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BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 

Λάμπροσ Πόλκασ 

Aτομικά ςτοιχεία: 

Oνοματεπϊνυμο: Λάμπροσ Πόλκασ. 

Ρατρϊνυμο: Σπυρίδων. 

Θλεκτρ. ταχυδρομείο: lpolkas@uniwa.gr . 

Πανεπιςτημιακή εκπαίδευςη: 

Φιλοςοφικι Σχολι ΕΚΡΑ -Τμιμα Κλαςικισ Φιλολογίασ (1978-1981). Βακμόσ πτυχίου: Λίαν 

Καλϊσ. 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών:  

 1999. Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθν κλαςικι φιλολογία του Τμιματοσ Φιλολογίασ τθσ 

Φιλοςοφικισ Σχολισ του ΑΡΘ. Τίτλοσ διατριβισ: «Υπνοσ-αγρυπνία-όνειρο. Από τθν Ιλιάδα 

ςτθν Οδφςςεια». Βακμόσ: Άριςτα. 

 2008. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ Διδακτικι τθσ Τεχνολογίασ και τα 

Ψθφιακά ςυςτιματα. Κατεφκυνςθ: Θλεκτρονικι μάκθςθ του ςθμερινοφ Τμιματοσ 

Ψθφιακϊν Συςτθμάτων του ΡΑΡΕΙ. Τίτλοσ διπλωματικισ εργαςίασ: «Αναπαριςτάνοντασ τθ 

δομι μιασ παραδοςιακισ αφιγθςθσ με θλεκτρονικό γραφικό οργανωτι». Βακμόσ Άριςτα. 

Γνώςη ξζνων γλωςςών: 

Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ. Τίτλοσ: First Certificate in English (University of 

Cambridge). Επίπεδο B2. 

Υποτροφίεσ: 

Υπότροφοσ επιςκζπτθσ ερευνθτισ Stanley J. Sieger ςτο «Ρρόγραμμα Ελλθνικϊν Σπουδϊν» 

του Ρανεπιςτθμίου Ρρίνςτον (των ΘΡΑ) κατά τθν περίοδο 1θ Μαΐου ζωσ 1θ Ιουνίου του 

2002. Θζμα ζρευνασ: «Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Ρολιτιςμόσ ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό.  

Διδακτικό ζργο ςε Α.Ε.Ι: 

 Διδαςκαλία ςτο Τμιμα Φιλοςοφίασ και Ραιδαγωγικισ του Αριςτοτζλειου 

Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ςφμφωνα με το ΡΔ 407/80. Χρονικό διάςτθμα: 27-02-2004 

ζωσ 31-08-2004. Διδαςκαλία μακιματοσ: «Διδακτικι Μεκοδολογία του μακιματοσ των 

Αρχαίων Ελλθνικϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (με εφαρμογζσ). 

 Διδαςκαλία ςτο ΔΡΜΣ του ΡΑΔΑ «Ραιδαγωγικι μζςω Καινοτόμων Τεχνολογιϊν και 

Βιοϊατρικϊν Ρροςεγγίςεων» κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19 των μακθμάτων Χειμερινοφ 

και Εαρινοφ εξαμινου «Τεχνολογία και Σφγχρονεσ Τάςεισ ςτθ Διδακτικι Γλωςςικϊν 

Μακθμάτων Α/κμιασ» (ΜΕΚ 3.2.6.), και «Τεχνολογία και Σφγχρονεσ Τάςεισ ςτθ Διδακτικι 

Γλωςςικϊν Μακθμάτων Β/κμιασ» (ΜΕΚ 3.2.4). 
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Διδακτικό ζργο ςε επιμορφωτικά προγράμματα με ΤΠΕ: 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ ςτο ΡΑΚΕ του ΥΡΕΡΘ-ΡΑΚΕ ΕΚΡΑ, ΡΑΚΕ Αττικισ και 

Στερεάσ Ελλάδασ (Ακινα). Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 36. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ ςτο ΡΑΚΕ του ΥΡΕΡΘ-ΑΣΡΑΙΤΕ, ΡΑΚΕ Αττικισ και 

Στερεάσ Ελλάδασ (Ακινα). Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 42. 

 Διδαςκαλία ωσ βοθκόσ επιμορφωτισ ςτο ΡΑΚΕ του ΥΡΕΡΘ-ΑΣΡΑΙΤΕ, ΡΑΚΕ Αττικισ 

και Στερεάσ Ελλάδασ (Ακινα). Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 3. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ φιλολόγων εκπαιδευτικϊν Βϋ επιπζδου ΤΡΕ ςτο ΚΣΕ 

Ακθνϊν «2ο Ρειραματικό ΓΕΛ» από 22/4/2013- 05/12/2013. Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 48+4= 52. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ φιλολόγων εκπαιδευτικϊν Βϋ επιπζδου ΤΡΕ ςτο ΚΣΕ 

Ακθνϊν «2ο Ρειραματικό ΓΕΛ» από 24/2/2014- 23/10/2014. Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 48+4=52. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ φιλολόγων εκπαιδευτικϊν Βϋ επιπζδου ΤΡΕ ςτο ΚΣΕ 

Ακθνϊν «2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο» από 17/122014-29/05/2015. Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 52. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ ςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για κακθγθτζσ που 

διδάςκουν κεωρθτικζσ επιςτιμεσ και Καλλιτεχνικά, επιπζδου Β 1.1. ΤΡΕ, τθσ 1θσ περιόδου 

(Μάιοσ-Ιοφνιοσ 2017) ςτο ΚΣΕ Ακθνϊν «2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο». Ϊρεσ διδαςκαλίασ 36. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ ςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για κακθγθτζσ που 

διδάςκουν κεωρθτικζσ επιςτιμεσ και Καλλιτεχνικά, επιπζδου Β 1.1. ΤΡΕ, τθσ 2θσ περιόδου 

(Δεκζμβριοσ 2017-Μάρτιοσ 2018) ςτο ΚΣΕ Ακθνϊν «2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο» από 

19/12/2017 ζωσ 20/03/2018. Ϊρεσ διδαςκαλίασ 36. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ ςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για κακθγθτζσ που 

διδάςκουν κεωρθτικζσ επιςτιμεσ και Καλλιτεχνικά, επιπζδου Β 1.1. ΤΡΕ, τθσ 3θσ περιόδου 

(Απρίλιοσ 2018-Ιοφνιοσ 2018) ςτα ΚΣΕ Ακθνϊν: α) «2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο» (ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 36) και β) «1ο Ρειραματικό Λφκειο Ακινασ, «Γεννάδειο» (ϊρεσ διδαςκαλίασ 

36), από 17/04/2018 ζωσ 03/07/2018. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ ςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για κακθγθτζσ που 

διδάςκουν κεωρθτικζσ επιςτιμεσ και Καλλιτεχνικά, επιπζδου Β 1.1. ΤΡΕ, τθσ 4θσ περιόδου 

(Νοζμβριοσ 2018-Φεβρουάριοσ 2018) ςτο ΚΣΕ Ακθνϊν «2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο», από 

13/11/2018 ζωσ 12/02/2019. Ϊρεσ διδαςκαλίασ 36. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ ςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για κακθγθτζσ που 

διδάςκουν κεωρθτικζσ επιςτιμεσ και Καλλιτεχνικά, επιπζδου Β 1.1. ΤΡΕ, τθσ 5θσ περιόδου 

(Απρίλιοσ 2019-Ιοφλιοσ 2019) ςτο ΚΣΕ Ακθνϊν «2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο», 09/04/2019 ζωσ 

02/07/2019. Ϊρεσ διδαςκαλίασ 36. 

