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Περίληψη 

 
Το πρόγραμμα σπουδών για τους εκπαιδευτικούς αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Crowddreaming: 

Youth co-create digital culture”. 

Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για την ψηφιακή 

πολιτιστική κληρονομιά και να τους προετοιμάσει για την παροχή υποστήριξης στους νέους στην 

ανάπτυξη έργων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ενότητες: 

1. Η μέθοδος της Τέχνης του Crowddreaming 

2. Ανάπτυξη Έργου 

3. Ψηφιακά Εργαλεία για τη Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου 

4. Ψηφιακή Αφήγηση 

5. Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 

6. Παιδεία  στα Μέσα 

Ο προγραμματισμένος αριθμός ωρών εκπαίδευσης - 35 ώρες (26ωρη εκπαίδευση + 9 ώρες προπονητικοί 

κύκλοι) με βάση το MOOC. 

Σε κάθε θέμα θα βρείτε τον προγραμματισμένο αριθμό ωρών εκπαίδευσης, Μαθησιακά Αποτελέσματα, 

Μαθησιακούς Στόχους, Περιεχόμενα Μάθησης, Πόρους Υλικού, Συμπληρωματικούς Πόρους και Μορφή 

Αξιολόγησης. 
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Εναρκτήρια Ενότητα 

Όνομα Ενότητας Εναρκτήρια ενότητα  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 (Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί / 
μαθητές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) 

 Να κατανοούν τους σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος 

 Να κατανοούν το περιεχόμενο του μαθήματος και το πώς 
αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής κληρονομιάς 

 Να κατανοούν τη μεθοδολογία Crowddreaming που θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση και τις εργασίες και τη 
μορφή της αξιολόγησης 

 Θα είναι σε θέση να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν την 
πλατφόρμα για online μάθηση 

Μαθησιακοί Στόχοι   (Σύντομες δηλώσεις που περιγράφουν τι αναμένεται να μάθουν οι μαθητές) 
• Στόχοι και περιεχόμενο της εκπαίδευσης Crowddreaming 
• Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Crowddreaming 
• Χρήση πλατφόρμας για εκπαίδευση, δοκιμές και επικοινωνία 
• Συνεργασία και προγραμματισμός δραστηριοτήτων του έργου 
 

Περιεχόμενα 
Μάθησης 
(Θέματα) 

 Στόχοι και περιεχόμενο της εκπαίδευσης Crowddreaming 

 Εισαγωγή στους στόχους εκπαίδευσης του έργου Crowddreaming 

 Εισαγωγή στο Crowddreaming project 4 ενότητες εκπαίδευσης 

 Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Crowddreaming 

 Χρήση της πλατφόρμας για εκπαίδευση, δοκιμές και επικοινωνία 
o Εισαγωγή στην διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης 
o Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό και στα εργαλεία Crowddreaming  

 Συνεργασία και προγραμματισμός δραστηριοτήτων έργου 

Πόροι υλικού Παρουσιάσεις, Εγχειρίδιο εκπαίδευσης, Διαδικτυακή έρευνα 

Συμπληρωματικοί 
πόροι 

Ιστότοπος του Crowddreaming:  http://www.crowddreaming.eu/ 
 

Μορφή Αξιολόγησης Έρευνα αξιολόγησης που πραγματοποιείται πριν την εκπαίδευση 
 

  

http://www.crowddreaming.eu/
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1. Η μέθοδος της τέχνης του Crowddreaming 

Όνομα Ενότητας Η μεθοδολογία του Crowddreaming (10 ώρες) 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

(Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί / 
μαθητές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) 

 Χρήση της μεθόδου της Τέχνης του Crowddreaming για τη διαχείριση 
διαδικασιών αλλαγής σε επίπεδο κοινότητας 

Μαθησιακοί Στόχοι  (Σύντομες δηλώσεις που περιγράφουν τι οι εκπαιδευτικοί / μαθητές 
αναμένεται να μάθουν) 

 Λειτουργία κύκλων καθοδήγησης (από την ενόραση στην πρόθεση) 

 Συγγραφή σεναρίων επιτυχημένων ιστοριών αλλαγής (από την 
πρόθεση στην ιστορία) 

 Διαχείριση μιας διαδικασίας αλλαγής (από την ιστορία στο έργο) 

Περιεχόμενα 

Μάθησης 

(Θέματα) 

