
Δικτυακοί τόποι του ΚΕΓ:

www.greek-language.gr
Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική 

εκπαίδευση. Εγγραφείτε δωρεάν στην εβδομαδιαία 
ενημέρωση της Πύλης.

proteas.greek-language.gr
Πρωτέας. Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά 

μαθήματα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) με κεντρικό 
άξονα την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων.

dialogos.greek-language.gr
Διάλογος: διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών

www.e-istories.gr
Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας 

για παιδιά του δημοτικού
www.greeklanguage.gr/certification

Πιστοποίηση ελληνομάθειας
elearning.greek-language.gr

Διαδρομές: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία 
της νεοελληνικής γλώσσας

ancdialects.greeklanguage.gr
Θετίμα: Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι

diavlos.greeklanguage.gr
Δίαυλος: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της 
νεοελληνικής γλώσσας (απόδημος ελληνισμός)

www.komvos.edu.gr
Ηλεκτρονικός κόμβος για την ελληνική γλώσσα 

& τη διδασκαλία της
www.fryktories.gr

Φρυκτωρίες: για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας 
& πολιτισμού στο εξωτερικό

Οι παραπάνω δράσεις του ΚΕΓ υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, 
στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»:
•   «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).

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
www.greek-language.gr/digitalResources

για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ 
& ΑΡΧΑΙΟΓΛΩΣΣΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψηφιακή έκδοση των 7 εγχειριδίων της σειράς 
«Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση 
Εκπαίδευση» (εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών)

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
γΙΑ ΤΗν ΑρχΑΙΑ ΕλλΗνΙΚΗ γρΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο Οδηγός συστήνει βασικά γένη και είδη της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας παρουσιάζοντας 
τα τυπολογικά χαρακτηριστικά και την ιστορική 
εξέλιξη τους, τους κύριους εκπρόσωπους και το 
έργο τους καθώς και την πρόσληψη της αρχαίας 
συγγραφικής παραγωγής στα νεότερα χρόνια.

Άλλα αρχαιογνωστικά περιβάλλοντα: 
• Αρχαία Μακεδονία: Οδηγοί Αρχαιοτήτων. 
• Το Μεταφραστικό Έργο του Ι. Θ. Κακριδή.
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για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση

www.greek-language.gr/digitalResources

www.greek-language.gr/digitalResources

Σώματα κειμένων, εργαλεία, μελέτες, οπτικο-
ακουστικό υλικό, οδηγούς, εκπαιδευτικά σενάρια 
κ.ά., που λειτουργούν συνδυαστικά με το διαθέσιμο 
υλικό στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα:
www.greek-language.gr

Η ενότητα για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία περιλαμβάνει αρχαιογνωστικά 
περιβάλλοντα για την υποστήριξη της διδασκαλίας 
και της έρευνας.

Η ΠΥΞΙΣ παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης στην 
ενότητα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
μέσα από δύο διαδρομές:
•  χρονολογική:  αναζήτηση προσώπων, έργων και 

γεγονότων της ελληνικής αρχαιότητας στη γραμμή 
του χρόνου.

•  θεματική: αλφαβητικά ευρετήρια προσώπων, 
έργων και θεμάτων της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας και τέχνης.

ΠΥΞΙΣ
ΨΗφΙΑΚΗ ΑρχΑΙοθΗΚΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
ΨΗφΙΑΚΗ ΒΙΒλΙοθΗΚΗ 
ΤΗΣ ΑρχΑΙΑΣ ΕλλΗνΙΚΗΣ γρΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη προσφέρει ένα πανόραμα 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από την αρχαϊκή 
εποχή έως και τα ύστερα ελληνορωμαϊκά χρόνια. 
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων είτε 
σε μεμονωμένα κείμενα είτε σε ομάδες κειμένων ανά 
συγγραφέα ή γένος-είδος λόγου είτε στο σύνολο των 
κειμένων που περιλαμβάνονται.

ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σώματα σημαντικών αρχαίων ελληνικών κειμένων 
(από την αρχαϊκή έως και τη ρωμαϊκή εποχή) και 
δόκιμων νεοελληνικών μεταφράσεων, μαζί με 
λεξικογραφικά εργαλεία αλλά και παράλληλα 
κείμενα της παγκόσμιας γραμματείας.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

LiddeLL & Scott
ΕΠΙΤοΜΗ ΤοΥ ΜΕγΑλοΥ λΕΞΙΚοΥ 
ΤΗΣ ΑρχΑΙΑΣ ΕλλΗνΙΚΗΣ γλΩΣΣΑΣ

Ψηφιακή έκδοση του An Intermediate Greek-
English Lexicon του 1889 όπως κυκλοφόρησε 
εκσυγχρονισμένο σε νεοελληνική μετάφραση το 
2007 από τις εκδόσεις «Πελεκάνος».
Η ψηφιακή έκδοση καθιστά πιο εύχρηστο το 
λεξικό, ενώ η δυνατότητα αναζήτησης στο σώμα 
του λήμματος με λέξεις-κλειδιά ή συντομογραφίες 
επαυξάνει τις δυνατότητές του. Επιπλέον, η 
σύνδεσή του με τα άλλα λεξικά της Πύλης για την 
ελληνική γλώσσα και η δυνατότητα συνδυαστικής 
αναζήτησης θα δίνει στο χρήστη ένα πανόραμα 
των σημασιών της λέξης που τον ενδιαφέρει από 
την αρχαιότητα έως σήμερα.
 
Λεξιλόγια και Κατάλογος Ρηματικών Τύπων.
Ειδικά λεξιλόγια, χρήσιμα για την εκμάθηση της 
αττικής διαλέκτου της κλασικής εποχής, καθώς 
και ψηφιακή βάση ρηματικών τύπων της αρχαίας 
ελληνικής.

ΜυΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕχΝη

ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜορφΕΣ ΚΑΙ θΕΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑρχΑΙΑΣ
ΕλλΗνΙΚΗΣ ΜΥθολογΙΑΣ

Περιβάλλον για την αρχαία ελληνική μυθολογία, με 
μορφή λημμάτων και με εικονογραφικό υλικό από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
ΣΤΗν ΤΕχνΗ ΚΑΙ ΤΗ λογοΤΕχνΙΑ

Κείμενα σε μετάφραση, χάρτες, εικονογραφικό υλικό, 
πηγές του αρχαίου ελληνικού δράματος και  σύγχρονες 
παραστάσεις (φωτογραφίες, κριτικές και βίντεο). Το 
υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή στην τάξη σεναρίων και 
δραστηριοτήτων.

ΑνθολογΙΑ 
ΕΠΙγρΑφΩν
8ος ΑΙ. Π.χ. - 6ος ΑΙ. Μ.χ. 
(ΤοΥ Αγγ. Π. ΜΑΤθΑΙοΥ)

ΑνθολογΙΑ 
ΑρχΑΙΑΣ 
ΕλλΗνΙΚΗΣ 
γρΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑνθολογΙΑ 
ΑρχΑΪΚΗΣ 
λΥρΙΚΗΣ 
ΠοΙΗΣΗΣ

ο ΑρχΑΙοΕλλΗνΙΚοΣ 
ΜΥθοΣ ΣΤΗν 
ΠΑγΚοΣΜΙΑ 
λογοΤΕχνΙΑ
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