 Διδαςκαλία ωσ επιμορφωτισ φιλολόγων ςτο Ρρόγραμμα «Μείηον Ρρόγραμμα 

Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν» του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. Ρερίοδοσ: 2ο εξάμθνο του 

2011. Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 54. 

Πιςτοποίηςη ςε Τ.Π.Ε.:  



3 

 

 Ριςτοποίθςθ Αϋ Επιπζδου. Ζργο: «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ 

Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτθν εκπαιδευτικι διδακτικι διαδικαςία». 

Φορείσ: ΥΡΕΡΘ-ΙΤΥ. Χρονικό διάςτθμα: 12/3 ζωσ 12/5/2003. Ϊρεσ 48.  

 Ριςτοποίθςθ Βϋ Επιπζδου. Ζργο: «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ 

Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτθν εκπαιδευτικι διδακτικι διαδικαςία». 

Φορείσ: ΥΡΕΡΘ-ΙΤΥ. Χρονικό διάςτθμα: 04/09/2008 ζωσ 30/10/2008. Ϊρεσ: 96. 

Συμμετοχή, ωσ επιμορφοφμενοσ, ςε προγράμματα για τισ ΤΠΕ: 

 Ριςτοποίθςθ προγράμματοσ επιμορφωτϊν ΤΡΕ Βϋ επιπζδου ςτα ΡΑΚΕ 

(Ρανεπιςτθμιακά Κζντρα Επιμόρφωςθσ). Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ  -ΡΑΚΕ Ρα.Ρει 

& ΑΣΡΑΙΤΕ. Ϊρεσ: 350 + 30 ϊρεσ προετοιμαςίασ, πρακτικϊν αςκιςεων και αναλόγου 

αρικμοφ ωρϊν εφαρμογϊν ςτθν τάξθ. 

 Ριςτοποίθςθ ςτθν «Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν ςτθν θλεκτρονικι μάκθςθ». ΕΚΔΔΑ-

Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ. Ϊρεσ: 70.  

 Ριςτοποίθςθ ωσ Επιμορφωτισ Επιμορφοφμενων ςτον κλάδο ΡΕ 02, ςτο πλαίςιο τθσ 

πράξθσ «Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν» του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. 

Ϊρεσ 200 (54 διά ηϊςθσ και 146 ϊρεσ εξ αποςτάςεωσ). 

 Επιμόρφωςθ 40 ωρϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία πρωτότυπθσ 

μεκοδολογίασ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων βαςιςμζνων ςε ΤΡΕ και δθμιουργία εκπαιδευτικϊν 

ςεναρίων για τα μακιματα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν Α’/βάκμια και Β’/βάκμια 

εκπαίδευςθ» του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΚΕΓ). Θ χρονικι διάρκεια τθσ Ρράξθσ ιταν 

από 1θ Οκτωβρίου 2010 μζχρι και 20 Νοεμβρίου 2015. 

Συμμετοχή ςε ευρωπαϊκά προγράμματα (Commenius – Ersamus +): 

 «Διδαςκαλία των Κλαςικϊν Σπουδϊν με ΤΡΕ». Certificate (Comenius IST Course): 

Circe - A Classics and ICT Resource Course for Europe / Ριςτοποιθτικό (Κομζνιουσ IST 

Course). «Tο ζργο CIRCE - ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα κλαςικϊν ςπουδϊν με νζεσ 

τεχνολογίεσ για τθν Ευρϊπθ (A Classics and ICT Resource Course for Europe) BE-2010-125-

001». Ακουϊλζια (Aquileia), Ιταλία 4-11 Ιουλίου 2010. 

 «Δυναμικι των Ομάδων και των Κοινωνικϊν Δεξιοτιτων ςτθ Σχολικι Τάξθ» / 

«Group Dynamics and Social Skills in the Classroom. Erasmus+in-Service Training Course. 

Ιρλανδία, 26 Ιουλίου ζωσ 1θ Αυγοφςτου 2015.  

Συμμετοχή ςε προγράμματα για τα γλωςςικά μαθήματα με ΤΠΕ: 

1. Συμμετοχι ςε Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για επιμορφωτζσ ΤΡΕ: 
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 Συμμετοχι ςτθ ςφνταξθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν για επιμορφωτζσ 

(μάκθμα «Αρχαία ελλθνικά»). Φορζασ υλοποίθςθσ: Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Ρράξθ: 

«Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι 

διδακτικι διαδικαςία, Ρ2). ΥΡΕΡΘ-Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Στο πλαίςιο του προγράμματοσ 

ςυμμετείχα ςτα επόμενα ζργα: 

— Σφνταξθ ζργου «Ενδεικτικόσ κατάλογοσ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςυγγραφι ςεναρίων διδαςκαλίασ».  

— Σφνταξθ ζργου «Ενδεικτικό Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθν εκπαίδευςθ των 

επιμορφωτϊν κατά κλάδο (ειδικοφ μζρουσ ενδεικτικισ διάρκειασ 200 ωρϊν). Κλάδοσ 

ΡΕ02». 

— Σφνταξθ ζργου «Ενδεικτικό Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθν εκπαίδευςθ των 

επιμορφωτϊν κατά κλάδο (γενικοφ μζρουσ ενδεικτικισ διάρκειασ 35 ωρϊν). Κλάδοσ ΡΕ02». 

Ρερίοδοσ: 2006-2007. Στο ςφνολό του το πρόγραμμα είναι αναρτθμζνο ςτθ διεφκυνςθ του 

Ρ.Ι.+: http://www.pi-schools.gr/programs/epeaek_b_epipedo/epim_tpe/index.php.. 

2. Συμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα με τισ ΤΡΕ: 

 Συμμετοχι ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα του Kζντρου Eλλθνικισ Γλϊςςασ 

«Δθμιουργία θλεκτρονικοφ κόμβου για τθν υποςτιριξθ των διδαςκόντων το μάκθμα τθσ 

γλωςςικισ αγωγισ και ςυμπεριφοράσ (μθτρικι γλϊςςα) ςτθ Δευτεροβάκμια Eκπαίδευςθ 

(με ζμφαςθ ςτο Λφκειο)». Ρερίοδοσ: 1998-2000. Στθν προετοιμαςία και λειτουργία τθσ 

υπόδραςθσ 5 με τίτλο «Ρροβλιματα γλϊςςασ ςτθν ενδογλωςςικι και διαγλωςςικι 

μετάφραςθ»: (α) προςάρμοςα τον κεωρθτικό προβλθματιςμό για τθν ενδογλωςςικι 

μετάφραςθ (από τα αρχαία ςτα νζα ελλθνικά), ςτισ ανάγκεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Eκπαίδευςθσ, (β) ςυνζβαλα ςτθν επεξεργαςία των κειμζνων που περιλαμβάνονται ςτθ 

ςχετικι μελζτθ, (γ) ςυνζταξα τισ παιδαγωγικζσ και τεχνολογικζσ αρχζσ τθσ ςχετικισ δράςθσ, 

(δ) εργάςτθκα για τθ ςφνταξθ και τον εμπλουτιςμό τθσ ςχετικισ δράςθσ με θλεκτρονικά 

κείμενα τα οποία αφοροφν: ςτθν ιςτορία τθσ μετάφραςθσ των κλαςικϊν γλωςςϊν, ςτθ 

διδακτικι των αρχαίων κειμζνων, ςτθ βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ του κακθγθτι φιλολόγου 

για τθ μετάφραςθ ςτθ διδαςκαλία των αρχαίων κειμζνων. Βλ. και ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.komvos.edu.gr. Επίςθσ, ςιμερα ςτθν ΡΥΛΘ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

«Ενδογλωςςικι Μετάφραςθ. Από τα Αρχαία ςτα Νζα Ελλθνικά» του Κζντρου Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/team.html. 

• Ερευνθτικό και ςυγγραφικό πρόγραμμα «Αρχαιογνωςία και Αρχαιογλωςςία ςτθ 

Μζςθ Εκπαίδευςθ». Ρερίοδοσ: 2004-2008. Το πρόγραμμα υλοποιικθκε ςτο Κζντρο 

Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ από ειδικι ομάδα εργαςίασ με υπεφκυνο τον ομότιμο κακθγθτι Δ. 

Ν. Μαρωνίτθ. Ρροϊόντα προγράμματοσ: επτά διαταξικά αρχαιογνωςτικά εγχειρίδια για τθ 

Μζςθ Εκπαίδευςθ. Εκδότθσ: ΙΝΣ - Κδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ. 

http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49

http://www.pi-schools.gr/programs/epeaek_b_epipedo/epim_tpe/index.php
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/team.html
http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=161&lang=el
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&Itemid=161&lang=el . Σιμερα τα εγχειρίδια είναι δθμοςιευμζνα ςε ψθφιακι μορφι ςτισ 

«Ψθφίδεσ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα» του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ: 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html 

 Συμμετοχι ςτθν Ρράξθ «Δθμιουργία πρωτότυπθσ μεκοδολογίασ εκπαιδευτικϊν 

ςεναρίων βαςιςμζνων ςε ΤΡΕ και δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςεναρίων για τα μακιματα 

τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν Α’/βάκμια και Β’/βάκμια εκπαίδευςθ» του Κζντρου Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ. Θ χρονικι διάρκεια τθσ Ρράξθσ ιταν από 1 Οκτωβρίου 2010 μζχρι και 20 

Νοεμβρίου 2015. Στο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ αυτισ ςυμμετείχα ςτα εξισ ζργα: 

— «Σφνταξθ μεκοδολογικοφ πλαιςίου για τθν ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ και τθ 

γλωςςικι διδαςκαλία με παιδαγωγικι τεκμθρίωςθ». Ρερίοδοσ: 18/01/2011 ζωσ 

30/06/2011. Τα αντικείμενα απαςχόλθςισ μου ιταν: θ ςφνταξθ μελζτθσ που αποτφπωνε τισ 

διεκνείσ επιςτθμονικζσ αναηθτιςεισ ςτον τομζα τθσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία 

των κλαςικϊν γλωςςϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Θ αποτφπωςθ αυτι προερχόταν 

πρωτίςτωσ από τθν καταγραφι και ταξινόμθςθ των προςπακειϊν αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςε 

προγράμματα ςπουδϊν ςε χϊρεσ με μεγάλθ ςχετικι παράδοςθ (όπωσ θ Αγγλία και θ 

Αμερικι). 

— «Μεκοδολογία και διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ςτα Γλωςςικά 

μακιματα». Ρερίοδοσ: 01/08/2011 ζωσ 29/02/2012. Τα αντικείμενα απαςχόλθςισ μου 

ιταν θ διαμόρφωςθ και ςυγγραφι του κεωρθτικοφ πλαιςίου για τον ςχεδιαςμό, τθν 

ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι ςεναρίων και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ (με ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν από το πρωτότυπο).  

— «Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ 

προδιαγραφζσ που κα αντιςτοιχοφν ςε 30 διδακτικζσ ϊρεσ ανά τάξθ». Ρερίοδοι: 

21/03/2012 ζωσ 21/12/2012, 20/05/2013 ἐωσ 31/08/2013 και 07/02/2014 ζωσ 31/08/2014. 

Αντικείμενο: Δθμιουργία τεςςάρων (4) πρωτότυπων ςεναρίων για τθ διδαςκαλία τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Λφκειο), ςτα 

οποία ςυμπεριλαμβάνονται ςενάρια ςτο πλαίςιο του τυπικοφ γραμματιςμοφ για 

διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο τθσ ηϊνθσ των φιλολογικϊν μακθμάτων και με 

άλλα γνωςτικά αντικείμενα, για θμι-τυπικζσ και άτυπεσ ςχολικζσ πρακτικζσ με 

διαδραςτικοφσ πίνακεσ και φορθτοφσ υπολογιςτζσ.  

— «Ριλοτικι εφαρμογι και αξιολόγθςθ αντιπροςωπευτικοφ αρικμοφ ςεναρίων από κάκε 

τφπο ςε διαφοροποιθμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ πραγματικισ τάξθσ». Ρερίοδοι: 

21/03/2012 ζωσ 10/12/2012, 02/11/2012 ζωσ 31/12/2012, 20/05/2013 ζωσ 31/08/2013, 

07/02/2014 ζωσ 31/08/2014 και 23/01/2015 ζωσ 30/06/2015. Τα αντικείμενα απαςχόλθςισ 

μου ιταν θ δοκιμι / εφαρμογι ςεναρίων με βάςθ τθ μεκοδολογία που αναπτφχκθκε για τθ 

διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ (Λφκειο), ςτα οποία μποροφν να ςυμπεριλαμβάνονται ςενάρια ςτο πλαίςιο του 

http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=161&lang=el
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
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τυπικοφ γραμματιςμοφ, για διακεματικζσ διδακτικζσ πρακτικζσ, για θμι-τυπικζσ και άτυπεσ 

ςχολικζσ πρακτικζσ, με διαδραςτικοφσ πίνακεσ και φορθτοφσ υπολογιςτζσ, κακϊσ και 

παραδειγματικά ςενάρια. Σφνταξθ ποριςμάτων από τθν εμπειρία τθσ εφαρμογισ και 

κατάκεςθ προτάςεων.  

