
 

Θέμα: Πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης

(Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) στο Ναύπλιο.

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) λειτουργεί τα τελευταία 

πέντε χρόνια στο Ναύπλιο ως σταθμός του αντίστοιχου Κέντρου του Harvard στην Ουάσιγκτον και ως 

κόμβος του διεθνούς δικτύου του πανεπιστημίου αυτού στην Ευρώπη. Σκ

ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής «παιδείας»

οποία είναι ανοικτή σε ερευνητές, παρέχει πρόσβαση στις δεκάδες ψηφιακές βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστημίου Harvard.  

Το καινοτόμο πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης” 

κοινότητα, ιδιαίτερα στους μαθητές

εισαγωγή των μαθητών στην ψηφιακή τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους με τις

γνώση από ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Harvard και το ΚΕΣ. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ήδη αναρτήσει πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό στη 

διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη e

δραστηριότητα για τα σχολεία τα οποία επισκέπτονται την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα το Ναύπλιο. 

Πιστεύουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα συμβάλλει 

δραστηριοτήτων.  

Η δραστηριότητα αυτή προσφέρεται χωρίς κ

μαθητές και τα σχολεία τους. 

 

*Επισυνάπτεται έγγραφο με περισσότερες πληροφορίες.
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Θέμα: Πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης» από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 

(Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) στο Ναύπλιο. 

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) λειτουργεί τα τελευταία 

πέντε χρόνια στο Ναύπλιο ως σταθμός του αντίστοιχου Κέντρου του Harvard στην Ουάσιγκτον και ως 

κόμβος του διεθνούς δικτύου του πανεπιστημίου αυτού στην Ευρώπη. Σκοπός του ΚΕΣ 

ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής «παιδείας». Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΕΣ, η 

οποία είναι ανοικτή σε ερευνητές, παρέχει πρόσβαση στις δεκάδες ψηφιακές βιβλιοθήκες του 

όγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης” απευθύν

κοινότητα, ιδιαίτερα στους μαθητές/τριες  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος 

εισαγωγή των μαθητών στην ψηφιακή τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους με τις

γνώση από ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Harvard και το ΚΕΣ.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ήδη αναρτήσει πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό στη 

η e-yliko, ( http://eyliko.sch.gr ), ως προτεινόμενη 

δραστηριότητα για τα σχολεία τα οποία επισκέπτονται την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα το Ναύπλιο. 

Πιστεύουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων 

προσφέρεται χωρίς καμία χρηματική ή άλλη υποχρέωση στους συμμετέχοντες 

*Επισυνάπτεται έγγραφο με περισσότερες πληροφορίες. 

                                                                                        Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 

                                                                                               Πιλιτζίδης Α. Σπύρος 
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ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές μονάδες

από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) λειτουργεί τα τελευταία 

πέντε χρόνια στο Ναύπλιο ως σταθμός του αντίστοιχου Κέντρου του Harvard στην Ουάσιγκτον και ως 

οπός του ΚΕΣ είναι η μελέτη και 

. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΕΣ, η 

οποία είναι ανοικτή σε ερευνητές, παρέχει πρόσβαση στις δεκάδες ψηφιακές βιβλιοθήκες του 

νεται στην εκπαιδευτική 

Σκοπός του προγράμματος  η 

εισαγωγή των μαθητών στην ψηφιακή τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους με τις οποίες διαδίδεται η 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ήδη αναρτήσει πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό στη 

ως προτεινόμενη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα για τα σχολεία τα οποία επισκέπτονται την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα το Ναύπλιο. 

προγραμμάτων σχολικών 

αμία χρηματική ή άλλη υποχρέωση στους συμμετέχοντες 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές μονάδες 



Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης.  

