
Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου (Workshop)

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη» (ΜIS: 5047101), το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» ‒ Παράρτημα Ξάνθης και
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»), ανακοινώνουμε τη διοργάνωση
Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου (Workshop) με τίτλο:

«Μυθολογία και ψηφιακός γραμματισμός: Δημιουργία εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα
ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ: https://edu.mythotopia.eu/»

Ταυτότητα και
στόχος του
εργαστηρίου:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερθέντος ερευνητικού
προγράμματος έχει δημιουργηθεί η ειδικά σχεδιασμένη
εκπαιδευτική πλατφόρμα ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ:
https://edu.mythotopia.eu (beta version) με ελεύθερη
πρόσβαση, όπου μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί
μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία από διαδικτυακά
εργαλεία που σχετίζονται με τους μύθους της Π.Α.Μ.Θ. και
προσφέρονται για παιδαγωγική αξιοποίηση.

Στόχος του εργαστηρίου (workshop) είναι η εξοικείωση
των συμμετεχόντων/ουσών με τη λειτουργία της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με τις ψηφιακές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρει, καθώς και η
πρακτική άσκηση στη δημιουργία εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων.

Σε ποιους
απευθύνεται:

Προπτυχιακούς/ές ή/και μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες ή/και υποψήφιους/ες διδάκτορες όλων των
Τμημάτων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Δ.Π.Θ. (Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας &
Εθνολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών).

https://edu.mythotopia.eu/
https://edu.mythotopia.eu/
https://edu.mythotopia.eu/


Πρόγραμμα: o 1ο μέρος: Παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ: https://edu.mythotopia.eu (beta
έκδοση).

o 2ο μέρος: Πρακτική εφαρμογή (hands-on learning):
δημιουργία ψηφιακών δραστηριοτήτων και
διδακτικών σεναρίων.

Πότε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022, 10.00-12.00

Πού: Εργαστήριο Πληροφορικής, Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.
(Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής)

Δήλωση
συμμετοχής:

Ηλεκτρονική δήλωση εδώ: Workshop Μυθοτοπία

Προθεσμία
υποβολής:

10 Δεκεμβρίου 2022

Μέγιστος αριθμός
συμμετεχόντων:

20 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Βεβαίωση
συμμετοχής:

Ναι

Επιστημονικός
Υπεύθυνος του
εργαστηρίου:

Ιωάννης Ντεληγιάννης, Αν. Καθηγητής Λατινικής
Φιλολογίας, Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ., Επιστημονικός Υπεύθυνος
Υποέργου 2.

https://docs.google.com/document/d/1hGhDc-JE23J42pAVMq8hE4MFnwmXva9VpzVqKXLeZsw/edit?usp=sharing
https://edu.mythotopia.eu/


Υπεύθυνοι
διεξαγωγής του
εργαστηρίου:

o Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος, Αν. Καθηγητής
Λατινικής Φιλολογίας, Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ., Μέλος
Ερευνητικής Ομάδας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.

o Άρτεμις Αρχοντογεώργη, Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.,
Μέλος Ερευνητικής Ομάδας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.

Πληροφορίες: aarchon@helit.duth.gr  (Α. Αρχοντογεώργη)