— «Μζκοδοι αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων». Ρερίοδοσ 01/04/2014 ζωσ 

31/08/2014. Τα αντικείμενα απαςχόλθςισ μου ιταν θ ςφνταξθ μελζτθσ για το πλαίςιο 

αρχϊν αξιολόγθςθσ ςεναρίων για τθ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και 

γραμματείασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ ςφνταξθ ποριςμάτων που 

πρόεκυψαν από τθν αξιολόγθςθ ενδεικτικοφ αρικμοφ ςεναρίων και τθ μελζτθ επιλεγμζνων 

περιπτϊςεων εκπαιδευτικϊν που ςυνζταξαν ςενάρια για τθ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Επίςθσ θ αξιολόγθςθ 

δφο (2) εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με βάςθ το πλαίςιο αρχϊν αξιολόγθςθσ ςεναρίων για τθ 

διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ.  

Συγγραφικό ζργο ςε ερευνητικά προγράμματα για τα γλωςςικά μαθήματα με τισ ΤΠΕ του 

Κζντρου Ελληνικήσ Γλώςςασ 

 Ερευνθτικό πρόγραμμα του Kζντρου Eλλθνικισ Γλϊςςασ «Δθμιουργία θλεκτρονικοφ 

κόμβου για τθν υποςτιριξθ των διδαςκόντων το μάκθμα τθσ γλωςςικισ αγωγισ και 

ςυμπεριφοράσ (μθτρικι γλϊςςα) ςτθ Δευτεροβάκμια Eκπαίδευςθ (με ζμφαςθ ςτο 

Λφκειο)». Ρερίοδοσ: 1998-2000. Στο πλαίςιο του παραπάνω προγράμματοσ ςυνζταξα το 

επόμενο εκπαιδευτικό υλικό: 

—Ιςτορικι επιςκόπθςθ τθσ μετάφραςθσ των κλαςικϊν γλωςςϊν: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/handbook_crosslingual/index.

html  

—Τριάντα τζςςερισ παρουςιάςεισ βιβλίων και άρκρων για τθ μετάφραςθ (διαγλωςςικι και 

ενδογλωςςικι), ςτον «Οδθγό Σχολιαςμζνθσ Βιβλιογραφίασ για τθν Αρχαία Ελλθνικι 

Γλϊςςα και Γραμματεία»: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/lexica/bibliography.html?g=4   

—Μεταφραςτικά δείγματα διδαγμζνων και αδίδακτων αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων, ςτο 

Συςτθματικό Μζροσ για τθ Σχολικι μετάφραςθ τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ τθσ δράςθσ για 

τθν «ενδογλωςςικι μετάφραςθ: μεταφράηοντασ από τα ελλθνικά ςτα ελλθνικά» του 

θλεκτρονικοφ κόμβου του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support/page_000.html  

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/handbook_crosslingual/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/handbook_crosslingual/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/handbook_crosslingual/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/lexica/bibliography.html?g=4
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/lexica/bibliography.html?g=4
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support/page_000.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support/page_000.html
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—«Απορίεσ και προτάςεισ για τθν εξζταςθ τθσ μετάφραςθσ και το "αδίδακτο κείμενο" ςτο 

λφκειο»: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_theory/page_002.ht

ml  

—«Ρρακτικζσ εφαρμογζσ: Οδφςςεια, Αλκίνου Απόλογοι (ι 1-38)»: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_005.ht

ml  

—Συγκριτικι μελζτθ με τίτλο «Ο Οδυςςζασ και οι Σειρινεσ ςτθν ομθρικι Οδφςςεια και ςτον 

Κάφκα», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ υπόδραςθσ «Διαγλωςςικι μετάφραςθ», και ειδικότερα ςτα 

περιεχόμενα «Ειςθγιςεισ» του θλεκτρονικοφ κόμβου του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ: 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/methodology/Anakoinoseis_Eisigiseis/polkas_4.htm 

 Στο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ του ΚΕΓ «Δθμιουργία πρωτότυπθσ μεκοδολογίασ 

εκπαιδευτικϊν ςεναρίων βαςιςμζνων ςε ΤΡΕ και δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςεναρίων για 

τα μακιματα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν Α’/βάκμια και Β’/βάκμια εκπαίδευςθ», ςυνζταξα 

τισ επόμενεσ μελζτεσ και ςενάρια διδαςκαλίασ: 

— Στο πλαίςιο του ζργου «Σφνταξθ μεκοδολογικοφ πλαιςίου για τθν ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθ γλωςςικι διδαςκαλία με παιδαγωγικι τεκμθρίωςθ» (Ρερίοδοσ: 

18/01/2011 ζωσ 30/06/2011) ςυνζταξα τθ μελζτθ «Ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ Διδαςκαλία των 

κλαςικϊν γλωςςϊν: το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Αγγλίασ για τθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ». Βλ.: 

http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/agglia_ps_klasiko.pdf  

— Στο πλαίςιο του ζργου «Μεκοδολογία και διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

ςεναρίων ςτα Γλωςςικά μακιματα» (Ρερίοδοσ: 01/08/2011 ζωσ 29/02/2012) ςυνζταξα (με 

τον Κ. Τουλοφμθ) τθ «Μελζτθ για τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι ςεναρίων 

και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και 

γραμματείασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ». Βλ.: 

http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3ancient_greek_polkas-

touloumis_0.pdf   

— Στο πλαίςιο του ζργου «Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ που κα αντιςτοιχοφν ςε 30 διδακτικζσ ϊρεσ ανά 

τάξθ» (Ρερίοδοι: 21/03/2012 ζωσ 21/12/2012, 20/05/2013 ἐωσ 31/08/2013 και 07/02/2014 

ζωσ 31/08/2014) ςυνζταξα τα επόμενα ςενάρια διδαςκαλίασ, τα οποία είναι ςιμερα 

αναρτθμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων του ΚΕΓ «Ρρωτζασ»: 

Σφνταξθ παρουςίαςθσ βιντεογραφθμζνθσ κεατρικισ παράςταςθσ τθσ «Αντιγόνθσ» του 

Σοφοκλι ςε περιβάλλον wiki: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2547   

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_theory/page_002.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_theory/page_002.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_theory/page_002.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_005.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_005.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_005.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/methodology/Anakoinoseis_Eisigiseis/polkas_4.htm
http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/agglia_ps_klasiko.pdf
http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3ancient_greek_polkas-touloumis_0.pdf
http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3ancient_greek_polkas-touloumis_0.pdf
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2547
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Τιμι και ατίμωςθ του νεκροφ: διακειμενικι προςζγγιςθ με αφορμι τθν Αντιγόνθ του 

Σοφοκλι: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1824   

Παράδοςθ και πρωτοτυπία ςτον «Περικλζουσ επιτάφιο» του Θουκυδίδθ: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1898   

