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Περίληψη 

Αυτή η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για το Crowddreaming έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους εκπαιδευτές, 

τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους παιδαγωγούς που συμμετέχουν στο έργο. 

Ο στόχος αυτής της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που 

καταρτίζονται στη μεθοδολογία Crowddreaming, και οι οποίοι μπορεί να είναι δάσκαλοι και άλλοι 

παιδαγωγοί. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα γίνουν πρέσβεις στις τοπικές / εθνικές περιοχές 

τους προωθώντας τη μεθοδολογία Crowddreaming και θα συμμετάσχουν στην εκλαΐκευση της ψηφιακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς υποστηρίζοντας εργαστήρια που οδηγούν στη δημιουργία της Europa Square. 

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη θα παρέχει μια επισκόπηση του έργου Crowddreaming και έχει σχεδιαστεί 

για να βοηθά τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευτικούς και άλλους παιδαγωγούς στη δημιουργία μιας 

επιτυχημένης εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας. Περιέχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, οδηγίες, Ανοιχτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους (δωρεάν εργαλεία, δείγματα και πρότυπα) και μαθησιακά αποτελέσματα που θα 

χρησιμοποιηθούν στην πορεία, παρέχει την καθοδήγηση και τους πόρους που είναι κατάλληλοι για τους 

εκπαιδευτικούς. 
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Για το πρόγραμμα Crowddreaming 

Το "Crowddreaming" είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης Erasmus + KA3 που βασίζεται στην καλή 

πρακτική με το ίδιο όνομα. Η καλή πρακτική του crowddreaming ξεκίνησε ως διαγωνισμός συνεργασίας 

για τα Ιταλικά Σχολεία, που προωθήθηκε από τον Ιταλό συνεργάτη Stati Generali dell'Innovazione (SGI) και 

τη Σχολή Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (DigCultHer) και η 

οποία έχει φτάσει στην πέμπτη έκδοσή του το 2019. Το Crowddreaming στοχεύει στην ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την πρόκληση της μετάδοσης μιας καθαρά ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αντιμετωπίζει 

αυτήν την πρόκληση, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση νέων παραδειγμάτων σκέψης που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει στην ψηφιακή διάσταση της πραγματικότητας. Η μεθοδολογία Crowddreaming βασίζεται σε 

μια αρχή της συνεργατικής και βασισμένης στο περιεχόμενο μάθησης, όπου κάθε έκδοση προκαλεί τους 

συμμετέχοντες να συμβάλουν στην κατασκευή ενός ψηφιακού μνημείου, θέτοντάς τους στην γενεακή 

πρόκληση για τη μετάδοση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Οι νέοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό 

και το έργο Crowddreaming μέσω μιας μαθησιακής εμπειρίας βασιζόμενης στο περιεχόμενο κατά την 

οποία θα τους ζητηθεί να παράγουν ψηφιακές σκηνές και υλικό για τη δημιουργία ενός ψηφιακού 

μνημείου. 

Η Τέχνη του Crowddreaming 

Η πρακτική της Τέχνης του Crowddreaming βασίζεται σε μια πεποίθηση ότι ένας έξυπνος νους 

εκδηλώνεται μέσω της ικανότητάς του να ονειρεύεται. Αυτό ισχύει επίσης στην ψηφιακή εποχή. Η Τέχνη 

του Crowddreaming είναι η πειθαρχία που εκπαιδεύει τη συνδετική νοημοσύνη σε ένα διαυγές όνειρο για 

ένα επιθυμητό και εφικτό μέλλον. 

Η διαδικασία crowddreaming πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις: 

1. Η φάση της επίγνωσης: Αυτή η φάση έρχεται στη ζωή συνήθως ως ατομική εικόνα του Πρώτου 

Ονειροπόλου. 

2. Η φάση πρόθεσης: Γίνεται μια σαφής πρόθεση μέσω της αλληλεπίδρασης με τους κοινωνικούς κύκλους 

του Πρώτου Ονειροπόλου. 

3. Η φάση ανάπτυξης της ιστορίας: Γίνεται τότε μια συναρπαστική ιστορία για ένα επιθυμητό μέλλον που 

είναι ικανό να συλλάβει τη φαντασία ενός αρκετά μεγάλου πλήθους για να το κάνει να συμβεί. 

4. Η φάση του έργου: Τέλος, εξελίσσεται σε ένα καλά σχεδιασμένο έργο καινοτομίας που μπορεί να 

διαμορφώσει το κοινό όνειρο σε πραγματικότητα. 
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Αυτές οι φάσεις ακολουθούν τις τρεις θεμελιώδεις μεταβάσεις στη διαδικασία ονειροπόλησης πλήθους: 

από διορατικότητα σε πρόθεση, από πρόθεση σε συναρπαστική ιστορία και από συναρπαστική ιστορία σε 

υπεύθυνο έργο καινοτομίας. 

Το σημείο εκκίνησης είναι μια αρκετά προφανής δήλωση: κάθε έργο που πέτυχε τον στόχο του, έχει μια 

ιστορία επιτυχίας να πει. Πηγαίνοντας προς τα πίσω από το κοινωνικά επιθυμητό μέλλον του χαρούμενου 

τέλους. καινοτόμοι, ερευνητές και κοινωνικοί παράγοντες συν-δημιουργούν την πλοκή με όλους τους 

χαρακτήρες, τις σχέσεις, τους χώρους, τα στηρίγματα (πόροι), τις εκδηλώσεις, τα επιμέρους ζητήματα που 

έπρεπε να συνυπάρξουν για να επιτευχθεί  το ευτυχισμένο τέλος.  

Η γνώση της θεωρίας του δράματος και της παραγωγής ταινιών παρέχει εξαιρετικά επαγγελματικά 

εργαλεία για την ανάπτυξη μιας ιστορίας από την αρχική επίγνωση έως την τελική της σκηνή στον 

πραγματικό κόσμο, όπως απαιτείται για τη διαδικασία Crowddreaming. Έτσι, η διαδικασία του 

Crowddreaming θα βασιστεί σε αυτά τα εργαλεία στη μεθοδολογία της. Αυτά τα εργαλεία όχι μόνο 

υποχρεώνουν κάποιον να προσδιορίσει όλους τους ανθρώπινους, οικονομικούς, υλικούς και χρονικούς 

πόρους, αλλά υποχρεώνουν κάποιον να εξερευνήσει επίσης τη συναισθηματική, ηθική και ανθρώπινη 

διάσταση, η οποία παραβλέπεται από καθαρά αναλυτικές και ορθολογικές προσεγγίσεις στη διαχείριση 

έργων. Η Τέχνη του Crowddreaming είναι να παράγει πραγματικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σαν να 

ήταν σκηνές μιας ταινίας. 

