με-
ςαιωνικι ελλθνικι, νζα ελλθνικι– αλλά και ςτθ ςυγχρονικι τθσ διάςταςθ. Θ Ρφλθ αποτελεί χριςιμο, 
αξιόπιςτο και αποτελεςματικό περιβάλλον: 

 για τθν υποςτιριξθ και διάδοςθ τθσ ελλθνικισ ςτθν ψθφιακι εποχι,  
 για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ μθτρικισ και ωσ δεφτερθσ / ξζνθσ γλϊςςασ,  
 για τθν υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ,  
 για τθ λειτουργικι ζνταξθ και γόνιμθ αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και 

τθσ Επικοινωνίασ ςτθν Εκπαίδευςθ.  
Στθν Ρφλθ ζχει ενςωματωκεί το υλικό του Θλεκτρονικοφ Κόμβου (http://www.komvos.edu.gr), 
αναμορφωμζνο και εμπλουτιςμζνο.  
 
Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. Θλεκτρονικόσ Κόμβοσ 
 http://www.komvos.edu.gr/ 
Το περιςςότερο υλικό ζχει περάςει επεξεργαςμζνο ςτθν «Ρφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ 
γλωςςικι εκπαίδευςθ» του ΚΕΓ.  
 
Εκπαιδευτικι Πφλθ του ΤΠΕΠΘ 
http://www.e-yliko.gr/ 
Στον δικτυακό τόπο τθσ Εκπαιδευτικισ Ρφλθσ του ΥΡΕΡΚ κατατίκενται προτάςεισ/ςενάρια διδαςκα-
λίασ, υποςτθρικτικό υλικό (ςυμπεριλαμβανομζνου του πιςτοποιθμζνου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ), 
άρκρα και χριςιμεσ διαδικτυακζσ διευκφνςεισ με ςκοπό τθν παιδαγωγικι τουσ αξιοποίθςθ, κακϊσ 
και ανακοινϊςεισ για ςυνζδρια και ςεμινάρια. Θ πφλθ φιλοδοξεί να καλφψει το ςφνολο των μακθμά-
των τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
 
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο – Κζντρο εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ  
http://www.pi-schools.gr/hdtc/ 

http://www.greek-language.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.pi-schools.gr/hdtc/
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Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ πφλθσ παρζχονται υπθρεςίεσ ενδοςχολικισ και από απόςταςθ επιμόρφω-
ςθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε κζματα αξιοποί-
θςθσ των ΤΡΕ.  Ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ (αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ) ςε επι-
μορφωτικό και ενθμερωτικό υλικό για διάφορα γνωςτικά αντικείμενα αλλά και γενικότερα κζματα. 
Το επιμορφωτικό υλικό που διατίκεται καλφπτει τουσ εξισ βαςικοφσ άξονεσ:  

 Οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία: άρκρα και διαλζξεισ για τθν αξιοποίθςθ των 
υπολογιςτικϊν και δικτυακϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείων προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ.  

 Πλθροφορικόσ αλφαβθτιςμόσ: βαςικζσ γνϊςεισ ςτθ χριςθ των υπολογιςτϊν και του Διαδικτφ-
ου μζςα ςε μια προοπτικι τεχνολογικοφ αλφαβθτιςμοφ και αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων τθσ 
υπολογιςτικισ τεχνολογίασ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.  

 ενάρια χριςθσ των δικτυακϊν τεχνολογιϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία: ςχζδια μακθμάτων 
και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, μζςα από τισ οποίεσ οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ των κα-
κθγθτϊν τουσ κα χρθςιμοποιιςουν, ωσ μζροσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, τισ δυνατότθτεσ και 
υπθρεςίεσ που προςφζρουν οι υπολογιςτικζσ και δικτυακζσ τεχνολογίεσ.  

 Ανακοινϊςεισ-υνζδρια: πίνακεσ ανακοινϊςεων για κζματα εκπαιδευτικοφ ενδιαφζροντοσ και 
ιδιαίτερα, ςυνεδρίων που πραγματοποιοφνται ςτθ χϊρα μασ ι διεκνϊσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςε 
όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ να ενθμερϊνονται ζγκαιρα.  

 Χριςιμεσ διευκφνςεισ: λίςτα χριςιμων διευκφνςεων ανά γνωςτικό αντικείμενο που κακοδθ-
γοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ να εντοπίςουν εφκολα και γριγορα το χριςιμο και το ουςιαςτικό.  

 
Διεφκυνςθ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ  
http://www.edutv.gr/ 
Λςτοςελίδα με βίντεο που δθμιουργικθκαν για εκπαιδευτικό ςκοπό από τθ Διεφκυνςθ εκπαιδευτικισ 
ραδιοτθλεόραςθσ. Τα βίντεο καλφπτουν όλα τα διδακτικά αντικείμενα τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτε-
ροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και θ πρόςβαςθ ςε αυτά είναι ελεφκερθ.  
 
Αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ  
http://e-learning.sch.gr/ 
Ρρόκειται για υπθρεςία του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου, μζςω τθσ οποίασ είναι δυνατόν να υλο-
ποιθκεί,  ανεξάρτθτα του χρόνου και του τόπου, μια διαδικαςία ανταλλαγισ μάκθςθσ μεταξφ εκπαι-
δευτι - εκπαιδευομζνων. Θ υπθρεςία βαςίηεται ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Moodle, το οποίο 
είναι ζνα πακζτο λογιςμικοφ για τθν παραγωγι διαδικτυακϊν μακθμάτων.  
 
Ψθφιακό χολείο 
http://digitalschool.ypaideias.gr/ 
Δθμιουργείται δθμόςια διακζςιμθ ψθφιακι πλατφόρμα ανοικτοφ λογιςμικοφ, με δυνατότθτεσ 
ενεργοφ εμπλοκισ των χρθςτϊν με εργαλεία Web 2.0 ςτθν οποία κα είναι ενςωματωμζνα: 

 Πλα τα βιβλία ςε ψθφιακι μορφι και εμπλουτιςμζνα με πρόςκετο υλικό (animations, 
videos, υπερςυνδζςμουσ, κλπ). 

 Ψθφιακό φροντιςτιριο (βιντεοςκοπθμζνεσ πρότυπεσ διδαςκαλίεσ) για όλα τα μακιματα 
των ειςαγωγικϊν εξετάςεων τθσ Γ’ Λυκείου. 

 Σχζδια μακθμάτων για κάκε ενότθτα όπου εντάςςονται οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία. 