“Αὐτόχκονεσ ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦκοσ: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1899  

— Στο πλαίςιο του ζργου «Ριλοτικι εφαρμογι και αξιολόγθςθ αντιπροςωπευτικοφ 

αρικμοφ ςεναρίων από κάκε τφπο ςε διαφοροποιθμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ 

πραγματικισ τάξθσ» (Ρερίοδοι: 21/03/2012 ζωσ 10/12/2012, 02/11/2012 ζωσ 31/12/2012, 

20/05/2013 ζωσ 31/08/2013, 07/02/2014 ζωσ 31/08/2014 και 23/01/2015 ζωσ 30/06/2015) 

εφάρμοςα και ςυνζταξα τα επόμενα ςενάρια διδαςκαλίασ, τα οποία είναι αναρτθμζνα ςτθ 

βάςθ δεδομζνων του ΚΕΓ «Ρρωτζασ»:  

Τιμι και ατίμωςθ του νεκροφ: διακειμενικι προςζγγιςθ με αφορμι τθν Αντιγόνθ του 

Σοφοκλι: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2554   

Παράδοςθ και πρωτοτυπία ςτον «Περικλζουσ Επιτάφιο» του Θουκυδίδθ: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3633   

Σφνταξθ παρουςίαςθσ βιντεογραφθμζνθσ κεατρικισ παράςταςθσ τθσ «Αντιγόνθσ» του 

Σοφοκλι ςε περιβάλλον wiki: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2547   

“Αὐτόχκονεσ ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦκοσ: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3634  

Η Αρχαία Αγορά τθσ Ακινασ: Διερευνϊντασ τα τοπία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Ιςτοριογραφίασ: 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2374  

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του παραπάνω ζργου ςυνζταξα και παραδειγματικό ςενάριο 

διδαςκαλίασ για το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Θεματογραφίασ τθσ Βϋ λυκείου, με τίτλο 

«Γεφυρϊνοντασ χάςματα διδαςκαλίασ ανάμεςα ςτο «άγνωςτο» και ςτο «γνωςτό» 

αρχαιοελλθνικό κείμενο». Βλ.: 

https://drive.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVRnVKUEpybW1wSGM/view?usp=sharing   

— Στο πλαίςιο του ζργου «Ριλοτικι εφαρμογι και αξιολόγθςθ αντιπροςωπευτικοφ 

αρικμοφ ςεναρίων από κάκε τφπο ςε διαφοροποιθμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ 

πραγματικισ τάξθσ» (Ρερίοδοι: 21/03/2012 ζωσ 10/12/2012, 02/11/2012 ζωσ 31/12/2012, 

20/05/2013 ζωσ 31/08/2013, 07/02/2014 ζωσ 31/08/2014 και 23/01/2015 ζωσ 

30/06/2015), ςυνζταξα μελζτθ αξιολόγθςθσ με τίτλο «Αξιολόγθςθ ςεναρίων διδαςκόντων 

Αρχαία Ελλθνικά /Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: εκπαιδευτικόσ ΧΧ, Σενάριο Χ». Βλ.: 

https://drive.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVZUVrS2NYTzhMb1E/view?usp=sharing  

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1824
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1898
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1899
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2554
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3633
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2547
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3634
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2374
https://drive.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVRnVKUEpybW1wSGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVZUVrS2NYTzhMb1E/view?usp=sharing
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— Στο πλαίςιο του ζργου «Μζκοδοι αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων» (Ρερίοδοσ 

01/04/2014 ζωσ 31/08/2014), ςυνζταξα δφο μελζτεσ:  

1. «Ρροςαρμογι τθσ γενικισ μελζτθσ για το πλαίςιο αρχϊν αξιολόγθςθσ και κωδικοποίθςθσ 

ςεναρίων για τθ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ». 

2. «Ρορίςματα από τισ αξιολογιςεισ διδακτικϊν ςεναρίων και τισ μελζτεσ περίπτωςθσ 

εκπαιδευτικϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ». 

Σθμείωςθ: 

Τα προθγοφμενα ζργα ςχεδιάςτθκαν ςε πλατφόρμα Moodle του ΚΕΓ με τίτλο «Διάλογοσ: 

διαδικτυακι κοινότθτα εκπαιδευτικϊν», όπου είχα τθν επιςτθμονικι ευκφνθ για τθ 

λειτουργία τθσ Κοινότθτασ των φιλολόγων εκπαιδευτικϊν ςτο Λφκειο για τα Αρχαία 

Ελλθνικά (http://dialogos.greek-language.gr/ ). 

Δημοςιεφςεισ ςε περιοδικά και τόμουσ για τα γλωςςικά μαθήματα με τισ ΤΠΕ: 

 2000. «H ελλθνορωμαϊκι αρχαιότθτα ςτο διαδίκτυο: οδθγόσ πλοιγθςθσ», 

περιοδικό Διαβάηω 411, ςς. 109-115. 

 2002. «Yπολογιςτζσ και Aρχαιογνωςία: το παράδειγμα του "Ρερςζα"», περιοδικό ο 

Πολίτθσ 100, ςς. 31-38. 

 2007. «Χαρτογράφθςθ αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου με τον υπολογιςτι», περιοδικό 

Φιλόλογοσ 130, ςς. 555-568 [ISSN: 1107-5392]. 

 2015. «θ-ςυντονιςμόσ ςτθ διαδικτυακι κοινότθτα των αρχαίων ελλθνικϊν» (με τον 

Κ. Τουλοφμθ & Αν. Μάτο). Στον τόμο Δ. Κουτςογιάννθσ – Αν. Μάτοσ (επιμ.), Διαδικτυακζσ 

κοινότθτεσ εκπαιδευτικϊν για τα γλωςςικά μακιματα: ςχεδιαςμόσ και εμπειρία. 

Θεςςαλονίκθ: Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςς. 125-128 [ISBN: 978-960-87140-8-3]. 

Δημοςιεφςεισ ςε Πρακτικά Συνεδρίων για τα γλωςςικά μαθήματα με τισ ΤΠΕ: 

 2003. «”Ο Άρχοντασ των δαχτυλιδιϊν" ςτον "Θθςαυρό τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ" 

(TLG)». Ειςιγθςθ ςτο Συνζδριο «Γλϊςςα και Λογοτεχνία ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ». 

Ιωάννινα, 16-17 Μαίου 2003. Δθμοςίευςθ ςτο Ι. Ρερυςινάκθσ ‒ Α. Τςαγγαλίδθσ (επιμ.), 

Γλϊςςα και Λογοτεχνία ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ιωάννινα: Ρανεπιςτιμιο 

Ιωαννίνων, Τμιμα Φιλολογίασ, 2004, ςς. 293-309 [ISBN: 960-233-155-0]. 

