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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
Διαδικτυακά περιβάλλοντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλολ όγους
Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, πλούσιο υλικό και ποικίλα εργαλεία στο διαδίκτυο που είναι καλό να τα έχουν υπόψη τους τόσο οι επιμορφωτές όσο και οι εκπαιδευτικοί. Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα που προτείνονται στη συνέχεια δεν αποτελούν μια υποχρεωτική λίστα την οποία θα πρέπει ο κάθε επιμορφούμενος να έχει οπωσδήποτε υπόψη
του. Αποτελούν σχολιασμένο οδηγό, προκειμένου να βοηθήσουν τους επιμορφωτές τόσο
για δική τους ενημέρωση όσο και για περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών στη συνέχεια. Στις σελίδες της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» ο/η
ενδιαφερόμενος/η μπορεί να βρει επιπλέον καταλόγους οδηγών και ηλεκτρονικών πηγών
για την αρχαία, μεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
Γ.1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΕΓ)
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας υλοποιεί σειρά δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση μεθοδολογικού
πλαισίου για τη γλωσσική διδασκαλία με ψηφιακά μέσα και τη δημιουργία πρόσθετων
εκπαιδευτικών πόρων για τα γλωσσικά μαθήματα.
Συγκεκριμένα, δράσεις του ΚΕΓ είναι:
η διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου, συμβατού με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις
και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, προκειμένου να ψηφιοποιηθεί το διαθέσιμο έντυπο
εκπαιδευτικό υλικό,
η ένταξη των υπό ψηφιοποίηση σχολικών εγχειριδίων και των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων
στο παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο,
η ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά
μαθήματα (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και η δημιουργία αντίστοιχων
εκπαιδευτικών σεναρίων,
η δημιουργία ψηφιακών πόρων, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη των σεναρίων. Το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό εξυπηρετεί γόνιμα τις ανάγκες του
ψηφιακού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της νέας ελληνικής γλώσσας &
λογοτεχνίας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας & γραμματείας.
Τα ψηφιοποιημένα και εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια των γλωσσικών μαθημάτων αναρτώνται
στον χώρο του Ψηφιακού Σχολείου (http://dschool.edu.gr/), του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html
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Οι Ψηφίδες περιλαμβάνουν ποικίλους ψηφιακούς πόρους, σώματα κειμένων, εργαλεία, μελέτες,
οπτικο-ακουστικό υλικό, οδηγούς, εκπαιδευτικά σενάρια κ.ά., που λειτουργούν συμπληρωματικά με
το ήδη διαθέσιμο υλικό στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.
Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Γραμματική & Λεξικά της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού σε
επεξεργασμένη μορφή (βάση δεδομένων), με σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης.
Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα
σχολικά εγχειρίδια με λήμματα εν είδει διδακτικών παραδειγμάτων.
Αρχείο Δ. Ι. Γεωργακά. Ψηφιακή αποδελτίωση της ελληνικής γλώσσας από τον 18ο αιώνα ώς
σήμερα μέσα από αυθεντικές γραμματειακές πηγές της νέας ελληνικής.
Λογοτεχνία και Πόλεις. Περιήγηση σε λογοτεχνικούς τόπους πόλεων με αξιοποίηση διαδραστικών
ψηφιακών χαρτών.
Ιστορία και Λογοτεχνία. Ιστορικά στιγμιότυπα, από το 1770 μέχρι σήμερα, όπως αποτυπώνονται σε
λογοτεχνικά κείμενα και ιστορικές πηγές.
Πρόσωπα και Θέματα της Λογοτεχνίας. Εγκυκλοπαιδική βάση δεδομένων με υλικό από τις
Ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας και γραμματολογικές μελέτες, εμπλουτισμένη πολυμεσικά.
Ανεμόσκαλα. Σώματα κειμένων & συμφραστικοί πίνακες για σημαντικούς νεοέλληνες ποιητές του
19ου και του 20ού αιώνα.
Εξερευνώ τις ιστορίες. Εκπαιδευτικά εργαλεία & παιχνίδια για την καλλιέργεια αναγνωστικών
δεξιοτήτων (για τα παιδιά του Δημοτικού).

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μνημοσύνη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σημαντικά έργα αρχαίων
Ελλήνων συγγραφέων μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