 Ρρόςκετο ψθφιακό υλικό  

 Δυνατότθτεσ τοπικισ εκπαιδευτικισ διαχείριςθσ τθσ κάκε τάξθσ (ανταλλαγι εργαςιϊν με-
ταξφ μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν, ανακοινϊςεισ, διαγωνίςματα, βακμολογίεσ, απουςίεσ, κλπ). 
 

Θ ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ Ενθµζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Δια-
δικτφου 
www.saferinternet.gr 

Ραρζχει χριςιµεσ πλθροφορίεσ, ειδιςεισ και ςυµβουλζσ ςε ςχζςθ µε τθν ορκι και αςφαλι 
χριςθ του Διαδικτφου, του κινθτοφ τθλεφϊνου κ.ά. από τα παιδιά και τουσ εφιβουσ.  

 
Γ.3. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΘ 
Βλ. Παράρτθμα Β παραπάνω για τθν παρουςίαςθ των διακζςιμων θλεκτρονικϊν λεξικϊν και ςωμά-
των κειμζνων. 
 

http://www.edutv.gr/
http://e-learning.sch.gr/
http://digitalschool.ypaideias.gr/
http://www.saferinternet.gr/
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Γ.4. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘ  ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΘ 
(επιλογι Λ. Βαρελάσ-Μ. Ακριτίδου) 

 
Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ. 
http://www.greek-language.gr. 
Βλ. παραπάνω. 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ 
Ερευνθτικι Ομάδα Ανοιχτι Λογοτεχνία 
 http://www.openlit.gr 
Θ ερευνθτικι ομάδα Ανοιχτι Λογοτεχνία - openLit αςχολείται με τθν ανάπτυξθ κεωρθτικοφ προβλθ-
ματιςμοφ και ςφγχρονθσ μεκοδολογίασ για τθν πανεπιςτθμιακι διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτθν εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ.  
Στθν θλεκτρονικι ςελίδα τθσ ερευνθτικισ ομάδασ διατίκεται ιδθ πλοφςιο υλικό: Βιβλιογραφία για τθ 
διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν

.
 βιβλιογραφία για τθν αξιοποίθςθ 

του υπερκειμζνου (hypertext) ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ. τίτλοι ςυναφϊν 
περιοδικϊν. ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια για τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία τθσ νεοελλθνικισ και 
ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ

.
 χριςιμεσ ςυνδζςεισ για τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ νεοελλθνικισ 

και ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ. Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα διατεκοφν και εξειδικευμζνεσ 
προτάςεισ για τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία κεμάτων τθσ νεοελλθνικισ και ευρωπαϊκισ λογο-
τεχνίασ, κυρίωσ με τθν αξιοποίθςθ του υπερκειμζνου (hypertext). Βλ. για τθν ϊρα τθ ςφντομθ πα-
ρουςίαςθ αυτισ τθσ πρωτοποριακισ εναλλακτικισ προςπάκειασ ςτο άρκρο του Χριςτου Δανιιλ, 
«Μια εφαρμογι υπερκειμζνου για τθ μελζτθ τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ ςε πλαίςιο Ανοικτισ και 
εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ: Σολωμόσ-Καβάφθσ-Καρυωτάκθσ» 
<http://www.openlit.gr/DocLib1/solomos_cavafy_karyotakis_hypertext.pdf>. 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΒΛΙΟΤ (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)  

Α. Αρχείο υγγραφζων από τον 18ο ωσ τον 20ό αιϊνα:  
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp  
Βιογραφικά ςθμειϊματα, εργογραφία και βιβλιογραφία για 500 νεοζλλθνεσ ςυγγραφείσ από τον 18ο 
αιϊνα ζωσ το 1935. Οι πλθροφορίεσ διακοςμοφνται και από φωτογραφίεσ και πορτρζτα λογοτεχνϊν. 

Β. Αρχείο Χειρογράφων και Φωτογραφιϊν: 
http://www.ekebi.gr/76/writers_gr.html 
Χειρόγραφα και Φωτογραφίεσ από 165 νεοζλλθνεσ ςυγγραφείσ, κυρίωσ τθσ πρόςφατθσ περιόδου. 
Γ. Λογοτεχνικζσ (ιςτο)ςελίδεσ 
Ραρουςιάηονται ςιμερα ολοκλθρωμζνοι οι ιςτότοποι για τουσ λογοτζχνεσ:   
Νίκο Καββαδία, http://kavvadias.ekebi.gr/ 
Στρατι Τςίρκα, http://tsirkas.ekebi.gr/ 
Γιάννθ ίτςο, http://ritsos.ekebi.gr/ 
Μ. Καραγάτςθ, http://karagatsis.ekebi.gr/ 
Νίκο Γαβριιλ Ρεντηίκθ, http://pentzikis.ekebi.gr/ 
Τα ψθφιακά αρχεία/αφιερϊματα του ΕΚΕΒΛ κα εμπλουτίηονται ςυνεχϊσ με ιςτότοπουσ για μεγάλουσ 
λογοτζχνεσ που τιμικθκαν ςτο παρελκόν (2005 - Γιϊργοσ Κεοτοκάσ, 2004 - Νίκοσ Καηαντηάκθσ, 2003 
- Κωςτισ Ραλαμάσ, 2001 - Ανδρζασ Εμπειρίκοσ, Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ, Γρθγόριοσ Ξενόπουλοσ, 
Άγγελοσ Σικελιανόσ, 2000 - Γιϊργοσ Σεφζρθσ) αλλά και για τουσ επόμενουσ που κα ακολουκιςουν. 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΚΡΘΣΘ 
Ανζμθ. Ψθφιακι βιβλιοκικθ νεοελλθνικϊν ςπουδϊν 
http://anemi.lib.uoc.gr 
Βιβλιογραφικό υλικό για τθ μελζτθ του νεότερου ελλθνιςμοφ και πολυάρικμο και ποικίλο υλικό από 
τθ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ  του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Ψθφιοποιείται το μεγαλφτερο μζροσ από 
τα εγχειρίδια που καταλογογραφοφνται ςτο Εγχειρίδιο του Νεοελλθνιςτι του Αλζξθ Ρολίτθ (Ρανε-
πιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ 2002). Διατίκενται ςε ςαρωμζνθ μορφι (scanning) χιλιάδεσ αυτοτελείσ 
εκδόςεισ: εγκυκλοπαίδειεσ και εγκυκλοπαιδικά λεξικά του 19ου αιϊνα, λογοτεχνικά κείμενα του 
19ου αιϊνα, χρονολόγια, ευρετιρια περιοδικϊν, περιθγθτικά κείμενα. 
 