 2011. «Σφγκριςθ κειμζνου με τισ ψθφιακζσ του εικόνεσ». Ειςιγθςθ ςτο 6ο 

Ρανελλινιο Συνζδριο των Εκπαιδευτικϊν για τισ ΤΡΕ «Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι 

Ρράξθ». Σφροσ 6, 7, 8 Μαΐου 2011. Δθμοςίευςθ ςτο Κ. Γλζηου, κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά 

ειςθγιςεων: 6ο Πανελλινιο Συνζδριο των Εκπαιδευτικϊν για τισ ΤΠΕ «Αξιοποίθςθ των ΤΠΕ 

ςτθ διδακτικι Πράξθ. Σφροσ, 2011, ςς. 217-225 [ISBN: 978-960-89753-7-8]. 

 2014. «Ραρουςίαςθ-κριτικι κεατρικισ παράςταςθσ τθσ "Αντιγόνθσ" του Σοφοκλι 

ςε περιβάλλον wiki». Ειςιγθςθ ςτο 3ο Ρανελλινιο Εκπαιδευτικό Συνζδριο Θμακίασ, με 

http://dialogos.greek-language.gr/
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κζμα «Αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδακτικι πράξθ», υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου 

Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων (αρικμ. Ρρωτ. 155377/Γ7/22-10-2013). Νάουςα 4, 5 και 6 

Απριλίου 2014, ςς. 274-287 [ISBN: 978-960-99301-1-6+. Βλ. και: 

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/ekp_senar/VolE/VolE_274_287.pdf  

 2014. «Ανακεϊρθςθ κειμζνων ςε περιβάλλον wiki». Ειςιγθςθ ςτο Συνζδριο τθσ 

Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ για τθ Διάδοςθ των ΤΡΕ ςτθν 

Εκπαίδευςθ «Θ εκπαίδευςθ ςτθν εποχι των ΤΡΕ». Ακινα 22 και 23 Νοεμβρίου 2014. 

Δθμοςίευςθ ςτο Φ. Γοφςιασ (επιμ.), Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: Η εκπαίδευςθ ςτθν εποχι 

των ΤΠΕ (e-book). Ακινα, 2014, ςς. 99-106 [ISBN: 978-960-99435-6-7].  

 2017. «Ευριματα από τθν Αξιολόγθςθ Διδακτικϊν Σεναρίων με τισ ΤΡΕ ςτο 

Μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν». Στο Ν. Τηιμόπουλοσ (επιμ.), 9ο Πανελλινιο Συνζδριο των 

Εκπαιδευτικϊν για τισ ΤΠΕ «Αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ 

Επικοινωνίασ ςτθ Διδακτικι Πράξθ», υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων. Σφροσ 28-30 Απριλίου 2017. Εκδόςεισ Ε-Δίκτυο ΤΡΕΕ, Σφροσ 2018 *ISBN: 

978-618-80768-4-6]. 

 2018. «Θ παιδαγωγικι των πολυγραμματιςμϊν ςτον "Ρρωτζα"». Ειςιγθςθ ςτο 

πανελλινιο γλωςςολογικό ςυνζδριο «Τηαρτηάνεια 2018», με τίτλο «Ρολυγραμματιςμοί 

ςτθν εκπαίδευςθ: από τθ κεωρία ςτθν πράξθ». Τφρναβοσ 23 & 24/11/2018. Θεματικὀ 

ςυμπόςιο με κζμα «Εμπειρίεσ από τον "Ρρωτζα"»: εφαρμόηοντασ τουσ 

πολυγραμματιςμοφσ ςτθ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ». 

Συγγραφή εγχειριδίων και βιβλίων:  

1. Σε ζντυπθ μορφι: 

 1997. «Εντοπιςμόσ Αρμοδιοτιτων των Υπουργείων Εκνικισ Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Εξωτερικϊν και Ρολιτιςμοφ ςε Θζματα Γλϊςςασ». Θεςςαλονίκθ: Κζντρο 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ-ΥΡΕΡΘ, 1997 *ISBN: 960-7779-04-5]. 

 1998 «Νεότερθ Ευρωπαϊκι Λογοτεχνία. Ανκολόγιο Μεταφράςεων. Βϋ Ενιαίου 

Λυκείου (επιλογισ)». Ακινα: ΥΡΕΡΘ-Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο-Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Εκδόςεισ ΟΕΔΒ, 1998 *ISBN: 960-06-0639-0]. 

2. Σε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι: 

 2006. «Αρχαϊκι επικι ποίθςθ» (με τον Δ. Ν. Μαρωνίτθ). Θεςςαλονίκθ: Ινςτιτοφτο 

Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν, Κδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ, 2006 *ISBN: 978-960-231-117-2]. 

Το εγχειρίδιο ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ και ςυγγραφικοφ προγράμματοσ 

Σπουδϊν «Αρχαιογνωςία και Αρχαιογλωςςία ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ». Ρερίοδοσ: 2004-

2008. Σε ψθφιακι μορφι το εγχειρίδιο είναι δθμοςιευμζνο ςτισ «Ψθφίδεσ για τθν Ελλθνικι 

Γλϊςςα»: 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/epos/index.html 

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/ekp_senar/VolE/VolE_274_287.pdf
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/epos/index.html
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— «Τα ομθρικά ζπθ» (με τον Δ.Ν. Μαρωνίτθ). Σε ψθφιακι μορφι ςτον «Εγκυκλοπαιδικό 

Οδθγό: Αρχαϊκι επικι ποίθςθ» των Δ. Ν. Μαρωνίτθ, Λ. Ρόλκα, Κ. Τουλοφμθ, ςτισ «Ψθφίδεσ 

για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα» του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ: 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/index.html 

Ζντυπεσ δημοςιεφςεισ ςε επιςτημονικά περιοδικά, τόμουσ και Πρακτικά Συνεδρίων: 

1. Ρεριοδικά (επιλογι) 

 1989. «O προδραματικόσ μφκοσ και οι διθγθματικζσ του προβολζσ ςτον “Oιδίποδα 

Tφραννο” του Σοφοκλι», περιοδικό Φιλόλογοσ 57, ςς. 175-185. 

 1993. «Oδφςςεια: Ρρωτότυπο και μεταφράςεισ», περιοδικό Παλίμψθςτον 12, ςς. 

223-241. 

 1993-94. «Ρερί ομθρικισ κεολογίασ και ανκρωπολογίασ», περιοδικό Eντευκτιριο 

25, ςς. 112-117 (Βιβλιοκριτικι). 

 1994. «H εργογραφία για τθ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ρθτορικισ» (με τθν 

A. Xαραλαμποποφλου), περιοδικό Φιλόλογοσ 76, ςς. 160-168. 

 1994. «H αρχαία ελλθνικι κρθςκεία. Aρχαϊκι και κλαςικι εποχι», περιοδικό 

Φιλόλογοσ 77, ςς. 257-261 (Βιβλιοκριτικι). 

 1999. «Aρχαία ελλθνικι μετρικι. Συναγωγι μελετϊν», περιοδικό Φιλόλογοσ 95, ςς. 

