υπουργειο πολιτισμου, παιδειασ και θρησκευματων

υπουργειο πολιτισμου, παιδειασ και θρησκευματων

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (EFNIL)

Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική
εκπαίδευση. Εγγραφείτε δωρεάν στην εβδομαδιαία
ενημέρωση της Πύλης.

www.greek-language.gr/digitalResources

Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση

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

Ψηφιακ μέσα
διδασκαλία
των γλωσσικών μαθημάτων
Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών & νέοι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

2&3
Οκτωβρίου

2015

www.greek-language.gr

Παρασκευή 2/10, 15:30-21: 00
Σάββατο 3/10, 09 : 00-15 : 30
Divani Palace Acropolis
Παρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα

http://ancdialects.greeklanguage.gr
Θετίμα: Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι

πληροφορίες: τηλ.: 2313 331 500, www.greeklanguage.gr/digital_school_conferences

καραμαουνα 1 -πλ. σκρα - 551 32 καλαμαρια θεσσαλονικη τηλ.: 2313 331 500, 2313 331 501, fax: 2313 331 502
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Πρόσκληση

Πρόγραμμα (συνοπτικό)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
15:30-16:30 Υποδοχή – Εγγραφές*
16:30-17:00 Έναρξη – Προσφωνήσεις (Αίθουσα ολομέλειας)
17:00-18:30 Συνεργατικές κοινότητες εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σεναρίων για τα γλωσσικά
μαθήματα. Το πρόγραμμα ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ
18:30-19:00 Διάλειμμα καφέ
19:00-21:00 Οι νέοι ψηφιακοί πόροι του ΚΕΓ για τα γλωσσικά μαθήματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Αίθουσα 1
09:00-11:00 Εργαστήρι
δασκάλων

11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:30 Εργαστήρι
δασκάλων

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Αίθουσα 2
Αίθουσα 3
Εργαστήρι
Εργαστήρι
φιλολόγων
φιλολόγων
(αρχαία ελληνική (νεοελληνική
γλώσσαγλώσσα)
γραμματεία)

Εργαστήρι
Εργαστήρι
φιλολόγων
φιλολόγων
(αρχαία ελληνική (νεοελληνική
γλώσσαγλώσσα)
γραμματεία)
13.30-14.30 Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ)
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (αίθουσα ολομέλειας)
14.30-15.30 Απολογισμός - Συζήτηση και λήξη του συνεδρίου

Αίθουσα 4
Εργαστήρι φιλολόγων
(νεοελληνική
λογοτεχνία)

Εργαστήρι φιλολόγων
(νεοελληνική
λογοτεχνία)

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
σας προσκαλούν στη διημερίδα
«Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων».
Η διημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης
«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» που εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας:
θα γίνει παρουσίαση της παραπάνω Πράξης
και των αποτελεσμάτων της,
•
θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από ερευνητές που συμμετείχαν
στις δράσεις του προγράμματος, με έμφαση σε καλές πρακτικές
για τη διδασκαλία με ψηφιακά μέσα και
•
θα παρουσιαστούν οι νέοι ψηφιακοί πόροι του ΚΕΓ
(www.greek-language.gr/digitalResources &
http://proteas.greek-language.gr).

*Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Ο Πρόεδρος του ΚΕΓ
Ι. Ν. Καζάζης
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