http://www.greek-language.gr/
http://www.openlit.gr/
http://www.openlit.gr/DocLib1/solomos_cavafy_karyotakis_hypertext.pdf
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp
http://www.ekebi.gr/76/writers_gr.html
http://kavvadias.ekebi.gr/
http://tsirkas.ekebi.gr/
http://ritsos.ekebi.gr/
http://karagatsis.ekebi.gr/
http://pentzikis.ekebi.gr/
http://anemi.lib.uoc.gr/
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ΠΟΤΔΑΣΘΡΙΟ ΝΕΟΤ ΕΛΛΘΝΙΜΟΤ  
http://www.snhell.gr/ 
H θλεκτρονικι ζκδοςθ του Σπουδαςτθρίου Nζου Eλλθνιςμοφ περιλαμβάνει ευρφ πολιτιςμικό υλικό 
ςτθν Ψθφιακι Βιβλιοκικθ: Ανκολόγιο κειμζνων από τθν Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία, Ανκολόγιο Ανα-
γνϊςεων (ςε μορφι αρχείων mp3), Ανκολόγιο Μαρτυριϊν και Ανκολόγιο Ραιδικισ Ραράδοςθσ, ζνα 
Χρονολόγιο (1801-1981), Ζργα Αναφοράσ και χριςιμεσ διαδικτυακζσ Συνδζςεισ. Μζχρι ςτιγμισ ανκο-
λογοφνται 814 κείμενα νεοελλινων ςυγγραφζων. Επίςθσ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, βιογραφικά 
ςτοιχεία και εργογραφίεσ των Κ.Ρ. Καβάφθ, Κ.Κ. Δθμαρά και Γ.Ρ. Σαββίδθ. 
 
ΠΟΘΕΓ:  Πολιτιςτικισ Θθςαυρόσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 
http://www.potheg.gr/  
Ο Ρολιτιςτικόσ Κθςαυρόσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ είναι μια ψθφιοποιθμζνθ πρωτογενισ πολιτιςτικι 
ςυλλογι κειμζνων τθσ νεοελλθνικισ γραμματείασ, που περιλαμβάνει κυρίωσ αντιπροςωπευτικά κεί-
μενα ςυγγραφζων από όλα τα λογοτεχνικά είδθ. 
  
READ-WRITE-THINK 
Ο δικτυακόσ τόποσ http://www.readwritethink.org/ είναι ζνα πολφ χριςιμο αποκετιριο υλικοφ και 
διδακτικϊν προτάςεων, ενϊ ζχει αναπτφξει και online μικροεφαρμογζσ. 
Επιμζρουσ προτάςεισ ενδεικτικά: 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/audio-broadcasts-podcasts-oral-
901.html (για προφορικι αφιγθςθ με χριςθ podcasts) 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/analyzing-podcasting-about-ima-
ges-30503.html (διαδικτυακι ζρευνα γφρω από ζναν ςυγγραφζα και παραγωγι αφιγθςθσ) 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/once-upon-link-powerpoint-
1043.html (δθμιουργία εναλλακτικϊν πολυμεςικϊν αφθγιςεων) 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/book-report-alternative-comic-
195.html (δθμιουργία κόμικσ) 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/gaining-background-graphic-
novel-1063.html (webquest) 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/creating-character-blogs-
1169.html (δθμιουργία θλεκτρονικοφ θμερολογίου για ζναν μυκοπλαςτικό χαρακτιρα) 
 
 
Γ.5. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

(επιλογι Τ. Γιάννου-Μ. Ακριτίδου) 
 
Ρλθροφορίεσ και ςυνδζςμουσ για αρχαιογνωςτικζσ πθγζσ και τόπουσ ςτο διαδίκτυο μπορεί να βρει 
κανείσ ςτισ αρχαιογνωςτικζσ πφλεσ:  
Πφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Αρχαία Ελλθνικά: Ιςτοςελίδεσ-Λογιςμικά 
 http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/index.html 
Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'Antichità Classica 
 http://www.rassegna.unibo.it/index.html 
ΚΙΡΚΕ, Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie 
 http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html 
Electronic Resources for Classicists: The Second Generation 
 http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html 
Classics at Oxford. Faculty of Classics, University of Oxford 
 http://www.classics.ox.ac.uk/resources/index.html 
Department of Classics: Gateway 
 http://www.rdg.ac.uk/classics/Link/index.php 
Intute: Arts and Humanities - Classics 
 http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/classics/ 
Greek Grammar on the Web. The Electronic Gateway to the Study of Ancient Greek 
 http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg.htm 
 
Ειδικότερα για τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ κατά τθ διδαςκαλία των ΑΕ χριςιμεσ είναι οι παρακάτω δι-
ευκφνςεισ: 

http://www.snhell.gr/
http://www.potheg.gr/Intro.aspx?lan=1
http://www.readwritethink.org/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/audio-broadcasts-podcasts-oral-901.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/audio-broadcasts-podcasts-oral-901.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/analyzing-podcasting-about-images-30503.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/analyzing-podcasting-about-images-30503.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/once-upon-link-powerpoint-1043.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/once-upon-link-powerpoint-1043.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/book-report-alternative-comic-195.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/book-report-alternative-comic-195.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/gaining-background-graphic-novel-1063.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/gaining-background-graphic-novel-1063.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/creating-character-blogs-1169.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/creating-character-blogs-1169.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/index.html
http://www.rassegna.unibo.it/index.html
http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html
http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html
http://www.classics.ox.ac.uk/resources/index.html
http://www.rdg.ac.uk/classics/Link/index.php
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/classics/
http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg.htm
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CTCWeb. Classics Technology Center  
 http://ablemedia.com/ctcweb/index.html 
CIRCE. A Classics and ICT Resource Course for Europe 
 http://www.circe.be/index.php?lang=gr 
Digital Classicist: Index 
 http://www.digitalclassicist.org//index.html 
 
Άλλοι τόποι με γενικζσ θλεκτρονικζσ πθγζσ (βλ. και Ραράρτθμα Β για περιβάλλοντα που περιζχουν 
αρχαία ελλθνικά ςϊματα κειμζνων, λεξικογραφικά εργαλεία και αρχαιογνωςτικό υλικό): 
Ancient Greece - The British Museum 

http://www.ancientgreece.co.uk/ 
Δικτυακόσ τόποσ με υποςτθρικτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ ΑΕ ιςτορίασ ςτθ βρετανικι πρω-
τοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ενότθτεσ: Ακρόπολθ, Ακινα, Κακθμερινι Ηωι, Εορ-
τζσ και Αγϊνεσ, Γεωγραφία, Κεοί και Κεζσ, Γνϊςθ και Μάκθςθ, Σπάρτθ, Χρόνοσ, Ρόλεμοσ. 