Ανθολογίες: α) κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (των Θ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη
κ.ά.), (β) επιγραφικών τεκμηρίων για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων, (γ) έργων
της αρχαϊκής λυρικής ποίησης και (δ) αρχαιόμυθων έργων της νεότερης παγκόσμιας λογοτεχνίας
Εργαλεία. Χρήσιμα λεξικογραφικά εργαλεία σε βάσεις δεδομένων: Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της
Ελληνικής Γλώσσας (των H.G. Liddell & R. Scott), Κατάλογος Ρηματικών Τύπων της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας (του J. Bodoh), Λεξιλόγιο αττικής πεζογραφίας.
Πυξίς: Ψηφιακή Αρχαιοθήκη. Συλλογή ψηφιακών πόρων για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο με
έμφαση στη γραμματεία και τον πολιτισμό.
Αρχαιογνωσία-Αρχαιογλωσσία. Ψηφιακή έκδοση των επτά εγχειριδίων της σειράς «Αρχαιογνωσία
και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση» (εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών).
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για την ΑΕ Γραμματεία . Μελέτες και πολυμεσικό υλικό για βασικά
γένη και είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Τέχνη-Μυθολογία. Εξειδικευμένα ψηφιακά περιβάλλοντα για τον Τρωικό μύθο στην τέχνη και τη
λογοτεχνία, για Μορφές και θέματα της αρχαιοελληνικής μυθολογίας και για την Αρχαιολογία της
Μακεδονίας.

Διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων
Πρωτέας. Βάση δεδομένων με 2.000 περίπου εκπαιδευτικά σενάρια για τα μαθήματα της νεοελληνικής
γλώσσας και λογοτεχνίας και της αρχαιοελληνικής γλώσσας και γραμματείας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων. Τα σενάρια συντάσσονται από ομάδα εκπαιδευτικών
που διδάσκουν σε διάφορες σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια και εφαρμόζονται από τους ίδιους
και συναδέλφους τους στη σχολική τάξη.

Διδασκαλία-Εκπαίδευση. Μελέτες και ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας & λογοτεχνίας και της αρχαιοελληνικής γλώσσας & γραμματείας
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οδηγός για τη διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών
εφαρμογών ανοιχτού κώδικα.
Οι δράσεις του ΚΕΓ υλοποιούνται στο πλαίσιο των παρακάτω πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:
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«Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα
Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και
Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (MIS: 296442)
«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» (MIS: 296579).