 Η ανάγκη για την Τέχνη του Crowddreaming 
o Διαχείριση αλλαγών στη μετα-αναλυτική κοινωνία 
o Θεωρία U 101 
o Παγκόσμιο κτίριο 101 
o Από τη θεωρία U στην τέχνη του Crowddreaming 

 Γενική εισαγωγή στην τέχνη του Crowddreaming 
o Η έννοια 
o Κύριες φάσεις 

 Από την ενόραση έως την Πρόθεση 
o Χρήση κύκλων καθοδήγησης για τον καθορισμό ενός 
επιθυμητού μέλλοντος 

 Από την πρόθεση στην ιστορία 
o Στοιχεία της θεωρίας του δράματος 
o Γράφοντας ένα σενάριο 101 
o Χρησιμοποιώντας τεχνικές World Building για να 
φανταστούμε ένα συνεκτικό StoryWorld 
o Λογισμικό προγραμματισμού ιστοριών 

 Από την ιστορία στο έργο 
o Παραγωγή δράματος ως εννοιολογικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση αλλαγών 
o Δραματική παραγωγή 101 

 Εφαρμογή της τέχνης του Crowddreaming στην πλατεία Europa 
o Πώς να γράψετε σενάριο μια ψηφιακή σκηνή για το Europa 
Square 
o Πώς να γράψετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα αλλαγών για 
την Europa Square 

Πόροι υλικού  Εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα 

 Διαφάνειες εκπαιδευτικών 

 Πρακτικά παραδείγματα και εργασίες 

Συμπληρωματικοί 

πόροι 

Θα υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμοι διαδικτυακοί πόροι για ανάγνωση και 
υπάρχοντα παραδείγματα 
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Μορφή αξιολόγησης Ανάθεση έργου (Συγγράφοντας σενάριο για επιτυχημένο έργο αλλαγής με 
τους μαθητές σας για την Europa Square) 

2. Ανάπτυξη Έργου 

Όνομα Ενότητας Ανάπτυξη έργου / μέθοδος έργου (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση, 
ανατροφοδότηση, συνεργασία) (8 ώρες) 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

(Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί / 
μαθητές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) 

 Κατανοήστε την ανάπτυξη έργου / μεθοδολογία έργου και πώς θα 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της ψηφιακής κληρονομιάς 

 Κατανοήστε τη σημασία της συνεργασίας, της προσωπικής οργάνωσης 
και της διαχείρισης της ομάδας 

 Θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε τη μέθοδο για τη διαμόρφωση μιας 
ιδέας 

 Θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε τη μέθοδο σχεδιασμού 
δραστηριοτήτων 

 Θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε τη μέθοδο για υλοποίηση 

 Θα μπορείτε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα 
για OER 

Μαθησιακοί Στόχοι  (Σύντομες δηλώσεις που περιγράφουν τι διδάσκει / οι μαθητές αναμένεται να 
μάθουν) 
• Φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης έργων 
• Ανάλυση της κατάστασης ή του προβλήματος, εξαγωγή συμπερασμάτων και 
σχεδιασμός της λύσης χρησιμοποιώντας μεθοδολογία ανταλλαγής ιδεών 
 

Περιεχόμενα 
Μάθησης 
(Θέματα) 

 Φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης έργων 
• Εισαγωγή στην ανάπτυξη έργου / μεθοδολογία έργου 
• Εισαγωγή στα εργαλεία προσωπικής οργάνωσης και διαχείρισης 
ομάδων 
• Ανάλυση της κατάστασης ή του προβλήματος, εξαγωγή 
συμπερασμάτων και σχεδιασμός της λύσης χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογία ανταλλαγής ιδεών και εννοιολογικών χαρτών 
• Εισαγωγή στη μέθοδο δημιουργίας ιδεών, στη μέθοδο 
προγραμματισμού δραστηριοτήτων, στη μέθοδο εφαρμογής 

Πόροι υλικού Παρουσιάσεις, Εκπαιδευτικό Υλικό, Υπολογιστής 

Συμπληρωματικοί 
πόροι 

Ιστότοπος του Crowddreaming:  www.crowddreaming.eu 

Μορφή αξιολόγησης Έρευνα αξιολόγησης που πραγματοποιείται πριν την εκπαίδευση 
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3. Ψηφιακά Εργαλεία για τη Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου 

Όνομα Ενότητας Εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών έργων (9 ώρες) 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

(Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί / 
μαθητές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) 
• Να δημιουργήσετε περιεχόμενο ψηφιακής κληρονομιάς σε διαφορετικές 
μορφές 
• Να έχετε βασικές δεξιότητες για τροποποίηση, βελτίωση, βελτίωση και 
ενσωμάτωση υπαρχουσών πληροφοριών και περιεχομένου σε διάφορες 
μορφές 
• Να δημοσιεύσετε, αποθηκεύσετε και να μοιραστήτε ψηφιακό περιεχόμενο 

Μαθησιακοί Στόχοι   (Σύντομες δηλώσεις που περιγράφουν τι διδάσκει / οι μαθητές αναμένεται 
να μάθουν) 

 Δημιουργία και επεξεργασία απλού περιεχομένου φωτογραφιών και 
βίντεο (jpg, gif, mp4, mp3 κ.λπ.) 

 Ανάπτυξη γραφημάτων, φυλλαδίων, περιοδικών 

 Δημιουργία Επαυξημένης πραγματικότητας με διαφορετικά εργαλεία 

 Εισαγωγή στις αρχές και τα εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών 
για κινητά και την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

 Δημοσίευση, αποθήκευση και κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου 
στην Europa Square 

Περιεχόμενα 
Μάθησης 
(Θέματα) 

 Τάσεις ψηφιακού περιεχομένου για την περίοδο 2019-2020 

 Δημιουργία και επεξεργασία απλού περιεχομένου 
φωτογραφιών και βίντεο 

o Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών φωτογραφιών 
o Πιο κοινές εργασίες επεξεργασίας: διαμόρφωση, 

λήψη, παρουσίαση διαφανειών, προσθήκη κειμένου 
κ.λπ. 

o Φιλοξενία φωτογραφιών 
o Εργαλεία για λήψη και επεξεργασία βίντεο 
o Φιλοξενία περιεχομένου βίντεο 

• Ανάπτυξη 2D και 3D γραφικών, γραφημάτων, φυλλαδίων, περιοδικών… 
o 2D και 3D εργαλεία ανάπτυξης γραφικών 
o Infographic, εργαλεία ανάπτυξης φυλλαδίων 

• Δημιουργία Επαυξημένης πραγματικότητας σε διαφορετικά εργαλεία 
o Εργαλεία ανάπτυξης Επαυξημένης πραγματικότητας 
• Εισαγωγή στις αρχές και τα εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών για 
κινητά και την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

o Κύρια τμήματα της ιστοσελίδας 
o Δημιουργία και εγγραφή ονόματος domain 
o Επιλογή δωρεάν διαδικτυακών πλατφορμών για ανάπτυξη 
ιστοσελίδων 

• Δημοσίευση, αποθήκευση και κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου στην 
πλατεία Europa Square 

o Πλατεία Europa Square για τη δημοσίευση έργου ψηφιακής 
κληρονομιάς 

 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
o Άδειες πνευματικών δικαιωμάτων και Creative Commons για χρήση, 
τροποποίηση και κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου 
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o Δωρεάν βάσεις δεδομένων ψηφιακών φωτογραφιών και άλλου 
ψηφιακού περιεχομένου 

Πόροι υλικού  Εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα 

 Διαφάνειες εκπαιδευτικών 

 Πρακτικά παραδείγματα και εργασίες 

Συμπληρωματικοί 
πόροι 

Θα υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμοι διαδικτυακοί πόροι ανάγνωσης και 
υπάρχοντα παραδείγματα 

Μορφή αξιολόγησης Έρευνα αξιολόγησης 

 
4. Ψηφιακή Αφήγηση 

Όνομα Ενότητας Ψηφιακή Αφήγηση (3 ώρες) 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

(Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί / 
μαθητές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) 

 Δυνατότητα εκμετάλλευσης της τεχνικής ψηφιακής αφήγησης στην 
τάξη ως εργαλείο για την προώθηση και τη διατήρηση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Μαθησιακοί Στόχοι   (Σύντομες δηλώσεις που περιγράφουν τι διδάσκει / οι μαθητές αναμένεται 
να μάθουν) 

 Τι είναι η Ψηφιακή Αφήγηση και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε 
επίσημα ή μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 Πώς να δημιουργήσετε ένα storyboard για να πείτε την ιστορία σας 