BBC Schools - Ancient Greece 
http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece/ 
Εκπαιδευτικόσ δικτυακόσ τόποσ τθσ βρετανικισ δθμόςιασ τθλεόραςθσ, αφιερωμζνοσ ςτθν αρ-
χαία Ελλάδα και ειδικά ςτον πολιτιςμό τθσ Ακινασ, τθσ Ολυμπίασ και τθσ Κορίνκου. 

The Classics Pages 
http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oldindex.htm 
Συγκεντρϊνει πλθροφορίεσ, ειςαγωγικά κείμενα και ςυνδζςμουσ για τθ φιλοςοφία, τθν τζχνθ 
και τθ διδακτικι των κλαςικϊν γραμμάτων, ζνα ςφντομο οδθγό ςε επιλεγμζνα πρόςωπα τθσ ΑΕ 
μυκολογίασ, μεταφράςεισ κειμζνων τθσ ΑΕ γραμματείασ (και τθσ λατινικισ), κζματα κοινωνίασ 
και πολιτιςμοφ, χάρτεσ, φωτογραφίεσ κ.ά. 

Διαδίκτυο και Διδαςκαλία 
 http://www.netschoolbook.gr 

Δικτυακόσ κόμβοσ αφιερωμζνοσ ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ φιλολογία. Ρεριλαμβάνει διδα-
κτικζσ προτάςεισ για το ςφνολο των φιλολογικϊν μακθμάτων με τθ χριςθ ΤΡΕ και χριςιμο ψθ-
φιακό υλικό. 

Didaskalia 
 http://www.didaskalia.net/ 

Ρρόκειται για πλοφςιο δικτυακό κόμβο με πλθροφορίεσ, μελζτεσ, πθγζσ και αξιόλογο οπτικό 
υλικό για το ΑΕ και ρωμαϊκό κζατρο. 

Greek Language and Linguistics Gateway (GL&L GATEWAY) 
 http://www.greek-language.com/ 
 Ρφλθ για τθν ΑΕ γλϊςςα και γλωςςολογία. 
Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ 

http://www.ime.gr 
Ρεριλαμβάνει εκπαιδευτικοφσ και ιςτορικοφσ κόμβουσ για χϊρουσ/πόλεισ, ιςτορικά πρόςωπα 
κ.ά. Ενδιαφζρουν οι ενότθτεσ Επίδαυροσ, Διαδρομζσ ςτθν αρχαία Μίλθτο, Διαδρομζσ ςτθν αρ-
χαία Ολυμπία, Αλζξανδροσ, Ηςίοδοσ, Ρολζμων ο Ρεριθγθτισ, Αιγαίο και Αίγυπτοσ, Μια μζρα 
ςτα ακθναϊκά δικαςτιρια, Βουλευτιριο, Ενδυμαςία, θ Εγκυκλοπαίδεια Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ 
και θ πφλθ για τθ Μικρά Αςία. 

Μικρόσ Απόπλουσ 
 http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm 

Ψθφιακι βιβλιοκικθ που ςυγκεντρϊνει αρκετζσ πρωτογενείσ πθγζσ τθσ ΑΕ γραμματείασ και 
νεοελλθνικζσ μεταφράςεισ. 

Musagora 
http://www.musagora.education.fr/default.htm 
Εκπαιδευτικόσ κόμβοσ υπό τθν αιγίδα του γαλλικοφ Υπουργείου Ραιδείασ για τθ δθμοςίευςθ 
πολυμεςικοφ υλικοφ και τθ χρθςιμοποίθςθ των ΤΡΕ κατά τθ διδαςκαλία. Κζματα: Ευρϊπθ, 
Θρθςκείεσ τθσ Ανατολισ ςτθν αρχαία ϊμθ, Ο μφκοσ τθσ εποχισ του χρυςοφ, Οι μοφςεσ, 
Ολυμπιακοί αγϊνεσ, Η ζννοια του πολίτθ ςτθν Ακινα κ.ά. 

Le Musée Vivant de l'Antiquité 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/default.htm 

http://www.digitalclassicist.org/index.html
http://www.ancientgreece.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece/
http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oldindex.htm
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.didaskalia.net/
http://www.greek-language.com/
http://www.ime.gr/
http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm
http://www.musagora.education.fr/default.htm
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/default.htm
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Ο κόμβοσ δθμιουργικθκε από ομάδα κακθγθτϊν για τθ διδαςκαλία των κλαςικϊν γλωςςϊν 
ςτθ γαλλικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, με ςτόχο τον εμπλουτιςμό τθσ παραδοςιακισ διδα-
ςκαλίασ με ςτοιχεία πολυμεςικοφ εποπτικοφ υλικοφ. 

TEXTKIT. Greek and Latin Learning Tools 
http://www.textkit.com/ 
Ρεριλαμβάνει 146 ελεφκερα προςβάςιμα θλεκτρονικά εγχειρίδια πλιρουσ κειμζνου για τθν ΑΕ 
και λατινικι γλϊςςα. 

THEOI. Greek Μythology. Exploring Mythology and the Greek Gods in Classical Literature and Art 
 http://www.theoi.com/ 

Ψθφιακι εγκυκλοπαίδεια με λιμματα για κεοφσ, δαίμονεσ, τζρατα, ιρωεσ και υπερφυςικά 
ςτοιχεία τθσ ΑΕ μυκολογίασ. 
 

Γ.6 ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΙΣΟΡΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 
(επιλογι Ε. Γκίκα) 

 
Βάςεισ δεδομζνων 

Χριςιμεσ είναι βάςεισ δεδομζνων που διευκολφνουν ακριβι αναηιτθςθ με τθ χριςθ λζξεων-
κλειδιϊν ι άλλων χαρακτθριςτικϊν. Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι ιςτορικζσ πθγζσ, το 
πρωτογενζσ υλικό που οργανϊνονται ςε βάςεισ δεδομζνων. 