Το Crowddreaming στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με 

τον τρόπο διδασκαλίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχολεία με αυτή τη μεθοδολογία, 

ενθαρρύνοντας την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των νέων σχετικά με την εποχική πρόκληση 

την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν. Θα είναι από τους πρώτους που θα μεταβιβάσουν μια καθαρά 

ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, ενθαρρύνοντας τη συνειδητοποίηση του πώς η ψηφιοποίηση αποτελεί 

πρόκληση για τον τρόπο που παραδοσιακά σκεφτόμαστε τον πολιτισμό. 
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Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο για τη Μεθοδολογία της Κατάρτισης 

Τόσο η τέχνη του Crowddreaming όσο και η Πρόκληση Europa Square είναι εμπνευσμένα από τον 

κονστρουκτιβισμό ως εκπαιδευτική φιλοσοφία. Ο κονστρουκτιβισμός στην εκπαίδευση έχει ρίζες στην 

επιστημολογία. Ο μαθητής έχει προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες συχνά καθορίζονται από 

το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον τους. Η μάθηση επομένως συντελείται μέσω της «οικοδόμησης» 

γνώσεων των μαθητών από τις εμπειρίες τους. 

Η "εμπειρία" στην περίπτωσή μας είναι η "Europa Square Challenge ". Η αναδρομικότητα της διαδικασίας 

διαμορφώνεται με το "U" της Θεωρίας U1. Κάθε επανάληψη επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα 

(εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, διαμεσολαβητές, διευθυντές ...) να μάθει κάτι νέο. Κάθε συμμετέχων 

λαμβάνει ένα διαφορετικό μάθημα λόγω του διαφορετικού του/της υποβάθρου. Αναμένεται να 

προσθέσει τις νέες του/της γνώσεις στην κοινή ομάδα, ώστε να βελτιώσει και να εμπλουτίσει την επόμενη 

επανάληψη της διαδικασίας. 

Οι κύριες ανάγκες εκπαιδευτικές ανάγκες:  

- Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείτε ψηφιακές τεχνολογίες, να ενδιαφέρεστε και να εμπλέξετε 

ενεργά τους μαθητές στη μελέτη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, πιθανόν και μέσω 

τεχνικών που εντάσσονται στη φιλοσοφία του παιχνιδιού. 

- Ανακαλύπτοντας νέες ιδέες, νέες πηγές έμπνευσης και νέες μεθόδους για την υλοποίηση 

ψηφιακών έργων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλά παραδείγματα έχουν προκύψει 

κατά τη διάρκεια των κύκλων καθοδήγησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων. 

-  Παρακολούθηση των νέων ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για τον τομέα 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Ικανότητα «έγκαιρης» αναγνώρισης τεχνολογιών και ψηφιακών πόρων που είναι απλοί και 

εύχρηστοι στα έργα τους; 

- Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τις τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής 

πραγματικότητας για να μπορούν να καθοδηγούν τις επιλογές των μαθητών. 

- Ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων που απαιτούνται για να συνοδεύουν και όχι να καθοδηγούν 

τους μαθητές. 

- Αποσαφήνιση και ανταλλαγή εξαρχής για το τι σημαίνει «κοινές ευρωπαϊκές αξίες». 
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Δικαιούχοι: Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην Europa Square 

Challenge. 

Πλεονεκτήματα: Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν κενά γνώσης σε 6 θέματα / ενότητες για να καταφέρουν 

να πραγματοποιήσουν τις τρεις κύριες δραστηριότητες που απαιτούνται από τη συμμετοχή στην Europa 

Square Challenge. 

Οι τρεις κύριες βασικές δραστηριότητες είναι: 

 να σχεδιάσουν μαθησιακές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας την μέθοδο της «Τέχνης του 

Crowddreaming»; 

 να βοηθήσουν τους μαθητές στη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης μέσω εμπειριών επαυξημένης 

πραγματικότητας οι οποίες θα παρουσιαστούν στη "Europa Square"; 

 Να οργανώσουν και να διαχειριστούν μια εκδήλωση για την τελική παρουσίαση της Europa Square 

στη σχολική τους μονάδα. 

Οι 6 ενότητες είναι: 

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 

Για την Europa Square Challenge 

Η Europa Square Challenge είναι μια διαδικασία διαχείρισης αλλαγών που έχει σχεδιαστεί ως Διαδικασία-

U σύμφωνα με τη Θεωρία U. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση να βοηθήσουν το πρώτο 

κύμα ψηφιακών γενεών, να αναπτύξουν και να διαφυλάξουν τη δική τους ψηφιακή κουλτούρα. Η 

συμμετοχή στην Europa Square Challenge ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις 

επιπτώσεις της πολιτιστικής πρόκλησης για τη δημιουργία ενός «ψηφιακού μνημείου», να 

συνειδητοποιήσουν τον ρόλο που θέλουν να παίξουν σε μια τέτοια πρόκληση, να σχεδιάσουν μια πορεία 

δράσης και να αναπτύξουν μια πρωτότυπη λύση. Είναι μια τυπική Διαδικασία U όπως περιγράφεται στην 

ακόλουθη εικόνα: 
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Η φάση σχεδιασμού συνήθως θα απαιτήσει κάποια εκπαίδευση. 

Γιατί η ανάμειξη του MOOC, με τους κύκλους καθοδήγησης και το σχέδιο δράσης? 

Η Europa Square Challenge αναβαθμίζει τον διαγωνισμό "Crowddreaming / Piazza Europa" για Ιταλικά 

σχολεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην αρχική καλή πρακτική, ο συλλογικός σχεδιασμός συνίστατο σε μια 

διαδικασία συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του φόρουμ του MOOC ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αλλά όλο και περισσότερο 

μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους 

καθοδήγησης και το σχέδιο δράσης στο κεφάλαιο "Μη λειτουργικές απαιτήσεις του Mooc". 

Οι συμμετέχοντες υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους, τις απαιτήσεις, τα τεχνικά προβλήματα, 

στα οποία οι εκπαιδευτές απάντησαν δημόσια, επισημαίνοντας χρήσιμους εκπαιδευτικούς πόρους και 

τροφοδοτώντας την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ένα τέτοιο σύστημα λειτούργησε πολύ 

αποτελεσματικά και υπήρξε το κλειδί για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, αλλά έχει πολλούς 

περιορισμούς, όταν σκεφτεί κανείς τη διάδοση της πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 

- η χρήση του για περισσότερους από μερικές δεκάδες συμμετέχοντες είναι δαπανηρή όσον αφορά τους 

ανθρώπινους πόρους (εκπαιδευτές) που πρέπει να απασχοληθούν · 

- οι απαντήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες των εκπαιδευτών και αυτό καθιστά πολύ 