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΕΓ)
http://www.greek-language.gr.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποίησε διαδικτυακή πύλη για την υποστήριξη της
μελέτης και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, διδάσκοντες, μαθητές και γενικότερα σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και
εκτός Ελλάδας. Επιχειρεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της –αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, νέα ελληνική– αλλά και στη συγχρονική της διάσταση. Η Πύλη αποτελεί χρήσιμο,
αξιόπιστο και αποτελεσματικό περιβάλλον:
 για την υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής στην ψηφιακή εποχή,
 για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης / ξένης γλώσσας,
 για την υποστήριξη της έρευνας,
 για τη λειτουργική ένταξη και γόνιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.
Στην Πύλη έχει ενσωματωθεί το υλικό του Ηλεκτρονικού Κόμβου (http://www.komvos.edu.gr),
αναμορφωμένο και εμπλουτισμένο.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ηλεκτρονικός Κόμβος
http://www.komvos.edu.gr/
Το περισσότερο υλικό έχει περάσει επεξεργασμένο στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη
γλωσσική εκπαίδευση» του ΚΕΓ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
http://www.e-yliko.gr/
Στον δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ κατατίθενται προτάσεις/σενάρια διδασκαλίας, υποστηρικτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού),
άρθρα και χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις με σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση, καθώς
και ανακοινώσεις για συνέδρια και σεμινάρια. Η πύλη φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο των μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
http://www.pi-schools.gr/hdtc/
Μέσω της συγκεκριμένης πύλης παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από απόσταση επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα αξιοποίησης των ΤΠΕ. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης (αναζήτησης και ανάκτησης) σε επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό για διάφορα γνωστικά αντικείμενα αλλά και γενικότερα θέματα.
Το επιμορφωτικό υλικό που διατίθεται καλύπτει τους εξής βασικούς άξονες:
 Οι νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία: άρθρα και διαλέξεις για την αξιοποίηση των
υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων προσέγγισης της γνώσης.
 Πληροφορικός αλφαβητισμός: βασικές γνώσεις στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της
υπολογιστικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία.
 Σενάρια χρήσης των δικτυακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία: σχέδια μαθημάτων
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οι μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών τους θα χρησιμοποιήσουν, ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, τις δυνατότητες και
υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες.
 Ανακοινώσεις-Συνέδρια: πίνακες ανακοινώσεων για θέματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και
ιδιαίτερα, συνεδρίων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας ή διεθνώς δίνουν τη δυνατότητα σε
όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται έγκαιρα.
 Χρήσιμες διευθύνσεις: λίστα χρήσιμων διευθύνσεων ανά γνωστικό αντικείμενο που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα το χρήσιμο και το ουσιαστικό.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
http://www.edutv.gr/
Ιστοσελίδα με βίντεο που δημιουργήθηκαν για εκπαιδευτικό σκοπό από τη Διεύθυνση εκπαιδευτικής
ραδιοτηλεόρασης. Τα βίντεο καλύπτουν όλα τα διδακτικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε αυτά είναι ελεύθερη.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
http://e-learning.sch.gr/
Πρόκειται για υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, μέσω της οποίας είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, ανεξάρτητα του χρόνου και του τόπου, μια διαδικασία ανταλλαγής μάθησης μεταξύ εκπαιδευτή - εκπαιδευομένων. Η υπηρεσία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle, το οποίο
είναι ένα πακέτο λογισμικού για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
http://dschool.edu.gr/
Δημιουργείται δημόσια διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, με δυνατότητες
ενεργού εμπλοκής των χρηστών με εργαλεία Web 2.0 στην οποία θα είναι ενσωματωμένα:
 Όλα τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή και εμπλουτισμένα με πρόσθετο υλικό (animations,
videos, υπερσυνδέσμους, κλπ).
 Ψηφιακό φροντιστήριο (βιντεοσκοπημένες πρότυπες διδασκαλίες) για όλα τα μαθήματα
των εισαγωγικών εξετάσεων της Γ’ Λυκείου.
 Σχέδια μαθημάτων για κάθε ενότητα όπου εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία.
 Πρόσθετο ψηφιακό υλικό
 Δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε τάξης (ανταλλαγή εργασιών μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, διαγωνίσματα, βαθμολογίες, απουσίες, κλπ).
Η ιστοσελίδα της Δράσης Ενηµέρωσης και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
www.saferinternet.gr
Παρέχει χρήσιµες πληροφορίες, ειδήσεις και συµβουλές σε σχέση µε την ορθή και ασφαλή
χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου κ.ά. από τα παιδιά και τους εφήβους.
Γ.3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Βλ. Παράρτημα Β παραπάνω για την παρουσίαση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων.
Γ.4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
(επιλογή Λ. Βαρελάς-Μ. Ακριτίδου)
Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση.
http://www.greek-language.gr.
Βλ. παραπάνω.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ερευνητική Ομάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία
http://www.openlit.gr
Η ερευνητική ομάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία - openLit ασχολείται με την ανάπτυξη θεωρητικού προβληματισμού και σύγχρονης μεθοδολογίας για την πανεπιστημιακή διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
Στην ηλεκτρονική σελίδα της ερευνητικής ομάδας διατίθεται ήδη πλούσιο υλικό: Βιβλιογραφία για τη
.
διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών βιβλιογραφία για την αξιοποίηση
.
του υπερκειμένου (hypertext) στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της λογοτεχνίας τίτλοι συναφών
.
περιοδικών ανακοινώσεις σε συνέδρια για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της νεοελληνικής και
.
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας χρήσιμες συνδέσεις για την υποστήριξη της διδασκαλίας της νεοελληνικής
και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα διατεθούν και εξειδικευμένες
προτάσεις για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θεμάτων της νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογο-
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τεχνίας, κυρίως με την αξιοποίηση του υπερκειμένου (hypertext). Βλ. για την ώρα τη σύντομη παρουσίαση αυτής της πρωτοποριακής εναλλακτικής προσπάθειας στο άρθρο του Χρήστου Δανιήλ,
«Μια εφαρμογή υπερκειμένου για τη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε πλαίσιο Ανοικτής και
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Σολωμός-Καβάφης-Καρυωτάκης»
<http://www.openlit.gr/DocLib1/solomos_cavafy_karyotakis_hypertext.pdf>.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)
Α. Αρχείο Συγγραφέων από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα:
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp
Βιογραφικά σημειώματα, εργογραφία και βιβλιογραφία για 500 νεοέλληνες συγγραφείς από τον 18ο
αιώνα έως το 1935. Οι πληροφορίες διακοσμούνται και από φωτογραφίες και πορτρέτα λογοτεχνών.
Β. Αρχείο Χειρογράφων και Φωτογραφιών:
http://www.ekebi.gr/76/writers_gr.html
Χειρόγραφα και Φωτογραφίες από 165 νεοέλληνες συγγραφείς, κυρίως της πρόσφατης περιόδου.
Γ. Λογοτεχνικές (ιστο)σελίδες
Παρουσιάζονται σήμερα ολοκληρωμένοι οι ιστότοποι για τους λογοτέχνες:
Νίκο Καββαδία, http://kavvadias.ekebi.gr/
Στρατή Τσίρκα, http://tsirkas.ekebi.gr/
Γιάννη Ρίτσο, http://ritsos.ekebi.gr/
Μ. Καραγάτση, http://karagatsis.ekebi.gr/
Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, http://pentzikis.ekebi.gr/
Τα ψηφιακά αρχεία/αφιερώματα του ΕΚΕΒΙ θα εμπλουτίζονται συνεχώς με ιστότοπους για μεγάλους
λογοτέχνες που τιμήθηκαν στο παρελθόν (2005 - Γιώργος Θεοτοκάς, 2004 - Νίκος Καζαντζάκης, 2003
- Κωστής Παλαμάς, 2001 - Ανδρέας Εμπειρίκος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γρηγόριος Ξενόπουλος,
Άγγελος Σικελιανός, 2000 - Γιώργος Σεφέρης) αλλά και για τους επόμενους που θα ακολουθήσουν.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ανέμη. Ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών
http://anemi.lib.uoc.gr
Βιβλιογραφικό υλικό για τη μελέτη του νεότερου ελληνισμού και πολυάριθμο και ποικίλο υλικό από
τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ψηφιοποιείται το μεγαλύτερο μέρος από
τα εγχειρίδια που καταλογογραφούνται στο Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή του Αλέξη Πολίτη (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2002). Διατίθενται σε σαρωμένη μορφή (scanning) χιλιάδες αυτοτελείς
εκδόσεις: εγκυκλοπαίδειες και εγκυκλοπαιδικά λεξικά του 19ου αιώνα, λογοτεχνικά κείμενα του
19ου αιώνα, χρονολόγια, ευρετήρια περιοδικών, περιηγητικά κείμενα.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
http://www.snhell.gr/
H ηλεκτρονική έκδοση του Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισμού περιλαμβάνει ευρύ πολιτισμικό υλικό
στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ανθολόγιο κειμένων από την Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε μορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο Μαρτυριών και Ανθολόγιο Παιδικής Παράδοσης, ένα
Χρονολόγιο (1801-1981), Έργα Αναφοράς και χρήσιμες διαδικτυακές Συνδέσεις. Μέχρι στιγμής ανθολογούνται 814 κείμενα νεοελλήνων συγγραφέων. Επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιογραφικά
στοιχεία και εργογραφίες των Κ.Π. Καβάφη, Κ.Θ. Δημαρά και Γ.Π. Σαββίδη.
ΠΟΘΕΓ: Πολιτιστικής Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας
http://www.potheg.gr/
Ο Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας είναι μια ψηφιοποιημένη πρωτογενής πολιτιστική
συλλογή κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας, που περιλαμβάνει κυρίως αντιπροσωπευτικά κείμενα συγγραφέων από όλα τα λογοτεχνικά είδη.
READ-WRITE-THINK
Ο δικτυακός τόπος http://www.readwritethink.org/ είναι ένα πολύ χρήσιμο αποθετήριο υλικού και
διδακτικών προτάσεων, ενώ έχει αναπτύξει και online μικροεφαρμογές.
Επιμέρους προτάσεις ενδεικτικά:
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http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/audio-broadcasts-podcasts-oral901.html (για προφορική αφήγηση με χρήση podcasts)
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/analyzing-podcasting-about-images-30503.html (διαδικτυακή έρευνα γύρω από έναν συγγραφέα και παραγωγή αφήγησης)
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/once-upon-link-powerpoint1043.html (δημιουργία εναλλακτικών πολυμεσικών αφηγήσεων)
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/book-report-alternative-comic195.html (δημιουργία κόμικς)
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/gaining-background-graphicnovel-1063.html (webquest)
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/creating-character-blogs1169.html (δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου για έναν μυθοπλαστικό χαρακτήρα)