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard  

Στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασίας του Κέντρου με την εκπαιδευτική κοινότητα το ΚΕΣ έχει αναπτύξει και 

προσφέρει το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου 

Ελληνικών Σπουδών». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται παρουσίαση της Ψηφιακής 

Βιβλιοθήκης του Κέντρου με σκοπό την εισαγωγή των μαθητών στην Ψηφιακή Τεχνολογία και τις μεθόδους 

με τις οποίες αυτή αξιοποιείται, για τη διάδοση της γνώσης, από πανεπιστήμια όπως το Harvard.  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ 

προσαρμόζεται και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών. Το πρόγραμμα 

υλοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια και σε αυτό το διάστημα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε περίπου 

4.000 μαθητές, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Κέντρο από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 

εκδρομών τους στο Ναύπλιο.  

Στόχος του Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο λειτουργίας μιας Ψηφιακής 

Βιβλιοθήκης. Επισκεπτόμενοι οι μαθητές το Κέντρο με τη συνοδεία εκπαιδευτικών θα έχουν την ευκαιρία 

να εξοικειωθούν με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Γεώργιος Δ. Βερναρδάκης” του Κέντρου, η οποία είναι πύλη 

ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εκτενείς βιβλιογραφικές πηγές του Harvard. Η πύλη αυτή αποτελεί μοναδικό 

εργαλείο για καθηγητές, φοιτητές, μαθητές και ευρύτερα ερευνητές, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε όλες 

τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard.  

Η δομή του Προγράμματος περιλαμβάνει:  

� Παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Harvard, με τη 

βοήθεια καινοτόμου λογισμικού ειδικά σχεδιασμένου για το Πρόγραμμα και τη χρήση 

βιντεοπροβολέα.  

� Πλοήγηση στο διαδίκτυο, σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, όπως αυτή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 

στην Ουάσιγκτον, από όπου θα γίνει προβολή μικρών αποσπασμάτων διαλέξεων και μαθημάτων 

του Gregory Nagy, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Harvard, Διευθυντή του Κέντρου 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαλέξεις αυτές διατίθενται ελεύθερα στο «Εικονικό Κέντρο» του 

ιστότοπου του Κέντρου και αποτελούν προϊόν της διδασκαλίας στο Harvard.  

� Πλοήγηση σε άλλα διαδικτυακά μέσα και πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης (π.χ. EdX, Khan 

Academy, Ted.com κ.λπ.).  

� Πλοήγηση στους συνδέσμους της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Harvard και 

επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Προβολή συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων αναζήτησης πηγών πληροφόρησης. Εισαγωγή στην έρευνα.  

� Τέλος, θα διατίθεται χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση.  

� Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλη ξενάγηση στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο  

Ελληνικών Σπουδών και σύντομη αναφορά στην ιστορία του (εφόσον το επιθυμούν οι συνοδοί 

καθηγητές).  

  



Η συμμετοχή στην καινοτόμο αυτή δράση παρέχεται δωρεάν από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Harvard, χωρίς καμία άλλη δέσμευση ή/και υποχρέωση για τα σχολεία. 

 Για την επιτυχία του Προγράμματος και ιδιαίτερα τον έγκαιρο προγραμματισμό των επισκέψεων 

είναι απαραίτητος ο συντονισμός μεταξύ του Κέντρου και των υπευθύνων εκπαιδευτικών οι οποίοι 

επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν Δευτέρα έως και Παρασκευή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των 

μαθητών ή των σχολείων, ύστερα από συνεννόηση με την κυρία Ματίνα Γκόγκα, Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων του ΚΕΣ, στα τηλέφωνα του Κέντρου: 2752047030, 

27520247040. 

 

Παλαιό Δημαρχείο, Πλατεία Φιλελλήνων και οδός Όθωνος, 21 100 Ναύπλιον  

+30 27520 47030 tel | +30 27520 47039 fax | http://greece.chs.harvard.edu | 

chsnafplion@mail.chs.harvard.edu 

 

Μετά τιμής  

Ιωάννης Πετρόπουλος  

Διευθυντής 
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