
  
 

 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης  δεν συνιστά αποδοχή των 
περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αρ. Έργου: 2016-1-UK01-KA204-024254 

 

Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων  
του Ευρωπαϊκού έργου (Erasmus+/KA2):  

LinguaCuisine 
combining Cuisine, Languages & Culture and Technology 

https://linguacuisine.com/ 

 

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 

και ώρες 16.00-22.00 

ξενοδοχείο “ELECTRA HOTEL ATHENS”, Ερμού 5, Αθήνα 
 

Πρόγραμμα εκδήλωσης 
16:00-16:30 Εγγραφές 

Ενότητα 1 – Το πλαίσιο του έργου Linguacuisine 

16:30-16:50 Χαιρετισμοί - Παρουσίαση του έργου Linguacuisine 

Αχιλλέας Καμέας, Αναπλ. Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Ερευνητικής 

Ομάδας DAISSy, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  - Teleconference 

 

16:50-17:10 H Εκπαιδευτική Μεθοδολογία του έργου Linguacuisine 

Μαρία Ασπιώτη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης για το έργο Linguacuisine – Πολιτισμολόγος-Κοινωνική 

Ερευνήτρια, Ερευνητική Ομάδα DAISSy, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 

17:10-17:25  Η ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης για την Ψηφιακή Ικανότητα των 

χρηστών στο έργο Linguacuisine  

Αλίκη Παναγιώταρου, Μαθηματικός (MSc), Ειδικός ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, Ερευνητική 

Ομάδα DAISSy, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 

17:25-17:45 Συζήτηση με το κοινό 

Ενότητα 2 – Ψηφιακή τεχνολογία, Μαγειρική, Ξένες γλώσσες, Πολιτισμός, Κοινωνία: 

Καλές πρακτικές 

17:45-18:00 Τα πολυμέσα ως διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία-εκμάθησης των 

ξένων γλωσσών σε ενήλικες  

Αθανασία Δρακούλη, Διδάκτορας Γλωσσοδιδακτικής και Κοινωνιογλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης 

 

18:00-18:15 Η ψηφιακή τεχνολογία και η ψηφιακή αφήγηση στην εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας 

Ελένη Χρυσικάκη, Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας, Διευθύντρια σχολής ξένων γλωσσών, 

Συντονίστρια δημιουργίας ψηφιακής ιστορίας μαθητών που προκρίθηκε για την Ελλάδα στον 

ευρωπαϊκό διαγωνισμό ψηφιακής αφήγησης BRIGHTS Awards 

 

18:15-18:30 Η μαγειρική σε τρεις διαστάσεις 

Λίλα Καραποστόλη, Culinary Director, Μαθήματα Μαγειρικής, Culinary Center & Cookery Club 

 

https://linguacuisine.com/
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18:30-18:45 Μαγειρική και διαπολιτισμική επικοινωνία σε κοινή διαδρομή για 

την κοινωνική ένταξη στην τοπική κοινωνία της Σύρου: παρουσίαση του 

έργου Erasmus+ Healthnic Diet for Inclusion  

Ευγενία Κόλλια, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Βαρδάκειο Σχολή 

Ερμούπολης / Μαρία Κρινά, γαστρονόμος-μαγείρισσα  ειδικευμένη στην Ελληνική κουζίνα και 

την υγιεινή διατροφή με την χρήση δημητριακών και βοτάνων υπεύθυνη εργαστηρίων του 

έργου Healthnic Diet for Inclusion – Teleconference 

 

18:45-19:00 Συζήτηση με το κοινό 

19:00-19:15 Διάλειμμα 

Ενότητα 3 – Από τη θεωρία στην πράξη: Η εμπειρία του Linguacuisine και οι 

ψηφιακές συνταγές ως τελικό προϊόν της μαθησιακής διαδικασίας 

 

19:15-19:30 The Authoring tool: οι πλατφόρμες δημιουργίας και δημοσίευσης 

των ψηφιακών συνταγών  

Μαρία Ασπιώτη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης για το έργο Linguacuisine – Πολιτισμολόγος-

Κοινωνική Ερευνήτρια, Ερευνητική Ομάδα DAISSy, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  

 

19:30-19:45 Eπίδειξη χρήσης των ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία 

ψηφιακής συνταγής από την εκπαιδευόμενη Βασιλική Τέφα, Καθηγήτρια Αγγλικών 

 

19:45-20:15 «Μια εμπειρία γεμάτη δημιουργική έμπνευση!» - Προσωπικές 

αφηγήσεις των εκπαιδευομένων από τη μαθησιακή διαδικασία και προτάσεις 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου: 

 «Ιπποκρατική διατροφή και ψηφιακή τεχνολογία» Μαργαρίτα Γκέκα, 

Θεραπεύτρια ομοιοπαθητικής και εναλλακτικής παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής 

 «Το χρονικό μιας εξερεύνησης», Γεωργία Ψιούρη, Ιατρός Κυτταρολόγος, 

Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο μάθημα της Ιατρικής  

 «Από το storyboard στην οθόνη σας», Μυρσίνη Καρακάσογλου, Χημικός, 

υπότροφος Erasmus  (2010), υπότροφος Leonardo da Vinci (2013) 

 «Μαγειρεύοντας ψηφιακά με τις λέξεις», Δάφνη-Δήμητρα Παντελιάδη, 

Νηπιαγωγός σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 

 «Φτάνοντας στο Τέλος, μέσα από ένα ‘κοινό’ Μονοπάτι» Πηνελόπη 

Μπαμπαλού, Διοργανώτρια εναλλακτικών εκδηλώσεων, Ραδιοφωνική 

παραγωγός στο web radio του ΕΑΠ, προπτυχιακή φοιτήτρια ΕΑΠ στον 

Ελληνικό Πολιτισμό 

 

20:15-20:45 “Behind the scenes” – στιγμιότυπα (video) από τους κύκλους 

εκπαίδευσης 

20:45-21:00  Συζήτηση με το κοινό 

21:00-22:00 Μπουφές - Περιήγηση στην έκθεση storyboards του έργου 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Linguacuisine και την ερευνητική ομάδα DAISSy του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://daissy.eap.gr/en/, 

email επικοινωνίας: info@daissy.eap.gr  

http://daissy.eap.gr/en/
mailto:info@daissy.eap.gr