δύσκολο να εγγυηθεί τη συνέπεια και την ομοιόμορφη ποιότητα · 

Εμπλέκοντας μαθητές στη χρήση ψηφακών εργαλείων 

Κατανοώντας τον ψηφιακό πολιτισμό 

Αναγνωρίζοντας την Ευρώπη 

Η Κοινότητα της Europa Square 

Europa Square 

Εγγραφή 

Το Σχέδιο Δράσης μου  

Ψηφιακή Σκηνή  

Τελετή Αποκαλυπτήριων  

Η Διαδικασία-U 

Πως ταιριάζω? 
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- η φύση "just-in-time" της συνομιλίας μέσω chat διασφαλίζει τη συνάφεια των απαντήσεων, αλλά 

καθιστά δύσκολη τη συλλογή των γνώσεων που δημιουργούνται για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης · 

- οι συνομιλίες μέσω chat τείνουν να είναι χαοτικές και να μπερδεύουν τους συμμετέχοντες όταν 

ανταλλάσσουν πάρα πολλά μηνύματα. Η άνεση στη χρήση των διαφόρων τρόπων γραπτής συνομιλίας 

μέσω του Διαδικτύου (συνομιλία, φόρουμ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το ψυχολογικό προφίλ του χρήστη και δεν υπάρχει ιδανικό εργαλείο για όλους. Ωστόσο, τα 

συστήματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων έχουν εγγενείς περιορισμούς όταν αυξάνεται ο αριθμός των 

συμμετεχόντων. 

- η εντελώς μη δομημένη φύση των συνομιλιών αυξάνει τον αριθμό των προβλημάτων σχεδιασμού που 

πρέπει να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί και παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο υπερβολικής πολυπλοκότητας 

καθώς αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων. 

Για την επίλυση ή τον περιορισμό αυτών των προβλημάτων, το έργο CDDC προτείνει τις ακόλουθες λύσεις: 

- μια επεκτάσιμη συλλογή OER για τη δημιουργία ενός επιμελημένου συστήματος χρήσιμων περιεχομένων 

για την προετοιμασία του σχεδίου δράσης · 

- ένα πρότυπο για την καθοδηγούμενη επεξεργασία ενός δομημένου σχεδίου δράσης, βάσει της μεθόδου 

της Τέχνης του Crowddreaming. Ο οδηγός ανάπτυξης του σχεδίου δράσης περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα. 

- ένα πρόγραμμα κύκλου καθοδήγησης για την οργάνωση δραστηριοτήτων αξιολόγησης από ομότιμους 

μεταξύ των εκπαιδευτικών. Μια κατευθυντήρια γραμμή για την παροχή των περιπτώσεων περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα. 

- ένα cMOOC που λειτουργεί παράλληλα με την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης από τους εκπαιδευτικούς 

για τη μείωση του φόρτου εργασίας στους εκπαιδευτές, μια διαδικασία υποστήριξης για τη σύνταξη του 

σχεδίου δράσης, εμπνευσμένο από τη λογική των cMOOC και διευκολύνεται από μια ειδική πλατφόρμα. 

Τα παραπάνω στοιχεία συνδυάζονται για να προσφερθεί μια αποτελεσματική εκπαιδευτική εμπειρία 

στους εκπαιδευτικούς ως εξής: 

- Το cMOOC επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να γεμίσουν κενά γνώσεων για έξι βασικά θέματα: τη μέθοδο 

της Τέχνης του Crowddreaming, την ανάπτυξη έργων, τα εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών έργων, 

την ψηφιακή αφήγηση, την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και την παιδεία στα μέσα. 

- Το cMOOC περιέχει και κατασκευάζει το επεκτάσιμο αποθετήριο OER. 
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- Η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης οργανώνεται ως ακολουθία των αναθέσεων έργων του cMOOC. Η 

ακολουθία ενοτήτων του cMOOC αντιστοιχεί στα θέματα που καλύπτονται από τις ενότητες του Σχεδίου 

Δράσης. Κάθε ενότητα περιέχει μαθησιακά αντικείμενα χρήσιμα για να κατανοήσετε πώς να 

συμπληρώσετε μία ή περισσότερες ενότητες του Σχεδίου Δράσης. 

- Στο τέλος κάθε ορόσημου του Σχεδίου Δράσης, πραγματοποιείται ένας κύκλος καθοδήγησης ο οποίος 

λειτουργεί ως μέσο για τους καθηγητές έτσι ώστε να επανεξετάσουν την εργασία τους με μια συστηματική 

προσέγγιση. 

Εβδομάδα Ενότητα MOOC Τμήμα Σχεδίου Δράσης  Κύκλος Καθοδήγησης  

1-2 Crowddreaming 1.Από την Επίγνωση στην Πρόθεση 

2. Από την Πρόθεση στην Ιστορία  

 

3-4 Ανάπτυξη Έργου 3. Από την Ιστορία στο Έργο 

4. Το Διάγραμμα Gantt 

 

5-6 Ψηφιακά Εργαλεία 5. Αρχικοποιώντας το Metaverse Studio Ι – Σχεδιασμός 

7-8 Ψηφιακή Αφήγηση 6.Περιγράφωντας την Ιστορία της 

Ευχαριστίας 

ΙΙ- Εμπειρία 

επαυξημένης 

πραγματικότητας 

9-10 Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 7.Σχεδιάζοντας την Εκδήλωση των 

Αποκαλυπτηρίων  

ΙΙΙ- Ιστορία 

11-12 Παιδεία στα Μέσα 8.Προωθώντας    την Εκδήλωση των 

Αποκαλυπτηρίων 

ΙV- Εκδήλωση 

 

Οι ανοιχτές προκλήσεις που ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση μιας έκδοσης της Europa 

Square Challenge είναι: 

- να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ευρείας ποικιλίας των μαθησιακών αναγκών των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των εξαιρετικά περιορισμένων πόρων όσον αφορά το χρόνο 

και την προσπάθεια που μπορούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

όπως η Europa Square Challenge · 

- για την ελαχιστοποίηση των δαπανηρών δραστηριοτήτων διδασκαλίας, απελευθέρωση των 

εκπαιδευτών όσο το δυνατόν περισσότερο από τις προσπάθειες καθοδήγησης που τους 

επιτρέπουν να επικεντρωθούν στις κρίσιμες δραστηριότητες οικοδόμησης της κοινότητας. 
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Χρονικοί περιορισμοί 

Η προσπάθεια πρέπει να περιοριστεί και να μειωθεί τόσο επειδή οι συμμετέχοντες έχουν δουλειές και 

οικογένειες για να φροντίσουν, και επειδή προσθέτει τις δραστηριότητες για την Πρόκληση, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι κύκλοι προπόνησης. 