 Πώς να συλλέξετε υλικό σχετικό με πολυμέσα για την ψηφιακή σας 
ιστορία 

 Πως να αναγνωρίσετε τρόπους αδειοδότησης και επιλογής δωρεάν 
υλικού στον Παγκόσμιο Ιστό 

 Πώς να χρησιμοποιήσετε διάφορα εργαλεία πολυμέσων και 
λογισμικό για την παραγωγή της ψηφιακής σας ιστορίας 

Περιεχόμενα 
Μάθησης 
(Θέματα) 

 Εισαγωγή στα βασικά της Ψηφιακής Αφήγησης 

 Η διαδικασία της Ψηφιακής Αφήγησης στην εκπαίδευση 

 Δημιουργία ενός storyboard 

 Creative Commons, εικόνες και πνευματικά δικαιώματα 

 Συλλογή υλικών για ψηφιακές ιστορίες 

 Καταγραφή της αφήγησής σας 

 Παραγωγή και κυκλοφορία της ψηφιακής σας ιστορίας  

Πόροι υλικού Άρθρα, βιντεο, βιβλία διαθέσιμα στο διαδίκτυο 

Συμπληρωματικοί 
πόροι 

Το StoryCenter είναι ένας οργανισμός στις ΗΠΑ σχετικά με την Ψηφιακή 
αφήγηση που υποστηρίζει άτομα και οργανισμούς στη χρήση αφήγησης και 
συμμετοχικών μέσων για προβληματισμό, εκπαίδευση και κοινωνική αλλαγή.  
Ιστότοπος:https://www.storycenter.org/ 

Μορφή αξιολόγησης Κουίζ αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

https://www.storycenter.org/
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5. Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 

Όνομα Ενότητας Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (3 ώρες) 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 (Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί / 
μαθητές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) 

 Παρουσιάστε δύο παραδείγματα δημιουργικών ψηφιακών μέσων; 

 Περιγράψτε δύο διαφορετικούς τύπους νέων τεχνολογιών που 
εφαρμόζονται στον πολιτισμό; 

 Να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ της απτής και της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς; 

 Να γνωρίζετε μια πλατφόρμα για πολιτιστικά προγράμματα στη 
σχολική κοινότητα; 

 Αναφέρατε 2 βάσεις δεδομένων ψηφιοποιημένων πολιτιστικών 
αντικειμένων και συλλογών παγκοσμίως; 

 Επιλέξτε μια σύμβαση για την ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά. 

Μαθησιακοί Στόχοι  (Σύντομες δηλώσεις που περιγράφουν τι διδάσκει / οι μαθητές αναμένεται να 
μάθουν) 

 Επιλέξτε ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία καλά καθορισμένης γνώσης και 
καλά καθορισμένων καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων · 

 Επιλέξτε δραστηριότητες για να εισαγάγετε την πολιτιστική 
κληρονομιά στην τάξη. 

 Διαφοροποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία γνώσεων και καινοτόμων 
διαδικασιών και προϊόντων. 

 Κατανοήστε την έννοια της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αρχές και τις συμβάσεις για την 
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (απτή και άυλη). 

 Αποκτήστε γνώση της χρήσης και της εφαρμογής της πλατφόρμας 
eTwinning. 

 Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας 
στον πολιτισμό. 

 Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας στον πολιτισμό. 

Περιεχόμενο 
Μάθησης 
(Θέματα) 

 Ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για τη δημιουργία γνώσεων και 
καινοτόμων προϊόντων 

 Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά - έννοια και αρχές 

 Καινοτόμες διαδικασίες και προϊόντα 

 Δεξιότητες δημιουργικής σκέψης 

 Καινοτομία 

 Σχολικά έργα στον πολιτισμό 

 eTwinning - η χρήση και η εφαρμογή της πλατφόρμας eTwinning 

 Εικονική πραγματικότητα και εφαρμογή της στον πολιτισμό 

 Αυξημένη πραγματικότητα στον πολιτισμό 

 Πολιτιστικοί οργανισμοί και νέες τεχνολογίες 

Πόροι υλικού Επιστημονικές εργασίες, άρθρα, βίντεο, βιβλία διαθέσιμα στο διαδίκτυο 
 

Συμπληρωματικοί 
πόροι 

Υπερσύνδεσμοι προς Διεθνείς Οργανισμούςπ.χ.  UNESCO Προστασία της 
κληρονομιάς μας και προώθηση της δημιουργικότητας:  
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https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-
creativity 

Μορφή αξιολόγησης Αξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με βάση τη μάθηση που 
επιτυγχάνεται μέσω Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και παρεχόμενου 
υλικού. 