Ενδεικτικά αναφζρονται: 
 http://www.lib.uoa.gr/katoptron/index.jsp 

το Ρρόγραμμα «Κάτοπτρον» του Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Διαχείριςθσ Λςτορικϊν Αρχείων του 
Τμιματοσ Μεκοδολογίασ Λςτορίασ & Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ (ΜΛΚΕ) του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με 
ψθφιακζσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ για τθν ελλθνικι παιδεία, τθ φιλοςοφία και τισ επιςτιμεσ από το 
17ο ωσ τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα,  

 http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php 
οι ψθφιοποιθμζνεσ ςυλλογζσ του ΕΛΛΑ: 

 Φωτογραφίεσ και cartes postales (ςυλλογι Φωτογραφικοφ Αρχείου)  

 Εφιμερα (ςυλλογζσ εφιμερων τεκμθρίων) 

 Εφθμερίδεσ, περιοδικά και θμερολόγια (ςυλλογι Τφπου)  

 Κζατρο, Κινθματογράφοσ και Μουςικι (ςυλλογι τεκμθρίων καλλιτεχνικισ ηωισ).  

 Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα: 1834-1934 : ΛΣΤΟΛΑ ΤΩΝ ΑΚΘΝΩΝ,  εκατό χρόνια από 
τθν ηωι τθσ πόλθσ και των κατοίκων τθσ. 

 Ψθφιακι ζκδοςθ «Κεςςαλονίκθ 1900-1930» 
 http://pandektis.ekt.gr/pandektis/ 

Ο ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ περιλαμβάνει ςθμαντικζσ ψθφιακζσ ςυλλογζσ ελλθνικισ ιςτορίασ και πολιτιςμοφ του 
Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν. Ρρόκειται για ςυλλογζσ από τα Λνςτιτοφτα Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν, 
Βυηαντινϊν Ερευνϊν, και Ελλθνικισ και ωμαϊκισ Αρχαιότθτοσ, που ψθφιοποιικθκαν και 
διατίκενται ψθφιακά από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ. Οι ςυλλογζσ περιζχουν πλθροφορίεσ για 
τθν ιςτορικι και πολιτιςμικι κλθρονομιά που μποροφν να φανοφν χριςιμεσ ςτθν επιςτθμονικι κοι-
νότθτα αλλά και ςε κάκε ενδιαφερόμενο.  

 Βάςθ δεδομζνων του Κρακικοφ Θλεκτρονικοφ Κθςαυροφ: http://thesaurus.duth.gr/hellenic.htm l 
 Ψθφιακό αρχείο ΕΤ http://www.ert-archives.gr/  
 Ρρωτογενείσ πθγζσ ςε γραπτό υλικό διατίκενται από το EuroDocs (Western European Primary 

Historical Documents) του Ρανεπιςτθμίου Brigham Young τθσ Utah των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Υπάρ-
χει ςφνδεςμοσ για κείμενα ςχετικά με τθν ελλθνικι ιςτορία 
(http://www.lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/greece.html) και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

 Αρχεία προφορικισ ιςτορίασ http://oralhistory.rutgers.edu/  
 Τμιμα Γενεαλογίασ & Ρροφορικισ Λςτορίασ: http://genealogy.ime.gr/  
 http://www.parliament.gr/paligenesia/  τα αρχεία τθσ Ελλθνικισ  Ραλιγγενεςίασ με μθχανι αναηιτθ-

ςθσ 
 

Διαδικτυακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
Διαδικτυακζσ εγκυκλοπαίδειεσ, οι οποίεσ ςυνικωσ παρζχουν δυνατότθτεσ ελεφκερθσ αναηιτθςθσ 
και επιτρζπουν ελεφκερθ χριςθ περιοριςμζνου χρόνου κακϊσ και οι ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ πανε-
πιςτθμίων και μεγάλων οργανιςμϊν. Οι γνωςτότερεσ εγκυκλοπαίδειεσ είναι Encyclopedia 

http://www.textkit.com/
http://www.theoi.com/
http://www.lib.uoa.gr/katoptron/index.jsp
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/
http://thesaurus.duth.gr/hellenic.htm%20l
http://www.ert-archives.gr/
http://www.lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/greece.html
http://oralhistory.rutgers.edu/
http://genealogy.ime.gr/
http://www.parliament.gr/paligenesia/
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(http://www.encyclopedia.com), θ Britannica (http://www.britannica.com), θ Encarta 
(http://www.encarta.msn.com), θ Mythica (http://www.pantheon.org),  κεματολογικά ςχετικι με τθ 
μυκολογία, και θ Artcyclopedia  (www.artcyclopedia.com)  για κζματα τζχνθσ.  

Επίςθσ ςθμειϊνονται οι δφο διαδικτυακζσ εγκυκλοπαίδειεσ από το ΛΜΕ: 

 Εγκυκλοπαίδεια Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ http://www.ehw.gr/ 

 Ρολιτιςτικι Ρφλθ του Αρχιπελάγουσ του Αιγαίου http://www.egeonet.gr/ 
 

Εφαρμογζσ υπερκειμζνου - Οπτικοποίθςθ του παρελκόντοσ 
 

 Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ (http://www.ime.gr):  
Ελλθνικι Λςτορία http://www.e-history.gr: γίνεται περιιγθςθ ςε όλεσ τισ περιόδουσ τθσ ελλθνικισ 
ιςτορίασ, θ οποία ταξινομείται κατά κζματα (κοινωνία, οικονομία, πολιτικι, πολιτιςμόσ, αξίεσ κτλ.) 
και ιςτορικζσ περιόδουσ. Ο χριςτθσ αντλεί πλθροφορίεσ για όλεσ τισ εποχζσ, ενϊ παράλλθλα 
διευρφνει τισ γνϊςεισ του ακολουκϊντασ τουσ ςυνδζςμουσ και οργανϊνει τα ςθμαντικότερα 
γεγονότα παρατθρϊντασ το χρονολόγιο. 
Επιμζρουσ κόμβοι του Λδρφματοσ Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ: 
Ολυμπιακοί Αγϊνεσ Διαμζςου των Αιϊνων:  http://olympics.ime.gr/  
Μυςτράσ. Θ μεςαιωνικι πόλθ και τα μνθμεία τθσ (1249-1460): http://mystras.ime.gr/  
Τραπεηοφντα θ καλλίςτθ των πόλεων: http://trapezounda.ime.gr/  
Διαδρομζσ ςτθν αρχαία Ολυμπία: http://olympia.ime.gr/  
Θ Βυηαντινι Καςτοριά μζςα από τα μνθμεία τθσ (10οσ-14οσ αι.): http://kastoria.ime.gr/ 
Αλζξανδροσ: http://alexandros.ime.gr/ 
Θςίοδοσ: http://hesiod.ime.gr/ 
Ζνα Ταξίδι ςτθν Ρρϊιμθ Βυηαντινι Αυτοκρατορία. Θ Εποχι του Λουςτινιανοφ: http://justinian.ime.gr/ 
Χρφςανκοσ Νοταράσ: http://notaras.ime.gr/ 
Αντωνίου Ρολζμωνοσ Σοφιςτοφ Συγγραφι: http://polemon.ime.gr/ 
Κεόδωροσ. Στα βιματα ενόσ μοναχοφ του 10ου αιϊνα ςτο Βυηάντιο: http://theodoros.ime.gr/ 
Νεολικικι Ρερίοδοσ: http://neolithic.ime.gr/ 
Αιγαίο και Αίγυπτοσ: http://egypt.ime.gr/ 
Μια μζρα ςτα Ακθναϊκά Δικαςτιρια: http://courts.ime.gr/ 
Βυηαντινι Λογοτεχνία: http://byzantineliterature.ime.gr/ 
Βουλευτιριο: Φυτϊριο ενόσ Κεςμοφ: http://bouleuterion.ime.gr/ 
Φραγκοκρατία: http://fragokratia.ime.gr/ 
Ραροικιακόσ Ελλθνιςμόσ 15οσ-19οσ αι.: http://migration.ime.gr/ 
Τανηιμάτ: http://tanzimat.ime.gr/ 
Ραλαιά Βουλι: http://oldparliament.ime.gr/ 
Εξωτερικι Ρολιτικι 1936-1944: http://foreignpolicy.ime.gr/ 
Οικονομικι Λςτορία του Μεςοπολζμου: http://interwar.ime.gr/ 