Ως συνέπεια των παραπάνω περιορισμών (μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία συμμετεχόντων, πολύ 

εστιασμένες ανάγκες και πολύ περιορισμένη προσπάθεια) ο στόχος του MOOC δεν μπορεί να είναι να 

κάνει τον συμμετέχοντα ικανό για τα 6 ενότητες / θέματα γενικά (αδύνατο με τόσο λίγο χρόνο ή και 

προσπάθεια), αλλά για να μπορέσουν να εκτελέσουν τις εργασίες που απαιτούνται από την Europa Square 

Challenge. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις του MOOC  

Οι λειτουργικές απαιτήσεις MOOC είναι: 

- παράδοση πολυμεσικών μαθησιακών αντικειμένων (6 ενότητες) · 

- παροχή εύκολης πρόσβασης στα OER (ως πρόσθετο υλικό) στις θεματικές συλλογές, ώστε να 

επιτρέπεται η άμεση κατανόηση της παρουσίας ή της απουσίας υλικών χρήσιμων για την επίλυση 

του προβλήματος για το οποίο ζητείται η συλλογή. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν μια 

αποτελεσματική λειτουργία αναζήτησης. 

- επιτρέποντας εύκολη επέκταση και ενημέρωση του περιεχομένου από τους συντονιστές / 

συλλογή περιεχομένου από εκπαιδευτικούς (έτσι ώστε να μετατραπεί το αρχικό xMOOC σε 

cMOOC στο τέλος του έργου) · 

- υπηρεσίες διαχείρισης της κοινότητας 

- ένα σύστημα διαχείρισης πολλαπλών επιλογών-ερωτήσεων (δημιουργία, επεξεργασία, 

διαγραφή, εμφάνιση) 

- σύστημα συμπλήρωσης φορμών με διαχείριση συνεδριών επεξεργασίας 

- προσαρμοστικότητα 

- διαχείριση ρόλων (διαχειριστής, συντάκτης, δάσκαλος, εκπαιδευόμενος) 

- δυνατότητα επεξεργασίας περιεχομένου και λίστας χρηστών (ένας εκπρόσωπος κάθε χώρας 

εταίρου στη δική του εθνική γλώσσα του MOOC) 

- χρονοδιάγραμμα του κύκλου καθοδήγησης 
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Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του MOOC  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη σύνδεση μεταξύ των ενοτήτων MOOC και των εκπαιδευτικών αναγκών για 

κάθε μία από τις κύριες φάσεις του Europa Square Challenge 

Module Planning Co-Creation Event 

Η μέθοδος της Τέχνης του 

Crowddreaming 
x   

Ανάπτυξη Έργου x   

Ψηφιακά Εργαλεία για τη Δημιουργία 

Ψηφιακού Περιεχομένου 
 x  

Ψηφιακή Αφήγηση  x  

Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  x x 

Παιδεία  στα Μέσα   x 

 

Περιγραφή: 

- Σχεδιασμός - για να σχεδιάσετε μαθητικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

"Τέχνης του Crowddreaming" 

- Συνδημιουργία - για να βοηθήσει τους μαθητές στη δημιουργία μιας ψηφιακής αφηγηματικής 

εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία θα παρουσιαστεί στην "Europa Square " 

- Εκδήλωση - για να οργανώσετε και να διαχειριστείτε μια τελική παρουσίαση στην εκδήλωση για 

την Europa Square 

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις MOOC είναι: 

- Το MOOC λειτουργεί παράλληλα με τις δραστηριότητες προγραμματισμού των εκπαιδευτικών 

- Η αξιολόγηση της μάθησης γίνεται μέσω: 

1. Κουίζ (στο τέλος κάθε ενότητας) · 

2. Αναθέσεις έργου (στο τέλος κάθε ενότητας · συμπλήρωση ενότητας του σχεδίου δράσης) · 

3. Αξιολόγηση από ομοτίμους (ένας κύκλος προπόνησης σε κάθε ορόσημο των δραστηριοτήτων 

σχεδιασμού. Υπάρχουν 4 ορόσημα) 

- Όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το MOOC, θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην πλατφόρμα 

καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου (ως εκ τούτου, η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμεύσει επίσης ως 

αποθετήριο για OER και σχέδιο δράσης). 

- Το κύριο αποτέλεσμα του MOOC θα είναι η προετοιμασία από κάθε εκπαιδευτικό ενός σχεδίου 

δράσης, το οποίο θα χρησιμοποιήσει αργότερα κατά τη διάρκεια της πιλοτικής διαδικασίας. Αυτό 
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το αποτέλεσμα είναι υψίστης σημασίας γιατί χωρίς αυτό ο δάσκαλος δεν μπορεί να πειραματίσει 

με τους μαθητές του 

- Κάθε ενότητα θα περιέχει: 

o Ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων 

o Ένα εισαγωγικό βίντεο κινουμένων σχεδίων 

o Υλικό μελέτης (Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι), το οποίο έχει επιλεγεί από τους εταίρους στις 

εθνικές τους γλώσσες, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα 

o Ένα τεστ Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος για την αξιολόγηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

o Ένα μικρό έργο που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του μέρους του Σχεδίου Δράσης που 

αντιστοιχεί στα θέματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια της κάθε εβδομάδας 

- Τέσσερις κύκλοι προπόνησης θα εισαχθούν σε συγκεκριμένα σημεία στο MOOC (π.χ. μετά το 

τέλος κάποιων ενοτήτων) 

- Πρέπει να παρέχεται υποστήριξη καθοδήγησης σε όλο το MOOC, ειδικά όσον αφορά την 

ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης και την υλοποίηση των κύκλων καθοδήγησης 

- Ένα άλλο αποτέλεσμα της πιλοτικής φάσης θα είναι η συλλογή υλικού από τους 

εκπαιδευόμενους που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο MOOC, μετατρέποντάς το σε 

cMOOC από ένα xMOOC 

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχέδιο δράσης 

Οι ενότητες του σχεδίου δράσης (Παράρτημα - Οδηγός ανάπτυξης του σχεδίου δράσης) πρέπει να 

συμπληρωθούν εντός 12 εβδομάδων, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος που είναι αφιερωμένο στη συλλογή κάθε ενότητας ή ομάδας 

ενοτήτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αντίστοιχη ενότητα του MOOC και των OER 

του, να συμβουλεύονται τους εκπαιδευτές για να λαμβάνουν συμβουλές και πληροφορίες και να 

ανταλλάσσουν ιδέες με συναδέλφους. 

Στο τέλος κάθε φάσης κατάρτισης μιας νέας ενότητας του σχεδίου δράσης, οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν 

σε έναν κύκλο καθοδήγησης. Ο στόχος είναι ότι μέχρι το τέλος της φάσης του συνεργατικού σχεδιασμού 

όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να ενεργήσουν ως case givers και να λάβουν μια κριτική της 

εργασίας τους από συναδέλφους. 