 
6. Παιδεία στα Μέσα 

Όνομα Ενότητας Παιδεία  στα Μέσα (2 ώρες) 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 (Κατάλογος πραγμάτων που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί / 
μαθητές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης) 

 Προσδιορίστε βασικά μαθησιακά αποτελέσματα / στοιχεία του 
εγγραμματισμού στα μέσα  

 Κατανοήστε τον εγγραμματισμό στα μέσα και τη σημασία και την 
επίδρασή του στη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών σήμερα 

 Εξερευνήστε τους ρόλους των μέσων και άλλων παρόχων 
πληροφοριών, όπως βιβλιοθήκες και αρχεία 

 Εξερευνήστε αυτούς τους ρόλους σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και 
ενημερωτικά κείμενα 

 Κατανοήστε και περιγράψτε τις λειτουργίες των παρόχων μέσων και 
του τρόπου που σχετίζονται με την πρόσβαση σε πληροφορίες και 
γνώσεις, την αυτο-έκφραση και τη συμμετοχή σε δημοκρατικές 
διαδικασίες και προσδιορίστε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών από τα μέσα. 

 Κατανοήστε και περιγράψτε τις βασικές έννοιες που 
χρησιμοποιούνται από τα μέσα 

 Κατανοήστε πώς η γνώση αυτών των εννοιών θα βοηθήσει τους 
χρήστες / πολίτες να αλληλεπιδρούν κριτικά με τα μέσα 

Μαθησιακοί Στόχοι   (Σύντομες δηλώσεις που περιγράφουν τι αναμένεται να μάθουν οι μαθητές) 

 Ορισμός των εννοιών πληροφορία και μέσα 

 Διερεύνηση της σημασίας των μέσων και άλλων παρόχων 
πληροφοριών 

 Περιγράφοντας βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του 
εγγραμματισμού στα μέσα  

 Λειτουργίες μέσων και άλλων παρόχων πληροφοριών, όπως 
βιβλιοθήκες και αρχεία 

 Τι πρέπει να περιμένουν οι πολίτες από τα μέσα και άλλους 
παρόχους πληροφοριών, όπως βιβλιοθήκες και αρχεία 

 Η Παιδεία  στα μέσα και η σημασία της για τη δημοκρατία και τη 
χρηστή διακυβέρνηση 

 Ελευθερία έκφρασης, συντακτική ανεξαρτησία των μέσων, 
πολυφωνία και πολυμορφία στους παρόχους μέσων 

 Πώς τα μέσα επικοινωνούν το νόημα 

 Το ζήτημα της αναπαράστασης: πώς τα μέσα παρουσιάζουν 
πληροφορίες, άτομα, πολιτισμούς, εικόνες, μέρη κ.λπ. 

 Ο ρόλος των χρηστών, των πολιτών και του κοινού 

 Εμπλοκή στα μέσα μέσω παραγωγής περιεχομένου που  
δημιουργείται από χρήστες 

https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity
https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity
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Περιεχόμενα 
Μάθησης 
(Θέματα) 

 Παιδεία  στα μέσα  
o Ορισμός 
o Βασικές έννοιες 

 Μέσα και πληροφορία 

 Η σημασία του εγγραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης 

 Ο ρόλος των μέσων και άλλων παρόχων πληροφοριών στη 
δημοκρατική κοινωνία 

 Οι λειτουργίες των παρόχων μέσων και οι απαραίτητες συνθήκες 
για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών 

 Δημιουργία οπτικού περιεχομένου για μέσα 

 Παιδεία  στα μέσα και συμμετοχή των πολιτών 

 Ελευθερία έκφρασης, πολυφωνία και ποικιλία περιεχομένου σε 
παρόχους μέσων 

 Αλληλεπίδραση με τα μέσα 

 Ο ρόλος των χρηστών, των πολιτών και του κοινού 

Πόροι υλικού Παρουσιάσεις, Εκπαιδευτικός οδηγός, Διαδικτυακή έρευνα αξιολόγησης. 

Συμπληρωματικοί 
πόροι 

Επιστημονικές εργασίες, άρθρα, βίντεο, βιβλία διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Μορφή αξιολόγησης Αξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με βάση τη μάθηση που 
επιτυγχάνεται μέσω Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και παρεχόμενου 
υλικού. 

 