 
 Κζματα ιςτορίασ από το BBC: http://www.bbc.co.uk/history  
Για τθ ςχολικι ιςτορία βλ. και http://www.bbc.co.uk/learning/library/history.shtml, 
http://www.bbc.co.uk/history/multimedia_zone  
 Στθν οπτικοποίθςθ του παρελκόντοσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι αποκθκευμζνεσ 
ςυλλογζσ πολιτιςμικϊν αντικειμζνων ςε μουςεία. Μια χριςιμθ πφλθ για αναηιτθςθ μουςείων και 
εικονικϊν εκκζςεων βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ http://www.euroclio.com/, όπου είναι διακζςιμα 
εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ.  
 http://museumbox.e2bn.org/: διδακτικζσ εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ μουςείου 
Για τθ μουςειακι εκπαίδευςθ βλ. http://museology.ct.aegean.gr/  και 
http://www.ictscenarios.gr/wp-content/uploads/20100116_ensynesthisi.pdf. 
 
Ενδεικτικά ςθμειϊνεται και μια διαδικτυακι εφαρμογι δθμιουργθμζνθ από εκπαιδευτικοφσ: 
 Μια πολυδιάςτατθ μελζτθ τθσ Μικραςιατικισ καταςτροφισ:  
http://www.de.sch.gr/mikrasia/#ΡΟΣΩΡΑ  
 

Αναπαραςτάςεισ εικονικισ πραγματικότθτασ 
Θ αναπαράςταςθ αντικειμζνων ι ιςτορικϊν τόπων δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αποκτιςει 
μια βιωματικι εμπειρία.  

http://www.britannica.com/
http://www.encarta.msn.com/
http://www.pantheon.org/
http://www.artcyclopedia.com/
../../../../../../AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Εγκυκλοπαίδεια%20Μείζονος%20Ελληνισμού%20http:/www.ehw.gr/
../../../../../../AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Πολιτιστική%20Πύλη%20του%20Αρχιπελάγους%20του%20Αιγαίου%20http:/www.egeonet.gr/
http://www.ime.gr/
../../../../../../AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ελληνική%20Ιστορία%20http:/www.e-history.gr
http://olympics.ime.gr/
http://mystras.ime.gr/
http://trapezounda.ime.gr/
http://olympia.ime.gr/
Η%20Βυζαντινή%20Καστοριά%20μέσα%20από%20τα%20μνημεία%20της%20(10ος-14ος%20αι.):%20http:/kastoria.ime.gr/
Αλέξανδρος:%20http:/alexandros.ime.gr/
Ησίοδος:%20http:/hesiod.ime.gr/
Ένα%20Ταξίδι%20στην%20Πρώιμη%20Βυζαντινή%20Αυτοκρατορία.%20Η%20Εποχή%20του%20Ιουστινιανού:%20http:/justinian.ime.gr/
Χρύσανθος%20Νοταράς:%20http:/notaras.ime.gr/
Αντωνίου%20Πολέμωνος%20Σοφιστού%20Συγγραφή:%20http:/polemon.ime.gr/
Θεόδωρος.%20Στα%20βήματα%20ενός%20μοναχού%20του%2010ου%20αιώνα%20στο%20Βυζάντιο:%20http:/theodoros.ime.gr/
Νεολιθική%20Περίοδος:%20http:/neolithic.ime.gr/
Αιγαίο%20και%20Αίγυπτος:%20http:/egypt.ime.gr/
Μια%20μέρα%20στα%20Αθηναϊκά%20Δικαστήρια:%20http:/courts.ime.gr/
Βυζαντινή%20Λογοτεχνία:%20http:/byzantineliterature.ime.gr/
Βουλευτήριο:%20Φυτώριο%20ενός%20Θεσμού:%20http:/bouleuterion.ime.gr/
Φραγκοκρατία:%20http:/fragokratia.ime.gr/
Παροικιακός%20Ελληνισμός%2015ος-19ος%20αι.:%20http:/migration.ime.gr/
Τανζιμάτ:%20http:/tanzimat.ime.gr/
Παλαιά%20Βουλή:%20http:/oldparliament.ime.gr/
Εξωτερική%20Πολιτική%201936-1944:%20http:/foreignpolicy.ime.gr/
Οικονομική%20Ιστορία%20του%20Μεσοπολέμου:%20http:/interwar.ime.gr/
http://www.bbc.co.uk/history
http://www.bbc.co.uk/learning/library/history.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/multimedia_zone
http://www.euroclio.com/
http://museumbox.e2bn.org/
http://museology.ct.aegean.gr/
http://www.ictscenarios.gr/wp-content/uploads/20100116_ensynesthisi.pdf
http://www.de.sch.gr/mikrasia/#ΠΡΟΣΩΠΑ
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 Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι αναπαραςτάςεισ από το Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ: 