Το Σχέδιο Δράσης δομείται πάνω στις ακόλουθες ενότητες: 
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No Section Module 

1 Από την Έμπνευση στην Πρόθεση Η Τέχνη της μεθόδου του Crowddreaming 

2 Από την Πρόθεση στην Ιστορία Η Τέχνη της μεθόδου του Crowddreaming 

3 Από την Ιστορία στο Έργο Η Τέχνη της μεθόδου του Crowddreaming 

4 Το διάγραμμα Gantt  Ανάπτυξη Έργου 

5 Ενεργοποιώντας το Metaverse Studio 
Ψηφιακά Εργαλεία για τη Δημιουργία 

Ψηφιακού Περιεχομένου 

6 
Περιγράφοντας μια Ιστορία 

Ευχαριστίας 
Ψηφιακή Αφήγηση 

7 
Σχεδιάζοντας την Εκδήλωση των 

Αποκαλυπτηρίων 
Ψηφιακή Αφήγηση 

8 
Προωθώντας την Εκδήλωση των 

Αποκαλυπτηρίων 
Παιδεία στα Μέσα 

 

Οδηγίες για τους Κύκλους Καθοδήγησης 

Οι Κύκλοι Καθοδήγησης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης από ομότιμους. Δίνουν κάποια 

δομή στην ελεύθερη κριτική που πραγματοποιήθηκε από ομότιμους κατά τη διάρκεια της συνομιλίας 

μέσω Telegram κατά τις πρώτες εκδόσεις του Διαγωνισμού Crowddreaming. Οι συνεδρίες ομότιμης 

καθοδήγησης διάρκειας 90 λεπτών επιτρέπουν στον case giver να ελέγξει για ασυνέπειες στο σχέδιο 

δράσης του και να λάβει πολύτιμες γνώσεις από τους συναδέλφους του, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια 

να χρησιμοποιηθούν για να το εμπλουτίσουν. Επιπλέον, η κατοχή κύκλων καθοδήγησης σύμφωνα με ένα 

προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, θα εγγυάται ότι κάθε εκπαιδευτικός θα επωφεληθεί από την 

αναθεώρηση της εργασίας του. 

Είναι ένα περίπλοκο έργο για να το διαχειριστεί κάποιος. Προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι 

παραιτήσεων και καθυστερήσεων, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Ο πρώτος κύκλος καθοδήγησης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 5ης εβδομάδας της φάσης 

συνεργασίας, αφού οι εκπαιδευτικοί αναπτύξουν τον γενικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους. 

Οι άλλοι τρεις κύκλοι καθοδήγησης θα ακολουθήσουν στο τέλος των εύκολα αναγνωρίσιμων 

εννοιολογικών ορόσημων: δημιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της εμπειρίας επαυξημένης 

πραγματικότητας, σκιαγραφώντας την ιστορία που θα αναπτυχθεί με τους μαθητές και 

προγραμματίζοντας την τελική εκδήλωση. 
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2. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 εβδομάδων, οι εκπαιδευτές πρέπει να διευκολύνουν τη σύνθεση 

ομάδων από 4 εκπαιδευτικούς ο καθένας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει έναν κύκλο 4 κύκλων 

καθοδήγησης μαζί. Αυτό διευκολύνει τη διαχείριση χρονοδιαγράμματος και θα εγγυηθεί ότι κάθε 

εκπαιδευτικός θα ενεργήσει ως case giver μία φορά. 

3. Συνιστάται ανεπιφύλακτα κάθε εκπαιδευτής να αναλαμβάνει την ευθύνη 1 ή 2 κύκλων. Ο 

εκπαιδευτής θα κανονίσει το πρόγραμμα, θα βεβαιωθεί ότι συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα 

υποβάλουν την υπόθεση στο ειδικό αρχείο / αποθετήριο και θα λάβουν μέρος σε κάθε συνεδρία 

προπόνησης, ενεργώντας ως χρονομέτρης και θα τραβήξουν ένα στιγμιότυπο οθόνης ή μια εικόνα 

για να αποδείξουν ότι έγινε κύκλος προπόνησης, ανάλογα με το αν ο κύκλος πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βιντεοδιάσκεψης ή πρόσωπο με πρόσωπο στον ίδιο χώρο. Η 

εναλλακτική λύση είναι ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί θα εμφανιστούν αυθόρμητα ως ηγέτες και θα 

προσελκύσουν ομάδες συναδέλφων, αναλαμβάνοντας την οργάνωση των πάντων. 

Οδηγίες για την Πρόκληση της Europa Square Challenge 

Το Europa Square Challenge είναι ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων, των 

οποίων οι στόχοι είναι: 

1. Διάδοση της ευαισθητοποίησης για τον βαθιά διαπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης Ευρώπης · 

2. Βελτίωση της κατανόησης της έννοιας της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς · 

3. Πειραματικές διαδικασίες βασισμένες σε ψηφιακές τεχνολογίες για την απόκτηση μεγαλύτερης 

συμμετοχής των μαθητών στη μελέτη του πολιτισμού 

4. Προώθηση μιας συστηματικής και συνεργατικής προσέγγισης στη διαδικασία μάθησης και πολιτιστικής 

ανάπτυξης. 

Η Europa Square Challenge που θα αναβαθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις: 

1. Συμμετοχή στην πρόκληση και προετοιμασία για αυτήν. 

2. Συνεργατικός προγραμματισμός των δραστηριοτήτων των μαθητών. 

3. Παρακολούθηση των συνεισφορών των μαθητικών ομάδων στο συλλογικό έργο.  

4. Οργάνωση και διαχείριση μιας εκδήλωσης για την τελική παρουσίαση. 

Οδηγίες για πρότυπα ρόλων και συνεντεύξεις 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε επιλεγμένους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και 

μαθητές προκειμένου να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο του 

Europa Square Challenge. 
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Οι προτάσεις για το πώς θα δομηθούν οι απαντήσεις δεν είναι καθόλου περιοριστικές για τους 

ερωτηθέντες. Απλά επιχειρούν να δώσουν ένα παράδειγμα του είδους των πληροφοριών που χρειάζεται 

το έργο. Κάθε άλλο είδος ανατροφοδότησης είναι εξίσου ενδιαφέρον για τους διαχειριστές του έργου. 

Οι πρώτες πέντε ερωτήσεις είναι ίδιες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είναι σαφές ότι ορισμένες από τις 

προτάσεις θα είναι λιγότερο σημαντικές για τη μία ή την άλλη κατηγορία. 