123-125 (Βιβλιοκριτικι) *ISSN: 1107-5393]. 

 1999. «Eπιςτροφι ςτθν Oδφςςεια. Δζκα κλαςικζσ μελζτεσ», περιοδικό Φιλόλογοσ 

96, ςς. 251-254 (Βιβλιοκριτικι) *ISSN: 1107-5393]. 

 1999. «O Oδυςςζασ και οι Σειρινεσ ςτθν ομθρικι Oδφςςεια και ςτον Kάφκα», 

περιοδικό Φιλολογικι 69, ςς. 5-12 [ISSN: 1105-2732]. 

 2000. «Λόγοσ και τηόγοσ» (μετάφραςθ από τθν αγγλικι γλϊςςα δοκιμίου του Terry 

Eagleton: Discourse and discos», περιοδικό Times Literary Supplement (TLS), 15/07/1994, 

περιοδικό Eντευκτιριο 49, ςς. 74-80. 

 2000. «Ρόλεμοσ-ομιλία-νόςτοσ: H αςφμφωνθ αρμονία μιασ επικισ ςχζςθσ», 

περιοδικό Ποίθςθ 16, ςς. 247-253 (Βιβλιοκριτικι). 

 2001. «Aπορίεσ και προτάςεισ για τθ μετάφραςθ και το “αδίδακτο” κείμενο ςτο 

Λφκειο», περιοδικό Φιλολογικι 74, ςς. 9-15 [ISSN: 1105-2732]. 

 2001. «H διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και 

γραμματείασ ςτο γυμνάςιο και το λφκειο». Στον τόμο A.-Φ. Xριςτίδθσ κ.ά. (επιμ.), 

Eγκυκλοπαιδικόσ οδθγόσ για τθ γλϊςςα. Θεςςαλονίκθ: «Kζντρο Eλλθνικισ Γλϊςςασ», ςς. 

234-238 [ISBN:960-7779-23-1+. Βλ. και: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e6/index.html  

 2001. «Πμθροσ: H επικι ποίθςθ και τα χαρακτθριςτικά τθσ». Στον τόμο A.-Φ. 

Xριςτίδθσ (επιμ.), Iςτορία τθσ Eλλθνικισ Γλϊςςασ. Aπό τισ αρχζσ ζωσ τθν φςτερθ 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e6/index.html
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αρχαιότθτα. Θεςςαλονίκθ: «Kζντρο Eλλθνικισ Γλϊςςασ - Iνςτιτοφτο Nεοελλθνικϊν 

Σπουδϊν», ςς. 740-750 [ISBN: 960-231-094-4]. 

 2002. «Ζρωσ και δόλοσ ςτα ομθρικά ζπθ», περιοδικό Φιλολογικι 78, ςς. 34-41 

[ISSN: 1105-2732]. 

 2002. «Σκθνζσ νυχτερινισ ζνταςθσ ςτθν Iλιάδα και ςτθν Oδφςςεια: το παράδειγμα 

του Aχιλλζα (Ω 1κε.) και του Oδυςςζα (υ 1 κ.ε.)», περιοδικό Φιλόλογοσ 108, ςς. 234-255 

[ISSN: 1107-5393]. 

 2003. «Οι Απόλογοι του Οδυςςζα: Από το τραγοφδι ςτθ διιγθςθ», περιοδικό 

Φιλόλογοσ 111, ςς. 58-70 [ISSN: 1107-5393-111]. 

 2005. «Αρχαϊκι επικι ποίθςθ», περιοδικό Σφγχρονα Θζματα 88, ςς. 49-51 

[ISSN:1105-43X]. 

 2005. «Το “χρθματιςτιριο” του ονείρου ςτθν ελλθνικι αρχαιότθτα», περιοδικό 

Ιςτορικά 304, ςς. 30-37. 

 2006. «Ομθρικά ηθτιματα ςτα επιλεγόμενα τθσ ομθρικισ Οδφςςειασ», περιοδικό 

Εντευκτιριο 72, ςς. 108- 112 (Βιβλιοκριτικι). 

 2006. «Ξενία-ικεςία-φιλότθσ ςτα ομθρικά ζπθ», περιοδικό Φιλολογικι 95, ςς. 13-20 

[ISSN: 1105-2732]. 

 2009. «Οπτικά ςιματα ςτα ομθρικά ζπθ». περιοδικό Νζα Παιδεία 131, ςς. 71-84 

[ISSN: 1105-4255]. 

 2013. «Ομθρικζσ παρομοιϊςεισ με αναφορικό ςιμα το λιοντάρι», περιοδικό 

Φιλολογικι 122, ςς. 72-79 [ISSN: 1105-2732]. 

 2016. «Νφχτα και μζρα: Από τθν Ιλιάδα ςτθν Οδφςςεια», περιοδικό Φιλόλογοσ 165, 

ςς. 457-466 [ISSN: 1107-5392]. 

2. Ρρακτικά Συνεδρίων: 

 1996. «O φπνοσ ςτα ομθρικά ζπθ: Γενικζσ παρατθριςεισ ςτθν τυπολογία και 

λειτουργία του». Ειςιγθςθ ςτο Hϋ Διεκνζσ Συνζδριο για τθν Oδφςςεια. Ικάκθ, 1-5 

Σεπτεμβρίου 1996. Δθμοςίευςθ ςτο Μ. Ραΐηθ-Αποςτολοποφλου (επιμ.), Ομθρικά. Από τα 

Πρακτικά του Hϋ Συνεδρίου για τθν Oδφςςεια. Iκάκθ: εκδ. «Kζντρο Oδυςςειακϊν 

Σπουδϊν», 1998, ςς. 77-88 [ISBN: 960-85093-3-5]. 

 2007. «"Μα τοφτο είναι τόςο ωραίο. Γιατί να τ' αλλάξει κανείσ;” Θ αξιοποίθςθ ενόσ 

"ωραίου" λάκουσ ςτθ διδακτικι τθσ ενδογλωςςικισ μετάφραςθσ». Ειςιγθςθ ςτο 

Ρανελλινιο Εκπαιδευτικό Συνζδριο «Τα λάκθ των μακθτϊν: Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ 

ι κλειδιά για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ;». Ακινα, 1-2 Νοεμβρίου 2007 & 

Θεςςαλονίκθ, 13-14 Δεκεμβρίου 2007. Δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά: Τα λάκθ των μακθτϊν: 

Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ ι κλειδιά για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ;. 

Ακινα: Κζντρο Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, 2008, ςς. 210-216 [ISBN: 978-960-541-126-8]. 

 2008. «Οπτικά ςιματα ςτα ομθρικά ζπθ». Ειςιγθςθ ςτο «Ελλθνο-κινεηικό Συνζδριο 

για τον Πμθρο / Sino-Greek Conference on Homeric Studies». Διοργανϊκθκε ςτο πλαίςιο 
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του Ρολιτιςτικοφ ζτουσ τθσ Ελλάδασ ςτο Ρεκίνο (Κίνα) ςτισ 20 Μαΐου 2008. Διοργανωτζσ: 

Ελλθνικό Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, Ρρεςβεία τθσ Ελλάδασ ςτθν Κίνα, Κινεηικι Ακαδθμία 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. Δθμοςίευςθ ςτο περιοδικό Νζα Παιδεία 131 (2009): 71-84 [ISSN: 

1105-4255]. 