 Θ Αρχαία Αγορά τθσ Ακινασ: http://project.athens-agora.gr/ 

 Το Κζατρο ςτο Αςκλθπιείο τθσ Επιδαφρου: http://epidaurus.ime.gr/ 

 Ρεριιγθςθ ςτθν αρχαία Μίλθτο: http://miletus.ime.gr/ 
 
 Ρεριιγθςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ: http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/  
 http://www.youtube.com/watch?v=MqMXIRwQniA&feature=player_embedded#at=18 
βίντεο παρουςίαςθσ του τρόπου αξιοποίθςθσ του Google Earth για μια εικονικι περιιγθςθ ςτθν αρ-
χαία ϊμθ 

 
Επιςτθμονικά περιοδικά 

Οι θλεκτρονικζσ εκδόςεισ ζντυπων ι  θλεκτρονικά περιοδικά αςχολοφνται αποκλειςτικά με κζματα 
ιςτορίασ, όπωσ «Τεκμιρια» (http://www.tekmeria.org/index.php/tekmiria/index), «Βυηαντινά 
Σφμμεικτα» (http://www.byzsym.org/index.php/bz), «Λςτορείν» (http://historein-
historein.blogspot.com/), Αρχαιολογία και Τζχνεσ, με κζματα διδακτικισ τθσ ιςτορίασ 
(http://mcel.pacificu.edu/JAHC/ και http://www.historycooperative.org/journals.html), παρουςιά-
ηουν μακιματα ιςτορίασ με ΤΡΕ  on line (http://chnm.gmu.edu), δθμοςιεφουν άρκρα που αφοροφν 
ςτο διδακτικό προβλθματιςμό ςχετικά με τθν ειςαγωγι των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, όπωσ «The 
Historical Review», Journal of the Association for History and Computing 
(http://mcel.pacificu.edu/JAHC/JAHCindex.HTM) 
Κατάλογοι θλεκτρονικϊν περιοδικϊν: 
 http://www.history.ac.uk/ihr/Resources/Type/journal.html, 
http://www.historians.org/pubs/free/journals/   
http://www.historycooperative.org/journals.html. 

 
Χρονολογικοί πίνακεσ - χρονογραμμζσ 

Θ χρονολογικι κατάταξθ των γεγονότων αποτυπϊνεται ςε χρονολογικοφσ πίνακεσ, οι οποίοι λει-
τουργοφν είτε ωσ μθχανζσ αναηιτθςθσ γεγονότων με κριτιριο το χρόνο είτε αποτυπϊνουν ςυγχρο-
νικά γεγονότα είτε αναπαριςτοφν διάρκειεσ ιςτορικϊν περιόδων. Ραραδείγματα: 
 HyperHistory http://www.hyperhistory.com/ 
 WebChron http://campus.northpark.edu/history/WebChron/index.html: περιλαμβάνει 
χρονολόγια για τθν παγκόςμια ιςτορία με χρονολόγιο των πολιτιςμϊν και κζματα, όπωσ θ τεχνολο-
γία και θ κρθςκεία. 

 
Ιςτορικοί χάρτεσ 

 εφαρμογι on line http://www.gisforhistory.org/  
 Συγκριτικι ανάγνωςθ ιςτορικϊν χαρτϊν: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_balkans.html ( θ περίπτωςθ των Βαλκανίων) 
Για αναηιτθςθ χαρτϊν παγκοςμίωσ βλ http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html  

 http://www.euratlas.com Λςτορικόσ Άτλαντασ. Θ Ευρϊπθ κάκε αιϊνα από 1 ζωσ 2000 μ.X. Το 
λογιςμικό Centennia προςφζρεται για μια παρακολοφκθςθ των ςυνόρων ςτον χρόνο.  

 Ο πολιτιςτικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ (http://www.culture.gr/): Τα μνθμεία όλων των εποχϊν 
καταγράφονται ςτον χάρτθ τθσ Ελλάδοσ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ όλων των 
περιόδων τθσ εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ. Επιλζγοντασ το χρόνο (αρχαιότθτα, βυηαντινι 
περίοδοσ και νεότερθ ιςτορία) και το γεωγραφικό τόπο (νομόσ) εμφανίηονται τα μνθμεία τθσ 
κάκε περιοχισ κατά τθν επιλεγμζνθ περίοδο κακϊσ και τα εκκζματα των τοπικϊν μουςείων.  

 
Επίςθσ το λογιςμικό Ρεριπλάνθςθ ςτον χωρο-χρόνο προςφζρει διαδραςτικοφσ χάρτεσ με δυνατότθτα 
παρζμβαςθσ του χριςτθ (βλ. Γκίκα Ζ. , Δ. Μαρκαντωνάτοσ, Δ. Κοκκϊνθσ Χ. Α. Ηαρωτιάδθσ, Β. Βαςι-
λείου. 2010. Ρεριπλάνθςθ ςτον χωρο-χρόνο”: Θ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ μζςα από διαδραςτικοφσ 
χάρτεσ» http://www.ekped.gr/praktika10/philo/020.pdf. 
 

Πολυμεςικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
 

«Εάλω θ Ρόλισ» http://web.cc.uoa.gr/~araptis/ealos/intro.html 
Θ υπερμεςικι εφαρμογι «Εάλω θ Ρόλισ» ςχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργατι-
κισ ενεργοφ ζρευνασ τθσ διδακτορικισ διατριβισ Γ. Αλεξανδράτου ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα των 

Η%20Αρχαία%20Αγορά%20της%20Αθήνας:%20http:/project.athens-agora.gr/
Το%20Θέατρο%20στο%20Ασκληπιείο%20της%20Επιδαύρου:%20http:/epidaurus.ime.gr/
Περιήγηση%20στην%20αρχαία%20Μίλητο:%20http:/miletus.ime.gr/
http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
http://www.youtube.com/watch?v=MqMXIRwQniA&feature=player_embedded#at=18
http://www.tekmeria.org/index.php/tekmiria/index
http://www.byzsym.org/index.php/bz
http://mcel.pacificu.edu/JAHC/
http://www.historycooperative.org/journals.html
http://chnm.gmu.edu/
http://mcel.pacificu.edu/JAHC/JAHCindex.HTM
http://www.history.ac.uk/ihr/Resources/Type/journal.html
http://www.historians.org/pubs/free/journals/
http://www.historycooperative.org/journals.html
http://www.hyperhistory.com/
http://campus.northpark.edu/history/WebChron/index.html
http://www.gisforhistory.org/
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_balkans.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html
http://www.euratlas.com/
http://www.euratlas.com/
http://www.culture.gr/
http://www.ekped.gr/praktika10/philo/020.pdf
http://web.cc.uoa.gr/~araptis/ealos/intro.html
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ςυντακτϊν αυτισ τθσ εργαςίασ. Αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια τθσ αυτενζργειασ των μακθτϊν, οι 
οποίοι, προκειμζνου να απαντιςουν ςε ςυγκεκριμζνα ιςτορικά ηθτιματα, καλοφνται να επεξεργα-
ςτοφν κριτικά πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ το 1453 από τουσ Οκω-
μανοφσ, τισ οποίεσ αντλοφν από πρωτογενείσ ι δευτερογενείσ πθγζσ. Για τθ διδαςκαλία τθσ κεματι-
κισ ενότθτασ δθμιουργείται ζνα ςενάριο, οργανϊνεται μια βάςθ αναφοράσ με ποικίλεσ και αντιφα-
τικζσ ιςτορικζσ πθγζσ και θ πορεία τθσ διδαςκαλίασ ακολουκεί τα ςτάδια τθσ μεκόδου «επίλυςθσ 
προβλιματοσ» (problem solving). 
 
