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Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου, το 
ΚΕΓ ανέλαβε τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών 
βιβλίων λογοτεχνίας, καθώς και τη δημιουργία πρόσθετων 
μαθησιακών πόρων, με στόχο την ενίσχυση της 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η δράση περιλάμβανε: 

 Τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων 
λογοτεχνίας (Διαδραστικά σχολικά βιβλία) 

 Τη δημιουργία σύνθετων μαθησιακών αντικειμένων  και 
διαδικτυακών εργαλείων (Φωτόδεντρο) 

 Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανοιχτών ψηφιακών 
περιβαλλόντων για την ενίσχυση της διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας στη Β’/θμια Εκπαίδευση (Ψηφίδες για την 
ελληνική γλώσσα) 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 Βρίσκονται στη διεύθυνση http://ebooks.edu.gr/ 

 Περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική (html) έκδοση των 

σχολικών βιβλίων σε απλή και εμπλουτισμένη 

μορφή 

 Ο εμπλουτισμός των βιβλίων έγινε στοχευμένα με 

την εισαγωγή εικονιδίων στις ενότητες κάθε βιβλίου 

και περιλαμβάνει ποικίλο και ετερόκλητο υλικό 

(εξωτερικούς και εσωτερικούς συνδέσμους, 

φωτογραφίες, κείμενα, δραστηριότητες, παιχνίδια 

κλπ.) 

http://ebooks.edu.gr/


Ο εμπλουτισμός περιλαμβάνει: 

 

 υπερσυνδέσεις σε διαθέσιμα 

online βιογραφικά σημειώματα 

των συγγραφέων και βίντεο για 

τη ζωή και το έργο τους 

 υπερσυνδέσεις σε διαθέσιμες 

ηχογραφήσεις αναγνώσεων 

ποιημάτων 

 γλωσσικά σχόλια που 

ενσωματώθηκαν στο κείμενο με 

τη μορφή pop-up συνδέσμων 

 σύνδεση στην ηλεκτρονική 

έκδοση του Λεξικού της Κοινής 

Νεοελληνικής (Πύλη για την 

ελληνική γλώσσα) 



 αλλά και πληθώρα λογοτεχνικών 

κειμένων, τα οποία είτε ενισχύουν 

ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες 

είτε προτείνονται για παράλληλη 

ανάγνωση μετά από κάθε κείμενο 



ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

 Το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων βρίσκεται 

στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/ 

 Περιλαμβάνει σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα 

(ιστοσελίδες) και εκπαιδευτικές εφαρμογές για την 

ενίσχυση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο 

σχολείο 

 Η πλοήγηση στο περιβάλλον γίνεται α) με ελεύθερη 

αναζήτηση, β) ανά συλλογή (Γλώσσα & Λογοτεχνία 

> Λογοτεχνία Γυμνασίου-Λυκείου), γ) ανά θεματική 

περιοχή με τη βοήθεια ταξινομικού δέντρου, δ) ανά 

τύπο αντικειμένου και ε) με την εφαρμογή ειδικών 

φίλτρων 

http://photodentro.edu.gr/lor/


ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

λογογραφήματα 
Εκπαιδευτική εφαρμογή με διαμορφωμένα περιβάλλοντα παραγωγής 

λόγου και προτεινόμενες δραστηριότητες ανάγνωσης ενός 

λογοτεχνικού έργου 

Παρέχεται η δυνατότητα μορφοποίησης 

κειμένου και αποθήκευσης στον 

υπολογιστή 



ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

σύνθετα 

μαθησιακά 

αντικείμενα 
 

Περιλαμβάνουν πλούσιο 

υλικό (κείμενα, 

φωτογραφίες, 

συνδέσμους) για 

συγγραφείς, 

γραμματολογικές 

περιόδους, ρεύματα & 

κινήματα, κειμενικά είδη, 

τεχνικές/τρόποι γραφής 

και διάφορα θέματα της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας 



ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

δύο μαθησιακά 

αντικείμενα για 

την 

αυτοαναφορά 



ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

για την 

Επτανησιακή 

Σχολή 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

 Βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.greek-

language.gr/digitalResources 

 Ψηφιακό περιβάλλον για την ανάγνωση, τη 

διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις απαρχές μέχρι 

σήμερα 

 Περιλαμβάνει διαδραστικούς χάρτες & 

χρονογραμμές, σώματα κειμένων & 

πολυμεσικούς οδηγούς για τη λογοτεχνία 

http://www.greek-language.gr/digitalResources
http://www.greek-language.gr/digitalResources
http://www.greek-language.gr/digitalResources


ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Ανεμόσκαλα 
 

Περιλαμβάνει σώματα 

κειμένων & 

συμφραστικούς πίνακες 

για Νεοέλληνες ποιητές 

του 19ου και 20ού αιώνα 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Περιλαμβάνει: 

 

 Χρονολόγιο 

 Εργοβιογραφικό 

 Εργογραφία-

βιβλιογραφία-

Δικτυογραφία 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

 δίνει πρόσβαση 

στο έργο μέσω 

καταλόγου 

περιεχομένου 

 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Παρέχεται η δυνατότητα: 

1. απλής αναζήτησης λεκτικού τύπου σε 

όλο το έργο ενός ποιητή ή σε επιμέρους 

συλλογές ή σε περισσότερους από έναν 

ποιητές (συνδυαστική αναζήτηση) 

2. αναζήτησης σε συγκεκριμένους 

καταλόγους λέξεων ή με εφαρμογή 

ειδικών κριτηρίων 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Πρόσωπα και 

θέματα της 

Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας 

Πολυμεσική 

παρουσίαση της 

ιστορίας της 

νεοελληνικής 

λογοτεχνίας: από 

την Κρητική 

Αναγέννηση 

μέχρι και τη γενιά 

του 1970 (17ος-

20ός αιώνας). 

 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Η πλοήγηση 

μπορεί να 

γίνει από: 

 

α) το 

λημματολόγιο 

 

 

β) το πεδίο 

αναζήτησης 

 

 

γ) το ευρετήριο 

 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Κάθε λήμμα περιλαμβάνει 

περισσότερα του ενός 

αποσπάσματα που προέρχονται 

από πολλές και διαφορετικές 

πηγές (έγκυρες γραμματολογίες, 

γλωσσάρια και λεξικά 

λογοτεχνικών όρων, μελέτες και 

άρθρα γραμματολογικού 

περιεχομένου κλπ.) 

 

Στιγμιότυπο από το λήμμα για τον 

Ανδρέα Εμπειρίκο 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Υπερσυνδέσεις σε λήμματα του 

περιβάλλοντος, καθώς και 

προτάσεις για ανάγνωση άλλων 

δημιουργούν ευρύτερα σύνολα 

λημμάτων που μπορούν να 

διαβαστούν συνδυαστικά. 

 

Στιγμιότυπο από το λήμμα για τη 

γενιά του 1880 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Αξιοποιώντας το Ευρετήριο ο 

χρήστης μπορεί να βρει 

πληροφορίες για λήμματα που δεν 

περιλαμβάνονται στο κυρίως 

λημματολόγιο, αντλώντας υλικό 

από τα υπάρχοντα λήμματα. 

 

Δημιουργώντας το λήμμα «μυθική 

μέθοδος» 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Ιστορία και Λογοτεχνία 

 Προσφέρει μια εικονική περιήγηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στον ιστορικό 

χρόνο 

 Η αφήγηση εξελίσσεται με τη βοήθεια μιας χρονογραμμής σε δύο επίπεδα: α) 

ιστορικές περίοδοι και β) ιστορικά γεγονότα 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Ο χρήστης μπορεί να 

περιηγηθεί σε δύο 

κατηγορίες υλικού: 

 Λογοτεχνικά 

κείμενα 

 Ιστορικά τεκμήρια: 

γραπτές πηγές και 

οπτικοακουστικό 

υλικό 

(φωτογραφίες, 

βίντεο, ηχητικά 

αρχεία) 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Λογοτεχνία και 

πόλεις 

Εικονική περιήγηση σε 

τόπους της λογοτεχνίας 

μέσα από διαδραστικούς 

χάρτες, λογοτεχνικά 

κείμενα και πολυμεσικό 

υλικό 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Εισαγωγικά κείμενα, 

επιμέρους ενότητες, 

περιοχές και γειτονιές 

επισημειωμένες στον 

χάρτη υποδεικνύουν 

ποικίλους τρόπους 

πλοήγησης στο υλικό και 

διάφορες αναγνωστικές 

διαδρομές 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Σε κάθε ενότητα η αφήγηση εξελίσσεται μέσα από 

λογοτεχνικά κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά 

αρχεία, τα οποία συνθέτουν το εικονικό ψηφιδωτό 

της πόλης και της ανθρωπογεωγραφίας της 



ΨΗΦΙΔΕΣ  

για την ελληνική γλώσσα 

Οι λογοτεχνικές πόλεις χρηστών είναι ένα διαμορφωμένο περιβάλλον 

που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους 

πόλεις και να τις διαμοιράσουν σε άλλους 

Απαραίτητη προϋπόθεση: η 

δωρεάν εγγραφή στο σύστημα 

και η απόκτηση προσωπικού 

λογαριασμού και κωδικού 

χρήσης 



Σας ευχαριστούμε 