1. Ποιες νέες γνώσεις έχετε αποκτήσει σχετικά με την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά; 

Συμβουλές: Ξέρατε ήδη τι ήταν; Καλά? Κακό? Έχετε αποκτήσει συγκεκριμένες νέες γνώσεις; Καταλάβατε 

καλύτερα τον αντίκτυπό του ή / και τη φύση του; 

2. Τι νέο έχετε μάθει σχετικό με τις ψηφιακές δεξιότητες; 

Συμβουλές: Ήταν ο πρώτος αντίκτυπος με την επαυξημένη πραγματικότητα; Ανακαλύψατε έναν τρόπο 

που δεν ξέρατε να εκτιμήσετε το smartphone σας; Έχετε αποκτήσει πρακτικές γνώσεις ή έχετε δει τις 

δυνατότητες κοιτάζοντας άλλους; 

3. Έχει προστεθεί κάτι στη γνώση και την κατανόηση της αξίας της διαπολιτισμικότητας; Εάν ναι, τι; 

Συμβουλές: Έχετε σκεφτεί ποτέ το νόημα και την αξία της διαπολιτισμικότητας πριν; Η συμμετοχή σε αυτό 

το έργο άλλαξε την αντίληψή σας με οποιονδήποτε τρόπο; Μπορείτε να πείτε τώρα τι σημαίνει 

"διαπολιτισμικότητα"; 

4. Σας έκανε η εμπειρία με το Crowddreaming να αναλογιστείτε τη σημασία και την αξία του να είστε 

Ευρωπαίοι; 

Συμβουλές: Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσα στοιχεία του ιταλικού πολιτισμού προέρχονται από άλλους 

ευρωπαϊκούς πολιτισμούς; Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα και να εξηγήσετε γιατί σας 

εντυπωσίασε; Σας ενδιέφερε και πιστεύετε ότι θέλετε να εμβαθύνετε το θέμα; Πιστεύετε ότι είναι 

σημαντικό να σκεφτείτε αυτά τα ζητήματα σήμερα; 

5. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα αξιολογούσατε αυτήν την εμπειρία; 

Συμβουλές: Τι λειτούργησε καλά; Τι μπορεί να βελτιωθεί; Πού βρήκατε τις μεγαλύτερες δυσκολίες; 

6. (Μόνο για εκπαιδευτικούς) Ποιες είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πιστεύετε ότι πρέπει να 

αναπτύξει ένας εκπαιδευτικός για να αντιμετωπίσει επαρκώς την πορεία του έργου "Crowddreaming"; 

7. Με βάση την εμπειρία σας σε προηγούμενες εκδόσεις ή τις προσδοκίες σας για αυτήν την έκδοση, 

εάν δεν έχετε ήδη συμμετάσχει, ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι μήνες του έτους για έναν εκπαιδευτικό να 



20 
 

 
  

συν-σχεδιάσει απαιτητικές εξωσχολικές δραστηριότητες όπως Crowddreaming / Piazza Europa ; Με τον 

από κοινού προγραμματισμό εννοούμε ολόκληρη την πορεία που ξεκινά από την αποδοχή μιας πρότασης, 

συνεχίζει με την αξιολόγησή της, συνεχίζει με την προσαρμογή της στις συγκεκριμένες ανάγκες της 

σχολικής σας μονάδας και τελειώνει με την επίσημη απόφαση για αποτελεσματική συμμετοχή. Μπορείτε 

να υποδείξετε περισσότερο από ένα μήνα. 

8. Με βάση την εμπειρία σας σε προηγούμενες εκδόσεις ή τις προσδοκίες σας για αυτήν την έκδοση, 

εάν δεν έχετε ήδη συμμετάσχει, ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι μήνες του έτους για έναν εκπαιδευτικό να 

συμμετάσχει σε επίσημες ή άτυπες διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως αυτές που 

παρέχονται από το Crowddreaming / Piazza Europa; Ο φόρτος εργασίας που προβλέπεται από τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες Crowddreaming / Piazza Europa είναι κατά μέσο όρο 3 ώρες για 12 

εβδομάδες. Μπορείτε να υποδείξετε περισσότερο από ένα μήνα. 

9. Με βάση την εμπειρία σας σε προηγούμενες εκδόσεις ή τις προσδοκίες σας για αυτήν την έκδοση, 

εάν δεν έχετε ήδη συμμετάσχει, ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι μήνες του έτους για έναν εκπαιδευτικό να 

πραγματοποιήσει εξωσχολικές δραστηριότητες με παιδιά όπως αυτά που προβλέπονται από το 

Crowddreaming / Piazza Europe; Το Crowddreaming / Piazza Europa δεν επιβάλλει αυστηρούς 

περιορισμούς στους εκπαιδευτικούς για το πώς εμπλέκονται οι μαθητές τους. Επομένως, είναι δύσκολο 

να ποσοτικοποιηθεί μια «τυπική» δέσμευση. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη συμμετάσχει καλούνται να 

απαντήσουν με βάση την προσωπική τους προσέγγιση. Οι άλλοι μπορούν να ανταποκριθούν με βάση την 

ακόλουθη υπόθεση: 

1. 2-3 συναντήσεις με μαθητές για τον εντοπισμό του λόγου ευχαριστίας και την ανάπτυξη του 

2. ο χρόνος που απαιτείται για τους μαθητές να δημιουργήσουν ανεξάρτητα ένα σύντομο βίντεο 

(έως 3 λεπτά) ή μια ιστοσελίδα. Μπορείτε να υποδείξετε περισσότερο από ένα μήνα. 

10. Με βάση την εμπειρία σας, ποια από τις ακόλουθες τρεις δηλώσεις είναι προτιμότερη; 

1. Η υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού μοντέλου με έναν νικητή και ένα τελικό βραβείο έχει μεγάλη 

εκπαιδευτική αξία, διότι παρακινεί τους μαθητές να επενδύσουν ενέργεια στο έργο και να τους 

προετοιμάσει για την πραγματικότητα του "Homo homini lupus" στον κόσμο της εργασίας και στην 

ενήλικη ζωή. 

2. Η υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού μοντέλου όπως στις περιοχές της Made in Italy, όπου ανακηρύσσεται 

ένας νικητής, αλλά μόνο εάν επιτευχθεί ένας κοινός ελάχιστος στόχος που απαιτεί τη συνεισφορά όλων 

των συμμετεχόντων, έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία, διότι ενθαρρύνει τους μαθητές να επενδύσουν 
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ενέργεια στο έργο, αλλά ταυτόχρονα τους βοηθά να κατανοήσουν ότι η επιτυχία στη ζωή εξαρτάται επίσης 

από το ότι είναι μέρος ενός οικοσυστήματος. 