Θ Καςτροπολιτεία του Μυςτρά (http://www.culture.gr/war/mystras-edu/) 
O ιςτοχϊροσ αυτόσ εκπονικθκε από τθν 5θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων του Υπουργείου Ρολι-
τιςμοφ.  Απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 10 -14 ετϊν, τα οποία με τθ βοικεια ενόσ ενιλικα καλοφνται 
να ταξιδεφςουν  ςτο παρελκόν με ςκοπό να μάκουν για τθν ιςτορία του Μυςτρά, τθν τζχνθ και τουσ 
τεχνίτεσ τθσ καλφτερα  ςωηόμενθσ βυηαντινισ πολιτείασ ςτον ελλαδικό χϊρο. 
Ο ιςτοχϊροσ περιλαμβάνει κείμενα, εικόνεσ και παιχνίδια, οργανωμζνα ςε τρεισ βαςικζσ ενότθτεσ: 

Λςτορία και Χαρακτιρασ τθσ Βυηαντινισ Ρόλθσ 
Καλλιτεχνικι Δθμιουργία 
Τεχνίτεσ & Υλικά 

 
Θεόδωροσ, ςτα βιματα ενόσ μοναχοφ του 10ου αι. ςτο Βυηάντιο (http://theodorosime.gr) 
Ραρουςιάηεται μία αλλθλεπιδραςτικι ιςτορία ενόσ μοναχοφ του 10ου αιϊνα ςτο Βυηάντιο. 
 
Διδακτικι κακοδιγθςθ για τθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ με χριςθ ΤΡΕ: 
  http://www.histori.ca/benchmarks/  
 http://chnm.gmu.edu  
 http://www.historians.org/  
 
Γ.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WEB 2.0 

(επιλογι Μ. Ραυλίδου) 
 

Αναφορικά με τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ιςτολογίων χριςιμο υλικό, ιδζεσ και παραδείγ-
ματα μπορεί να αντλιςει κανείσ από τουσ παρακάτω διαδικτυακοφσ χϊρουσ: 
http://www.edublogger.gr/ Ρρόκειται για ιςτοςελίδα που ςυλλζγει και παρουςιάηει αναρτιςεισ 
εκπαιδευτικϊν ιςτολογίων, ενϊ παράλλθλα κατθγοριοποιεί τα εκπαιδευτικά ιςτολόγια ϊςτε να είναι 
εφκολθ θ αναηιτθςθ περιεχομζνου ςε αυτά. 
http://blogs.sch.gr/ Θ διαδικτυακι κοινότθτα του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου προςφζρει ςτα 
μζλθ τθσ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ, τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ αλλά και αναηιτθςθσ ιςτολογίων. 
http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/ Ρρόκειται για το θλεκτρονικό φιλολογικό 
περιοδικό του 3ου Γυμναςίου Τοφμπασ Κεςςαλονίκθσ, το οποίο λειτουργεί ωσ ζνασ χϊροσ παρουςία-
ςθσ εργαςιϊν ςτα φιλολογικά μακιματα αλλά και ωσ χϊροσ ςυνάντθςθσ, ςυηιτθςθσ και προβλθμα-
τιςμοφ μακθτϊν και κακθγθτϊν.   
http://1gymnasioperamatos.blogspot.com/ Ρρόκειται για μία πρωτοβουλία μίασ ομάδασ μακθτϊν 
από το 1ο Γυμνάςιο Ρεράματοσ, οι οποίοι μζςω του ιςτολογίου τουσ δθμοςιεφουν κείμενα ποικίλθσ 
κεματικισ (μακιματα, ηϊδια, κινθματογράφοσ, βιβλία, μουςικι κτλ).  
http://4gym-glyfadas.blogspot.com/ Θλεκτρονικό μακθτικό περιοδικό του 4ου Γυμναςίου Γλυφάδασ, 
ςτο οποίο δθμοςιεφονται άρκρα ςχετικά με τθν επικαιρότθτα αλλά και άρκρα γενικοφ ενδιαφζρο-
ντοσ, παρουςιάςεισ δραςτθριοτιτων του ςχολείου, εργαςίεσ μακθτϊν, ςυνεντεφξεισ από διάφορα 
πρόςωπα, κριτικι βιβλίων και ταινιϊν, διοργανϊςεισ διαγωνιςμϊν, ανακοινϊςεισ κτλ.  
http://lykeio6o.blogspot.com/ Το ιςτολόγιο του 6

ου
 Λυκείου Καλλικζασ. Ρεριζχει μεγάλο πλικοσ 

δθμοςιεφςεων ποικίλου περιεχομζνου. Λδιαίτερα χαρακτθριςτικά του είναι θ ςυλλογικότθτα ωσ προσ 
τθ δθμιουργία και διαμόρφωςι του κακϊσ επίςθσ και ο μεγάλοσ αρικμόσ ςχολίων που εμφανίηονται 
ςτισ αναρτιςεισ του.    
http://neoellinika.blogspot.com: Μια προςπάκεια αξιοποίθςθσ των ςυνεργατικϊν ιςτολογίων ςτθ 
διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ (βλ. και το κείμενο απολογιςμοφ: 
http://users.dra.sch.gr/symfo/sholio/diafora/10.neoellinika.blogspot.pdf) 
 
Ζνα παράδειγμα αξιοποίθςθσ wikis είναι ο Συνεργατικόσ ιςτοχϊροσ Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν 
http://2gym-library.pbworks.com/. 
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