Γ.5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
(επιλογή Τ. Γιάννου-Μ. Ακριτίδου)
Πληροφορίες και συνδέσμους για αρχαιογνωστικές πηγές και τόπους στο διαδίκτυο μπορεί να βρει
κανείς στις αρχαιογνωστικές πύλες:
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Αρχαία Ελληνικά: 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 την αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των ΑΕ χρήσιμες είναι οι παρακάτω διευθύνσεις:
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 γενικές ηλεκτρονικές πηγές (βλ. και Παράρτημα Β για περιβάλλοντα που περιέχουν
αρχαία ελληνικά σώματα κειμένων, λεξικογραφικά εργαλεία και αρχαιογνωστικό υλικό):
Ancient Greece - The British Museum
http://www.ancientgreece.co.uk/
Δικτυακός τόπος με υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ΑΕ ιστορίας στη βρετανική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενότητες: Ακρόπολη, Αθήνα, Καθημερινή Ζωή, Εορτές και Αγώνες, Γεωγραφία, Θεοί και Θεές, Γνώση και Μάθηση, Σπάρτη, Χρόνος, Πόλεμος.
BBC Schools - Ancient Greece
http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece/
Εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος της βρετανικής δημόσιας τηλεόρασης, αφιερωμένος στην αρχαία Ελλάδα και ειδικά στον πολιτισμό της Αθήνας, της Ολυμπίας και της Κορίνθου.
The Classics Pages
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http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oldindex.htm
Συγκεντρώνει πληροφορίες, εισαγωγικά κείμενα και συνδέσμους για τη φιλοσοφία, την τέχνη
και τη διδακτική των κλασικών γραμμάτων, ένα σύντομο οδηγό σε επιλεγμένα πρόσωπα της ΑΕ
μυθολογίας, μεταφράσεις κειμένων της ΑΕ γραμματείας (και της λατινικής), θέματα κοινωνίας
και πολιτισμού, χάρτες, φωτογραφίες κ.ά.
Διαδίκτυο και Διδασκαλία
http://www.netschoolbook.gr
Δικτυακός κόμβος αφιερωμένος στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη φιλολογία. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για το σύνολο των φιλολογικών μαθημάτων με τη χρήση ΤΠΕ και χρήσιμο ψηφιακό υλικό.
Didaskalia
http://www.didaskalia.net/
Πρόκειται για πλούσιο δικτυακό κόμβο με πληροφορίες, μελέτες, πηγές και αξιόλογο οπτικό
υλικό για το ΑΕ και ρωμαϊκό θέατρο.
Greek Language and Linguistics Gateway (GL&L GATEWAY)
http://www.greek-language.com/
Πύλη για την ΑΕ γλώσσα και γλωσσολογία.
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://www.ime.gr
Περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και ιστορικούς κόμβους για χώρους/πόλεις, ιστορικά πρόσωπα
κ.ά. Ενδιαφέρουν οι ενότητες Επίδαυρος, Διαδρομές στην αρχαία Μίλητο, Διαδρομές στην αρχαία Ολυμπία, Αλέξανδρος, Ησίοδος, Πολέμων ο Περιηγητής, Αιγαίο και Αίγυπτος, Μια μέρα
στα αθηναϊκά δικαστήρια, Βουλευτήριο, Ενδυμασία, η Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
και η πύλη για τη Μικρά Ασία.
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm
Ψηφιακή βιβλιοθήκη που συγκεντρώνει αρκετές πρωτογενείς πηγές της ΑΕ γραμματείας και
νεοελληνικές μεταφράσεις.
Musagora
http://www.musagora.education.fr/default.htm
Εκπαιδευτικός κόμβος υπό την αιγίδα του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας για τη δημοσίευση
πολυμεσικού υλικού και τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Θέματα: Ευρώπη,
Θρησκείες της Ανατολής στην αρχαία Ρώμη, Ο μύθος της εποχής του χρυσού, Οι μούσες,
Ολυμπιακοί αγώνες, Η έννοια του πολίτη στην Αθήνα κ.ά.
Le Musée Vivant de l'Antiquité
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/default.htm
Ο κόμβος δημιουργήθηκε από ομάδα καθηγητών για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών
στη γαλλική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο τον εμπλουτισμό της παραδοσιακής διδασκαλίας με στοιχεία πολυμεσικού εποπτικού υλικού.
TEXTKIT. Greek and Latin Learning Tools
http://www.textkit.com/
Περιλαμβάνει 146 ελεύθερα προσβάσιμα ηλεκτρονικά εγχειρίδια πλήρους κειμένου για την ΑΕ
και λατινική γλώσσα.
THEOI. Greek Μythology. Exploring Mythology and the Greek Gods in Classical Literature and Art
http://www.theoi.com/
Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια με λήμματα για θεούς, δαίμονες, τέρατα, ήρωες και υπερφυσικά
στοιχεία της ΑΕ μυθολογίας.
Γ.6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(επιλογή Ε. Γκίκα)
Βάσεις δεδομένων
Χρήσιμες είναι βάσεις δεδομένων που διευκολύνουν ακριβή αναζήτηση με τη χρήση λέξεωνκλειδιών ή άλλων χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιστορικές πηγές, το
πρωτογενές υλικό που οργανώνονται σε βάσεις δεδομένων.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 http://www.lib.uoa.gr/katoptron/index.jsp
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το Πρόγραμμα «Κάτοπτρον» του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του
Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, με
ψηφιακές ιστορικές πληροφορίες για την ελληνική παιδεία, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες από το
17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα,
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php
οι ψηφιοποιημένες συλλογές του ΕΛΙΑ:

