Παρουσιάσεις των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (3-6/5/18)
Το ΚΕΓ συμμετείχε στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με την
παρουσίαση των εκδόσεών του για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος με περιοδικά λόγου και τέχνης της
Θεσσαλονίκης.
1. Παρουσίαση-Συζήτηση: «Κλικ στα ελληνικά»
Το Σάββατο 5/5/18 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της σειράς διδακτικών
εγχειριδίων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Κλικ στα ελληνικά» στην 15η Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Οι συγγραφείς των βιβλίων, Μαρία Καρακύργιου
και Βικτωρία Παναγιωτίδου, παρουσίασαν στο κοινό τα έξι σύγχρονα και καινοτόμα
βιβλία διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για τα
αντίστοιχα επίπεδα ελληνομάθειας Α1-Γ1. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα εν
λόγω διδακτικά εγχειρίδια και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας .

2. «ΚLIK app: Η πρωτότυπη ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας»
Στο πλαίσιο της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία και έντονη συμμετοχή από τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων
υποδοχής του διαπολιτισμικού γυμνασίου και λυκείου Ευόσμου, Θεσσαλονίκης,
την Πέμπτη 3 Μαΐου στο περίπτερο 13, η παρουσίαση και το πιλοτικό μάθημα
«ΚLIK app: Η πρωτότυπη ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας» από τις συνεργάτιδες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Μ. Καρακύργιου,
Β. Παναγιωτίδου, Ε. Μητρούση, Α. Κοκκινίδου. Οι διδάσκουσες των τάξεων
αυτών μαζί με τους μαθητές/τις μαθήτριες περιηγήθηκαν στο ηλεκτρονικό
εγχειρίδιο του ΚΛΙΚ στο επίπεδο Α1 βάσει της εφαρμογής και είχαν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό μάθημα που συντόνισαν οι συνεργάτιδες
του ΚΕΓ. Με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, δόθηκε η ευκαιρία στο
συμμετέχον μαθητικό κοινό να γνωρίσει τις δυνατότητες της εφαρμογής KLIK
app και να εξασκήσει την ελληνική ως ξένη γλώσσα με παιγνιώδη και
ενδιαφέροντα τρόπο μέσα από τον Η/Υ και με ανατροφοδότηση σε πραγματικό
χρόνο. Τέλος, μέσω της εν λόγω παρουσίασης αναδείχτηκε η παιδαγωγική και

διδακτική αξία του KLIK app και το φάσμα των επιλογών που προσφέρει σε
μαθητές και διδάσκοντες.

3. Παρουσίαση- Συζήτηση: «Δείγματα εξεταστικών θεμάτων, Επίπεδα Β2Γ1»
Στο πλαίσιο της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου πραγματοποιήθηκε στις 4-5-2018,
στις 10.00, στον χώρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, η παρουσίαση των
διδακτικών εγχειριδίων «Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, Δείγματα
εξεταστικών θεμάτων, Επίπεδο Β2» και «Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας,
Δείγματα εξεταστικών θεμάτων, Επίπεδο Γ1» από τους συνεργάτες του ΚΕΓ Π.
Δαγκόπουλο και Α. Μπιρμπουτζούκη.
Το κοινό που παρακολούθησε ήταν εκπαιδευτικοί που ειδικεύονται στη διδασκαλία
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλά και ενήλικες υποψήφιοι που
προετοιμάζονται μόνοι τους για της εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της
ελληνομάθειας και θεωρούν τα παραπάνω εγχειρίδια πολύτιμο υποστηρικτικό υλικό
για τις εξετάσεις. Εξέφρασαν, επίσης, την ικανοποίησή τους για τις επικείμενες
εκδόσεις του ΚΕΓ με τα εξεταστικά θέματα παλαιοτέρων ετών.

4. Παρουσίαση- Συζήτηση: «ψηφιοποιημένα περιοδικά λόγου και τέχνης
της Θεσσαλονίκης από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 6 Μαΐου 2018, η παρουσίαση της νέας
ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα
περιοδικά λόγου και τέχνης της Θεσσαλονίκης από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΓ στην 15η Διεθνή Έκθεση
Βιβλίου Θεσσαλονίκης (3-6 Μαΐου 2018).
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα εκπαιδευτικά περιοδικά και τα περιοδικά λόγου και
τέχνης που ψηφιοποίησε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και διαθέτει σε βάση
δεδομένων με ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στη δομή και
τη λειτουργία του περιβάλλοντος σε απευθείας σύνδεση, με την παρουσίαση που
έγινε από τις κκ Άννα Μανούκα και Βάσω Κανάρη, φιλολόγους, εκπαιδευτικούς, που

εργάζονται με απόσπαση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο ΚΕΓ και
συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ψηφιοποίησης των περιοδικών.
Το περιβάλλον, που βρίσκεται υπό διαμόρφωση και σύντομα θα ανακοινωθεί η
επίσημη διεύθυνσή του, προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης για ερευνητές,
φιλολόγους και αναγνώστες της λογοτεχνίας, της κριτικής, του δοκιμίου και της
μελέτης.
Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται, σε πλήρεις σειρές, οι τίτλοι Διαγώνιος (19581983), Έκφραση (1989-2009), Κόσκινο (1968-1980), Κριτική (1959-1961), Νέα
Πορεία (1955-2009), Πανδώρα (1997-2011), Παραφυάδα (1985-1990), Πάροδος
(1986-2011), Φιλόλογος (1964-2008).
Για τη συμβολή των περιοδικών στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και
κριτικής μίλησαν ο κ. Δημήτρης Κόκορης, επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής
γραμματείας στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,

ο
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του

Ντίνου

Χριστιανόπουλου, ο κ. Μιχάλης Μπακογιάννης, επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής
φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, για την Κριτική του Μανόλη
Αναγνωστάκη, η κα Κάτια Κιλεσοπούλου, ιστορικός τέχνης, Πρόεδρος του ΔΣ του
Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, για τον Φιλόλογο, και,
τέλος, η κα Δήμητρα Τσεργά, φιλόλογος, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων
Νομού Φθιώτιδας για την Έκφραση.
Το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί ηλεκτρονικά και υποστηρίζεται από τον κ. Νίκο
Μπαρτζιώκα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Η/Υ, ο οποίος εργάζεται ως πληροφορικός στο
ΚΕΓ. Την ευθύνη σχεδιασμού και συντονισμού του προγράμματος έχει ο φιλόλογος
κ. Βασίλης Βασιλειάδης, που εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Γλώσσας και
Λογοτεχνίας του ΚΕΓ.