3. Η υιοθέτηση ενός καθαρά συνεργατικού μοντέλου, όπου το βραβείο συνίσταται στην ικανοποίηση που 

συνέβαλε στην επίτευξη ενός ατομικά ανέφικτου στόχου, έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία επειδή αυξάνει 

την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αξία της κοινωνικότητας. 
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Αρθρωτό μάθημα για τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών 

Παρακάτω είναι η λίστα του υλικού για μελέτη (OER), το οποίο έχει επιλεγεί από τους συνεργάτες, με 

βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στους συνοπτικούς πίνακες πόρων μάθησης 

 
 

PDF εκτυπώισιμο αρχείο 

 
 

Video 

 
 

MOOC Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα 

 
 

ONLINE  e-book, ιστοσελίδα 

 
 

Αρχείο ήχου 

 

Εναρκτήρια Ενότητα 

Θέματα που καλύπτονται: 

 Στόχοι και περιεχόμενο εκπαίδευσης Crowddreaming 

- Εισαγωγή στους εκπαιδευτικούς στόχους του έργου Crowddreaming 

- Εισαγωγή στις 6 ενότητες εκπαίδευσης του έργου Crowddreaming  

• Η μεθοδολογία εκπαίδευσης του Crowddreaming 

• Χρήση πλατφόρμας για εκπαίδευση, δοκιμές και επικοινωνία 

- Εισαγωγή στην διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης 

- Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό και στα εργαλεία του Crowddreaming  

• Συνεργασία και προγραμματισμός δραστηριοτήτων έργου 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Θα κατανοήσετε τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μαθήματος 

•Θα κατανοήσετε τη μεθοδολογία Crowddreaming που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση, τη 

μορφή των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και την αξιολόγηση  

• Θα κατανοήσετε το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού μαθήματος και πώς αυτό θα συμβάλει στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής κληρονομιάς 

• Θα είστε σε θέση να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για online μάθηση 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

• Στόχοι και περιεχόμενο εκπαίδευσης Crowddreaming 
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• Μεθοδολογία εκπαίδευσης Crowddreaming 

• Χρήση πλατφόρμας για εκπαίδευση, δοκιμές και επικοινωνία 

• Συνεργασία και προγραμματισμός δραστηριοτήτων έργου 

 

Εισαγωγή: 

Καλώς ήλθατε στο έργο συνδημιουργίας ψηφιακού πολιτισμού για νέους το Crowddreaming. Μέχρι 

το τέλος του Οκτωβρίου 2020, οι εκπαιδευτικοί θα προετοιμάσουν ένα απλό σχέδιο δράσης για τις 

δραστηριότητές τους με τους μαθητές τους. Για να το κάνουν αυτό, θα ακολουθήσουν τη μέθοδο της 

Τέχνης του Crowddreaming. Και τότε θα αναπτύξουν μια σκηνή ευχαριστιών με τους μαθητές τους για 

το ψηφιακό μνημείο της Europa Square. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα διοργανώσουν μια τοπική 

εκδήλωση εγκαινίων στην πλατεία Europa στο σχολείο τους. Αυτή η συλλογή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 

Πόρων έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύει τους εκπαιδευτικούς κατά τη σύνταξη του σχεδίου δράσης 

τους για τις επόμενες 12 εβδομάδες. Θα είναι χρήσιμο και ως μεταγενέστερη αναφορά, όταν πρέπει 

να δημιουργήσουν την ψηφιακή σκηνή με τους μαθητές τους. Πέντε ενότητες παρέχουν επιμελημένο 

υλικό αναφοράς για να καλύψουν όλα τα βασικά θέματα που μπορεί να χρειαστεί να μάθουν για να 

γράψουν το σχέδιό τους. Δηλαδή: η Τέχνη του Crowddreaming, η παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και 

τα ψηφιακά εργαλεία για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, η 

ψηφιακή αφήγηση και η ανάπτυξη έργων. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν ή να 

βελτιώσουν ένα τμήμα του σχεδίου δράσης τους. Εάν χάσουν κάποιες γνώσεις που απαιτούνται για 

να αναπτύξουν το σχέδιό τους, μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους Ανοιχτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους με βοήθεια εκπαιδευτή για να καλύψουν το κενό. Στο τέλος κάθε ενότητας, 

οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν έναν κύκλο καθοδήγησης για να αξιολογήσουν ομότιμα τη 

δουλειά όλων. Ο καθένας από αυτούς αναμένεται να λειτουργήσει ως case giver για έναν από αυτούς 

τους κύκλους καθοδήγησης. 

  



 

 
 

Τίτλος 
Συγγραφέας(-
είς) / πηγή 

Μαθησιακοί 
Στόχοι/ 

Ενότητες 

Ημερο
μηνία 
Δημοσί
ευσης 

Τύπος Υπερσύνδεσμος 

Σελίδα, 
παράγραφος
, κεφάλαιο, 
χρόνος κλπ. 

Περιγραφή Μαθησιακού 
Αντικειμένου 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
(LOut) 

Σκοποί και στόχοι 
του μαθήματος 

Associazione 
Stati Generali 
dell’Innovazione
-SGI 

Σκοποί και 
στόχοι του 
μαθήματος 

2019  http://bit.ly/371
zxcw 

3 λεπτά Αυτό το σύντομο βίντεο θα 

επιτρέψει στον μαθητή να 

κατανοήσει τους σκοπούς και 

τον στόχο του μαθήματος. Θα 

εξηγήσει επίσης πώς να 

χρησιμοποιήσετε τη συλλογή 

των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 

Πόρων (OER) για να μάθετε 

πώς να δημιουργείτε μια 

ψηφιακή σκηνή για τη Europa 

Square. 

Θα κατανοήσετε τους σκοπούς 

και τους στόχους του 

μαθήματος. 

Θα κατανοήσετε το 

περιεχόμενο του μαθήματος 

και πώς θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής 

κληρονομιάς. 



 

 
 

1. Η μεθοδολογία της Τέχνης του Crowddreaming 

Θέματα που καλύπτονται: 

• Η ανάγκη για την Τέχνη του Crowddreaming 

- Διαχείριση αλλαγών στη μετα-αναλυτική κοινωνία 

- Θεωρία U 101 

- World Building 101 

- Από τη θεωρία U στην Τέχνη του Crowddreaming 

• Γενική εισαγωγή στην Τέχνη του Crowddreaming 

-Η ιδέα 

- Κύριες φάσεις 

• Από την Επίγνωση έως την Πρόθεση 

- Χρήση προπονητικών κύκλων για τον καθορισμό ενός επιθυμητού μέλλοντος 

• Από την Πρόθεση στην Ιστορία 

- Στοιχεία της θεωρίας του δράματος 

- Συγγραφή σεναρίου 101 

- Χρησιμοποιώντας τεχνικές World Building για να φανταστούμε ένα συνεκτικό StoryWorld 

- Λογισμικό προγραμματισμού ιστοριών 

• Από την Ιστορία στο Έργο 

- Η δραματική παραγωγή ως εννοιολογικό πλαίσιο για τη διαχείριση αλλαγών 

- Δραματική παραγωγή 101 

• Από την ιστορία στο έργο 

- Η δραματική παραγωγή ως εννοιολογικό πλαίσιο για τη διαχείριση αλλαγών 

- Δραματική παραγωγή 101 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της Τέχνης του Crowddreaming για τη 

διαχείριση των διαδικασιών αλλαγής σε επίπεδο κοινότητας 

Μαθησιακοί Στόχοι: 

• Λειτουργία κύκλους προπόνησης (από την επίγνωση στην πρόθεση) 

• Δημιουργία Σεναρίων ιστοριών (από την πρόθεση στην ιστορία) 

• Διαχείριση μιας διαδικασίας αλλαγής (από την ιστορία στο έργο) 

Εισαγωγή: 

Καλώς ορίσατε στην πρώτη ενότητα του διαδικτυακού μαθήματος Crowddreaming. Αυτή η ενότητα 

θα σας παρουσιάσει την Τέχνη του Crowddreaming, μια πειραματική μέθοδο για τον 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων με απλό, γρήγορο και άμεσα κατανοητό τρόπο, χρησιμοποιώντας 

το γνωστό πλαίσιο μιας παραγωγής ταινιών, αντί της περίπλοκης τεχνικής γλώσσας της θεωρίας 

διαχείρισης έργου. Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε διάφορους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 
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που θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε τις τρεις πρώτες ενότητες του προτύπου σχεδίου δράσης 

σας, όπως ένα συμπληρωμένο με προσυμπληρωμένα σχόλια παράδειγμα και μια γενική εισαγωγή 

στην Τέχνη του Crowddreaming. Άλλοι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) στις επόμενες ενότητες θα 

σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε τις άλλες ενότητες. 