Φωτογραφίες και cartes postales (συλλογή Φωτογραφικού Αρχείου)

Εφήμερα (συλλογές εφήμερων τεκμηρίων)

Εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια (συλλογή Τύπου)

Θέατρο, Κινηματογράφος και Μουσική (συλλογή τεκμηρίων καλλιτεχνικής ζωής).

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 1834-1934 : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, εκατό χρόνια από
την ζωή της πόλης και των κατοίκων της.

Ψηφιακή έκδοση «Θεσσαλονίκη 1900-1930»
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/
Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών,
Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και
διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι συλλογές περιέχουν πληροφορίες για
την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Βάση δεδομένων του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού: http://thesaurus.duth.gr/hellenic.htm l
Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ http://www.ert-archives.gr/
Πρωτογενείς πηγές σε γραπτό υλικό διατίθενται από το EuroDocs (Western European Primary
Historical Documents) του Πανεπιστημίου Brigham Young της Utah των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει
σύνδεσμος
για
κείμενα
σχετικά
με
την
ελληνική
ιστορία
(http://www.lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/greece.html) και στην ελληνική γλώσσα.
Αρχεία προφορικής ιστορίας http://oralhistory.rutgers.edu/
Τμήμα Γενεαλογίας & Προφορικής Ιστορίας: http://genealogy.ime.gr/
http://www.parliament.gr/paligenesia/ τα αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας με μηχανή αναζήτησης

Διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες
Διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, οι οποίες συνήθως παρέχουν δυνατότητες ελεύθερης αναζήτησης
και επιτρέπουν ελεύθερη χρήση περιορισμένου χρόνου καθώς και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και μεγάλων οργανισμών. Οι γνωστότερες εγκυκλοπαίδειες είναι Encyclopedia
(http://www.encyclopedia.com),
η
Britannica
(http://www.britannica.com),
η
Encarta
(http://www.encarta.msn.com), η Mythica (http://www.pantheon.org), θεματολογικά σχετική με τη
μυθολογία, και η Artcyclopedia (www.artcyclopedia.com) για θέματα τέχνης.
Επίσης σημειώνονται οι δύο διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες από το ΙΜΕ:
 Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού http://www.ehw.gr/
 Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου http://www.egeonet.gr/
Εφαρμογές υπερκειμένου - Οπτικοποίηση του παρελθόντος
 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (http://www.ime.gr):
Ελληνική Ιστορία http://www.e-history.gr: γίνεται περιήγηση σε όλες τις περιόδους της ελληνικής
ιστορίας, η οποία ταξινομείται κατά θέματα (κοινωνία, οικονομία, πολιτική, πολιτισμός, αξίες κτλ.)
και ιστορικές περιόδους. Ο χρήστης αντλεί πληροφορίες για όλες τις εποχές, ενώ παράλληλα
διευρύνει τις γνώσεις του ακολουθώντας τους συνδέσμους και οργανώνει τα σημαντικότερα
γεγονότα παρατηρώντας το χρονολόγιο.
Επιμέρους κόμβοι του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού:
Ολυμπιακοί Αγώνες Διαμέσου των Αιώνων: http://olympics.ime.gr/
Μυστράς. Η μεσαιωνική πόλη και τα μνημεία της (1249-1460): http://mystras.ime.gr/
Τραπεζούντα η καλλίστη των πόλεων: http://trapezounda.ime.gr/
Διαδρομές στην αρχαία Ολυμπία: http://olympia.ime.gr/
Η Βυζαντινή Καστοριά μέσα από τα μνημεία της (10ος-14ος αι.): http://kastoria.ime.gr/
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Αλέξανδρος: http://alexandros.ime.gr/
Ησίοδος: http://hesiod.ime.gr/
Ένα Ταξίδι στην Πρώιμη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Εποχή του Ιουστινιανού: http://justinian.ime.gr/
Χρύσανθος Νοταράς: http://notaras.ime.gr/
Αντωνίου Πολέμωνος Σοφιστού Συγγραφή: http://polemon.ime.gr/
Θεόδωρος. Στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο: http://theodoros.ime.gr/
Νεολιθική Περίοδος: http://neolithic.ime.gr/
Αιγαίο και Αίγυπτος: http://egypt.ime.gr/
Μια μέρα στα Αθηναϊκά Δικαστήρια: http://courts.ime.gr/
Βυζαντινή Λογοτεχνία: http://byzantineliterature.ime.gr/
Βουλευτήριο: Φυτώριο ενός Θεσμού: http://bouleuterion.ime.gr/
Φραγκοκρατία: http://fragokratia.ime.gr/
Παροικιακός Ελληνισμός 15ος-19ος αι.: http://migration.ime.gr/
Τανζιμάτ: http://tanzimat.ime.gr/
Παλαιά Βουλή: http://oldparliament.ime.gr/
Εξωτερική Πολιτική 1936-1944: http://foreignpolicy.ime.gr/
Οικονομική Ιστορία του Μεσοπολέμου: http://interwar.ime.gr/

Θέματα ιστορίας από το BBC: http://www.bbc.co.uk/history
Για τη σχολική ιστορία βλ. και http://www.bbc.co.uk/learning/library/history.shtml,
http://www.bbc.co.uk/history/multimedia_zone

Στην οπτικοποίηση του παρελθόντος θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι αποθηκευμένες
συλλογές πολιτισμικών αντικειμένων σε μουσεία. Μια χρήσιμη πύλη για αναζήτηση μουσείων και
εικονικών εκθέσεων βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.euroclio.com/, όπου είναι διαθέσιμα
εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες.

http://museumbox.e2bn.org/: διδακτικές εφαρμογές ηλεκτρονικού μουσείου
Για τη μουσειακή εκπαίδευση βλ. http://museology.ct.aegean.gr/ και
http://www.ictscenarios.gr/wp-content/uploads/20100116_ensynesthisi.pdf.
Ενδεικτικά σημειώνεται και μια διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργημένη από εκπαιδευτικούς:

Μια
πολυδιάστατη
μελέτη
της
Μικρασιατικής
καταστροφής:
http://www.de.sch.gr/mikrasia/#ΠΡΟΣΩΠΑ
Αναπαραστάσεις εικονικής πραγματικότητας
Η αναπαράσταση αντικειμένων ή ιστορικών τόπων δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποκτήσει
μια βιωματική εμπειρία.
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναπαραστάσεις από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:

Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: http://project.athens-agora.gr/

Το Θέατρο στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου: http://epidaurus.ime.gr/

Περιήγηση στην αρχαία Μίλητο: http://miletus.ime.gr/

Περιήγηση στην Κωνσταντινούπολη: http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/

http://www.youtube.com/watch?v=MqMXIRwQniA&feature=player_embedded#at=18
βίντεο παρουσίασης του τρόπου αξιοποίησης του Google Earth για μια εικονική περιήγηση στην αρχαία Ρώμη
Επιστημονικά περιοδικά
Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις έντυπων ή ηλεκτρονικά περιοδικά ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα
ιστορίας, όπως «Τεκμήρια» (http://www.tekmeria.org/index.php/tekmiria/index), «Βυζαντινά
Σύμμεικτα»
(http://www.byzsym.org/index.php/bz),
«Ιστορείν»
(http://historeinhistorein.blogspot.com/), Αρχαιολογία και Τέχνες, με θέματα διδακτικής της ιστορίας
(http://mcel.pacificu.edu/JAHC/ και http://www.historycooperative.org/journals.html), παρουσιάζουν μαθήματα ιστορίας με ΤΠΕ on line (http://chnm.gmu.edu), δημοσιεύουν άρθρα που αφορούν
στο διδακτικό προβληματισμό σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπως «The
Historical
Review»,
Journal
of
the
Association
for
History
and
Computing
(http://mcel.pacificu.edu/JAHC/JAHCindex.HTM)
Κατάλογοι ηλεκτρονικών περιοδικών:
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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 - χρονογραμμές
Η χρονολογική κατάταξη των γεγονότων αποτυπώνεται σε χρονολογικούς πίνακες, οι οποίοι λειτουργούν είτε ως μηχανές αναζήτησης γεγονότων με κριτήριο το χρόνο είτε αποτυπώνουν συγχρονικά γεγονότα είτε αναπαριστούν διάρκειες ιστορικών περιόδων. Παραδείγματα:

HyperHistory http://www.hyperhistory.com/

WebChron http://campus.northpark.edu/history/WebChron/index.html: περιλαμβάνει
χρονολόγια για την παγκόσμια ιστορία με χρονολόγιο των πολιτισμών και θέματα, όπως η τεχνολογία και η θρησκεία.
Ιστορικοί χάρτες
 εφαρμογή on line http://www.gisforhistory.org/
 Συγκριτική ανάγνωση ιστορικών χαρτών:
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_balkans.html ( η περίπτωση των Βαλκανίων)
Για αναζήτηση χαρτών παγκοσμίως βλ http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html
 http://www.euratlas.com Ιστορικός Άτλαντας. Η Ευρώπη κάθε αιώνα από 1 έως 2000 μ.X. Το
λογισμικό Centennia προσφέρεται για μια παρακολούθηση των συνόρων στον χρόνο.
 Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/): Τα μνημεία όλων των εποχών
καταγράφονται στον χάρτη της Ελλάδος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των
περιόδων της εξέλιξης της ελληνικής ιστορίας. Επιλέγοντας το χρόνο (αρχαιότητα, βυζαντινή
περίοδος και νεότερη ιστορία) και το γεωγραφικό τόπο (νομός) εμφανίζονται τα μνημεία της
κάθε περιοχής κατά την επιλεγμένη περίοδο καθώς και τα εκθέματα των τοπικών μουσείων.
Επίσης το λογισμικό Περιπλάνηση στον χωρο-χρόνο προσφέρει διαδραστικούς χάρτες με δυνατότητα
παρέμβασης του χρήστη (βλ. Γκίκα Έ. , Δ. Μαρκαντωνάτος, Δ. Κοκκώνης Χ. Α. Ζαρωτιάδης, Β. Βασιλείου. 2010. Περιπλάνηση στον χωρο-χρόνο”: Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς
χάρτες» http://www.ekped.gr/praktika10/philo/020.pdf.
Πολυμεσικά εκπαιδευτικά παιχνίδια
«Εάλω η Πόλις» http://web.cc.uoa.gr/~araptis/ealos/intro.html
Η υπερμεσική εφαρμογή «Εάλω η Πόλις» σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της συνεργατικής ενεργού έρευνας της διδακτορικής διατριβής Γ. Αλεξανδράτου σε συνεργασία με την ομάδα των
συντακτών αυτής της εργασίας. Αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αυτενέργειας των μαθητών, οι
οποίοι, προκειμένου να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ιστορικά ζητήματα, καλούνται να επεξεργαστούν κριτικά πληροφορίες σχετικές με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς, τις οποίες αντλούν από πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές. Για τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας δημιουργείται ένα σενάριο, οργανώνεται μια βάση αναφοράς με ποικίλες και αντιφατικές ιστορικές πηγές και η πορεία της διδασκαλίας ακολουθεί τα στάδια της μεθόδου «επίλυσης
προβλήματος» (problem solving).
Η Καστροπολιτεία του Μυστρά (http://www.culture.gr/war/mystras-edu/)
O ιστοχώρος αυτός εκπονήθηκε από την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 -14 ετών, τα οποία με τη βοήθεια ενός ενήλικα καλούνται
να ταξιδεύσουν στο παρελθόν με σκοπό να μάθουν για την ιστορία του Μυστρά, την τέχνη και τους
τεχνίτες της καλύτερα σωζόμενης βυζαντινής πολιτείας στον ελλαδικό χώρο.
Ο ιστοχώρος περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες και παιχνίδια, οργανωμένα σε τρεις βασικές ενότητες:
Ιστορία και Χαρακτήρας της Βυζαντινής Πόλης
Καλλιτεχνική Δημιουργία
Τεχνίτες & Υλικά
Θεόδωρος, στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο (http://theodorosime.gr)
Παρουσιάζεται μία αλληλεπιδραστική ιστορία ενός μοναχού του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο.
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Διδακτική καθοδήγηση για τη διδασκαλία της ιστορίας με χρήση ΤΠΕ:
 http://www.histori.ca/benchmarks/
 http://chnm.gmu.edu
 http://www.historians.org/
Γ.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WEB 2.0
(επιλογή Μ. Παυλίδου)
Αναφορικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ιστολογίων χρήσιμο υλικό, ιδέες και παραδείγματα μπορεί να αντλήσει κανείς από τους παρακάτω διαδικτυακούς χώρους:
http://www.edublogger.gr/ Πρόκειται για ιστοσελίδα που συλλέγει και παρουσιάζει αναρτήσεις
εκπαιδευτικών ιστολογίων, ενώ παράλληλα κατηγοριοποιεί τα εκπαιδευτικά ιστολόγια ώστε να είναι
εύκολη η αναζήτηση περιεχομένου σε αυτά.
http://blogs.sch.gr/ Η διαδικτυακή κοινότητα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου προσφέρει στα
μέλη της, μέσω της ιστοσελίδας αυτής, τη δυνατότητα δημιουργίας αλλά και αναζήτησης ιστολογίων.
http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/ Πρόκειται για το ηλεκτρονικό φιλολογικό
ου
περιοδικό του 3 Γυμνασίου Τούμπας Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί ως ένας χώρος παρουσίασης εργασιών στα φιλολογικά μαθήματα αλλά και ως χώρος συνάντησης, συζήτησης και προβληματισμού μαθητών και καθηγητών.
http://1gymnasioperamatos.blogspot.com/ Πρόκειται για μία πρωτοβουλία μίας ομάδας μαθητών
ο
από το 1 Γυμνάσιο Περάματος, οι οποίοι μέσω του ιστολογίου τους δημοσιεύουν κείμενα ποικίλης
θεματικής (μαθήματα, ζώδια, κινηματογράφος, βιβλία, μουσική κτλ).
ου
http://4gym-glyfadas.blogspot.com/ Ηλεκτρονικό μαθητικό περιοδικό του 4 Γυμνασίου Γλυφάδας,
στο οποίο δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με την επικαιρότητα αλλά και άρθρα γενικού ενδιαφέροντος, παρουσιάσεις δραστηριοτήτων του σχολείου, εργασίες μαθητών, συνεντεύξεις από διάφορα
πρόσωπα, κριτική βιβλίων και ταινιών, διοργανώσεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις κτλ.
ου
http://lykeio6o.blogspot.com/ Το ιστολόγιο του 6 Λυκείου Καλλιθέας. Περιέχει μεγάλο πλήθος
δημοσιεύσεων ποικίλου περιεχομένου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η συλλογικότητα ως προς
τη δημιουργία και διαμόρφωσή του καθώς επίσης και ο μεγάλος αριθμός σχολίων που εμφανίζονται
στις αναρτήσεις του.
http://neoellinika.blogspot.com: Μια προσπάθεια αξιοποίησης των συνεργατικών ιστολογίων στη
διδασκαλία
της
λογοτεχνίας
(βλ.
και
το
κείμενο
απολογισμού:
http://users.dra.sch.gr/symfo/sholio/diafora/10.neoellinika.blogspot.pdf)
Ένα παράδειγμα αξιοποίησης wikis είναι ο Συνεργατικός ιστοχώρος Σχολικών Βιβλιοθηκών
http://2gym-library.pbworks.com/.
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