 2010. «Θεωρία, μζκοδοσ, εργαλεία: αςφμφωνεσ ςχζςεισ και ςυνεκτικζσ 

διαςυνδζςεισ ςτισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ». Ειςιγθςθ ςτο 37ο Ετιςιο Συνζδριο τθσ 

Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Φιλολόγων «Θ ανκρωπιςτικι παιδεία ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ: παρόν και μζλλον». Ακινα, 18-20 Νοεμβρίου 2010. Δθμοςίευςθ ςτο Γ. 

Χαριτίδου - Η. Κατςιαμποφρα (επιμ.), Η ανκρωπιςτικι παιδεία ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ: παρόν και μζλλον. Ακινα: Ελλθνοεκδοτικι, 2011, ςς. 83-93 [ISBN: 978-960-

6738-70-8].  

 2014. «Ο αιςχρόσ κάνατοσ: από τον Πμθρο ςτον Τυρταίο». Ειςιγθςθ ςτο 41ο 

Ετιςιο Συνζδριο τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Φιλολόγων «Θ αρχαία λυρικι ποίθςθ και θ 

διαχρονικι τθσ επίδραςθ». Ακινα, 20-22 Νοεμβρίου 2014. Δθμοςίευςθ ςτο Α. Μαςτραπάσ 

– Μ. Στεργιοφλθσ (επιμ.), Η αρχαία λυρικι ποίθςθ και θ διαχρονικι τθσ επίδραςθ. Σεμινάριο 

41 ΡΕΦ. Ακινα: εκδ. Κοράλλι, ςς. 107-115 [ISBN: 978-960-9542- 30-2]. 

 2015. «Θ ατίμωςθ του νεκροφ ςτθν ομθρικι Ιλιάδα και τθν Αντιγόνθ του Σοφοκλι». 

Ειςιγθςθ ςτο 42ο Ετιςιο Συνζδριο τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Φιλολόγων «Σοφοκλισ: ο 

μεγάλοσ κλαςικόσ τθσ τραγωδίασ». Σζρρεσ, 12-14 Νοεμβρίου 2015. Δθμοςίευςθ ςτο Α. 

Μαςτραπάσ & Μ. Στεργιοφλθσ (επιμ), Σοφοκλισ: ο μεγάλοσ κλαςικόσ τθσ τραγωδίασ. 

Σεμινάριο 42, ΡΕΦ. Ακινα: Κοράλλι, ςς. 56-64 [ISBN: 978-960-9542-46-3]. 

 2017. «Τα όνειρα του ομθρικοφ Αγαμζμνονα και του θροδότειου Ξζρξθ: όψεισ τθσ 

διαλογικισ τουσ ςχζςθσ». Ειςιγθςθ ςτο 44o Ετιςιο Ρανελλινιο Συνζδριο Φιλολόγων 

«Ηρόδοτοσ. Ο πατζρασ τθσ Ιςτορίασ». Καβάλα, 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2017. Δθμοςίευςθ 

ςτο Α. Μαςτραπάσ & Μ. Στεργιοφλθσ (επιμ.), Ηρόδοτοσ. Ο πατζρασ τθσ Ιςτορίασ. Σεμινάριο 

44, ΡΕΦ. Ακινα: Κοράλλι, ςς. 253-269 [ISBN: 978-960-9542-60-9].  

 2018. «Θ παιδαγωγικι των πολυγραμματιςμϊν ςτον "Ρρωτζα"». Ειςιγθςθ ςτο 

πανελλινιο γλωςςολογικό ςυνζδριο «Τηαρτηάνεια 2018», με τίτλο «Ρολυγραμματιςμοί 

ςτθν εκπαίδευςθ: από τθ κεωρία ςτθν πράξθ». Τφρναβοσ 23 & 24/11/2018. Θεματικὀ 

ςυμπόςιο με κζμα «Εμπειρίεσ από τον "Ρρωτζα"»: εφαρμόηοντασ τουσ 

πολυγραμματιςμοφσ ςτθ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ». 

Ειςηγήςεισ ςε Σεμινάρια-Ημερίδεσ (επιλογι): 

 1999. «O Oδυςςζασ και οι Σειρινεσ ςτθν ομθρικι Oδφςςεια και ςτον Kάφκα». 

Ειςιγθςθ ςε Σεμινάριο τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Φιλολόγων και του Κζντρου Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ «Θ διδαςκαλία τθσ ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Ακινα, 8-9 Οκτωβρίου 1999. Δθμοςίευςθ ςτο περιοδικό Φιλολογικι 69 (1999): 5-12 [ISSN: 

1105-2732]. 
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 1999. «Σκθνζσ νυχτερινισ ζνταςθσ ςτθν Ιλιάδα και ςτθν Οδφςςεια. Ειςιγθςθ ςτο ΙΔϋ 

Σεμνάριο Ομθρικισ και Οδυςςειακισ Φιλολογίασ τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Φιλολόγων και 

του Κζντρου Οδυςςειακϊν Σπουδϊν. Ικάκθ, 29 Αυγοφςτου-2 Σεπτεμβρίου 1999. 

Δθμοςίευςθ ςτο περιοδικό Φιλόλογοσ 108 (2002): 234-255 [ISSN: 1107-5393]. 

 2000. Ειςιγθςθ ςε θμερίδα (14/04/2000), που ςυνδιοργάνωςαν ςτθν Kαβάλα ο 

Θλεκτρονικόσ Κόμβοσ του Kζντρου Eλλθνικισ Γλϊςςασ (δράςθ 4 του ζργου EΡEAEK) και ο 

Σφνδεςμοσ Φιλολόγων του Nομοφ Kαβάλασ για τουσ κακθγθτζσ φιλολόγουσ τθσ Mζςθσ του 

ίδιου Nομοφ. Τίτλοσ ειςιγθςθσ: «Θ μετάφραςθ των αρχαίων ελλθνικϊν ςτο λφκειο». 

 2000. Ειςιγθςθ ςε θμερίδα (25/11/2000) που ςυνδιοργάνωςαν ςτθν Aκινα ο 

Θλεκτρονικόσ Κόμβοσ του Kζντρου Eλλθνικισ Γλϊςςασ (δράςθ 4 του ζργου EΡEAEK) και θ 

Ρανελλινια Ζνωςθ Φιλολόγων. Θζμα τθσ θμερίδασ: «H υποςτιριξθ των διδαςκόντων τθν 

ελλθνικι γλϊςςα μζςω του διαδικτφου». Τίτλοσ ειςιγθςθσ: «Ενδογλωςςικι μετάφραςθ». 
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