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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 
 

 
Θερινό Σχολείο: 

«Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 
Θάσος, 10-16 Ιουλίου 2022  

 
 

Γενικά 
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (ΤΕΦ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) 
διοργανώνει Θερινό Σχολείο (ΘΣ) με θέμα «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη», το οποίο θα διεξαχθεί διά ζώσης από 10 έως 16 Ιουλίου 2022 στο 
νησί της Θάσου. Το ΘΣ διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού 
Προγράμματος «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΟΠΣ: 
5047101), το οποίο διεξάγει το ΤΕΦ/ΔΠΘ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας 
του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» (Παράρτημα Ξάνθης). 
 
 

Δράσεις του ΘΣ 
Το Θερινό Σχολείο (ΘΣ) περιλαμβάνει μια ποικιλία από εκπαιδευτικές δράσεις, όπως: 
 διαλέξεις από προσκεκλημένα μέλη ΔΕΠ ελληνικών πανεπιστημίων 
 μελέτη του μυθολογικού υλικού και εξοικείωση με την ψηφιακή πλατφόρμα του 

προγράμματος με την καθοδήγηση μελών της ερευνητικής ομάδας του ΤΕΦ/ΔΠΘ 
 βιωματικά εργαστήρια (workshops) κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής 
 εργαστήρια δημιουργικής γραφής και αναγνωστικής εμψύχωσης με την 

καθοδήγηση διακεκριμένων παιδαγωγών-συγγραφέων 
 επισκέψεις σε μουσεία και εκδρομές σε σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

(εντός και εκτός Θάσου) 
 κινηματογραφικές προβολές.  

 
 

Στόχοι του ΘΣ 
• η εξοικείωση με τους μύθους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(ΠΑΜΘ) και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους (ειδική πλατφόρμα και βάση 
δεδομένων) που παρήχθησαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 

• η αξιοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσω εκπαιδευτικών 
σεναρίων, σχεδίων μαθημάτων, ψηφιακών δραστηριοτήτων και ασκήσεων 

• η διασύνδεση της αρχαιογνωστικής πληροφορίας με το σύγχρονο αστικό και 
φυσικό περιβάλλον της ΠΑΜΘ σε ποικίλα επίπεδα, όπως αρχιτεκτονικό, 
αρχαιολογικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό 

• η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων μέσω βιωματικών 
εργαστηρίων 
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• η ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου της ΠΑΜΘ ως άξονα τουριστικής ανάπτυξης 
της περιοχής 

• η εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία της συστηματικής καταγραφής, 
χαρτογράφησης και ανάδειξης των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της ΠΑΜΘ, 
όπως αυτοί αναδύονται μέσα από κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής 
Λογοτεχνίας 

 
 

Πρακτικές πληροφορίες 
 Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε: προπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους, 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες  ελληνικών 
και ξένων πανεπιστημίων που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλασική 
αρχαιότητα, τη μυθολογία, τη λογοτεχνία, την τουριστική προβολή μέσω του 
πολιτισμού, την ψηφιακή παιδαγωγική.  

 Προβλέπονται συνολικά είκοσι (20) θέσεις. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει 
από επιστημονική επιτροπή με βάση την αίτηση συμμετοχής και το βιογραφικό τους 
σημείωμα. 

 Γλώσσα του ΘΣ είναι η ελληνική. Δεν απαιτείται αποδεικτικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας για τους αλλοδαπούς φοιτητές, αλλά εξυπακούεται η καλή γνώση 
της ελληνικής. 

 Κατά τη διεξαγωγή του ΘΣ θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο 
υγειονομικά πρωτόκολλα.  

 Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
 H υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCC4oeBfxUUhlmy70oX7zyjYXHQph
mbfTeEsxB3eZT5_dA3w/viewform?usp=sf_link  

 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και 10 Απριλίου 2022. 
 Ε-mail επικοινωνίας: amastrog@helit.duth.gr. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΘΣ: 
https://helit.duth.gr/mythological-routes/  
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