 

 
 

Τίτλος Συγγραφέας(-
είς) / πηγή 

Μαθησιακοί 
Στόχοι/ 

Ενότητες 

Ημερο
μηνία 
Δημοσί
ευσης 

Τύπος Υπερσύνδεσμος 

Σελίδα, 
παράγραφος
, κεφάλαιο, 
χρόνος κλπ. 

Περιγραφή Μαθησιακού 
Αντικειμένου 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα (LOut) 

Εισαγωγή στην 
ενότητα για τη 
μεθοδολογία της 
Τέχνης του 
Crowddreaming 

Paolo Russo et 
al. 
Associazione 
Stati Generali 
dell’Innovazione
-SGI 

Εισαγωγή στην 
ενότητα για τη 
μεθοδολογία 
της Τέχνης του 
Crowddreaming 

2019  http://bit.ly/36
QXP9l 

3 λεπτά Αυτό το σύντομο βίντεο θα 

εισαγάγει τον μαθητή στους 

στόχους και τους σκοπούς της 

ενότητας μεθοδολογίας της 

Τέχνης του Crowddreaming. 

Κατανοώντας την μέθοδο 

της Τέχνης του 

Crowddreaming. 

Η Τέχνη του 
Crowddreaming – 
Εγχειρίδιο 

Paolo Russo et 
al. 
Associazione 
Stati Generali 
dell’Innovazione
-SGI 

Η Τέχνη του 
Crowddreaming 
– Εγχειρίδιο 

2019  http://bit.ly/2Tj
RHCA 

720 λεπτά Το εγχειρίδιο αναφοράς για 

τη μέθοδο "Art of 

Crowddreaming". Περιέχει μια 

πλήρη περιγραφή της 

μεθοδολογίας με 

παραδείγματα εφαρμογής. 

Ένας χρήσιμος πόρος για 

όσους θέλουν να 

κατανοήσουν τη μέθοδο σε 

βάθος. 

Χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο της Τέχνης του 

Crowddreaming. 

Crowddreaming 
Europa Square – 
Ανάπτυξη 
Ψηφιακών Σκηνών 

Paolo Russo et 
al. 
Associazione 
Stati Generali 
dell’Innovazione
-SGI 

Crowddreaming 
Europa Square 
– Ανάπτυξη 
Ψηφιακής 
Σκηνής 

2019  https://bit.ly/39
O6H1d 

180 λεπτά Αυτός ο πόρος θα 

καθοδηγήσει τους 

εκπαιδευτικούς στην 

προετοιμασία της ιστορίας 

που θα τους πει η ψηφιακή 

σκηνή με βάση την 

επαυξημένη πραγματικότητα 

για τη Europa Square με τους 

μαθητές τους. Είναι ένα απλό 

παράδειγμα εφαρμογής της 

μεθόδου της Τέχνης του 

Crowddreaming και 

αποδεικνύει την ευκολία του 

ως εργαλείο αφήγησης. 

Χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο της Τέχνης του 

Crowddreaming. 
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Crowddreaming 
Europa Square – 
Ανάπτυξη Σχεδίου 
Δράσης 

Paolo Russo et 
al. 
Associazione 
Stati Generali 
dell’Innovazione
-SGI 

Crowddreaming 
Europa Square 
– Ανάπτυξη του 
Σχεδίου Δράσης 

2019  Ο 
υπερσύνδεσμος 

θα είναι 
διαθέσιμος 
αργότερα 

120 λεπτά Αυτός ο πόρος θα 

καθοδηγήσει τους 

εκπαιδευτικούς στην 

προετοιμασία του σχεδίου 

δράσης που απαιτείται για τη 

δημιουργία μιας ψηφιακής 

σκηνής με βάση την 

επαυξημένη πραγματικότητα 

για την Europa Square με τους 

μαθητές τους. Είναι ένα απλό 

παράδειγμα εφαρμογής της 

μεθόδου της Τέχνης του 

Crowddreaming και 

αποδεικνύει την ευκολία του 

ως εργαλείο ανάπτυξης και 

αυτοαξιολόγησης για τα έργα 

σας. 

Χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο της Τέχνης του 

Crowddreaming. 

Εργαλειοθήκη του 
Presencing 
Institute. Κλινική 
Περίπτωση. Κύκλος 
Καθοδήγησης. 

MIT Presencing 
Institute 

Presencing 
Institute. 
Κλινική 
Περίπτωση. 
Κύκλος 
Καθοδήγησης. 

2019  http://bit.ly/35
QqdXQ 

60 λεπτά Πίνακας που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να 

αξιολογήσετε πιθανές ιδέες 

με βάση τη σκοπιμότητα και 

την πρωτοτυπία. 

Βοηθά τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές να 

ταξινομήσουν, να 

οργανώσουν και να 

εφαρμόσουν ιδέες εφικτές σε 

ένα αφηγηματικό πλαίσιο. 

Αφού μελετήσετε αυτόν τον 

πόρο, θα είστε σε θέση: να 

δημιουργήσετε νέες 

προοπτικές για την 

πρόκληση ή το ζήτημα και 

να αναπτύξετε νέες 

προσεγγίσεις για την 

αντιμετώπιση της 

πρόκλησης ή του 

ζητήματος. 
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2. Ανάπτυξη Έργου 

Θέματα που καλύπτονται: 

• 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 χαρτών μυαλού 

- Εισαγωγή στη μέθοδο δημιουργίας ιδεών, στη μέθοδο προγραμματισμού δραστηριοτήτων, στη 

μέθοδο εφαρμογής 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Θα κατανοήσετε τη μεθοδολογία ανάπτυξης έργου και πώς αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη 

ψηφιακής κληρονομιάς 

 Θα κατανοήσετε τη σημασία της συνεργασίας, της προσωπικής οργάνωσης και της διαχείρισης 

της ομάδας 

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

 Θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε μέθοδο για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

 Θα είστε σε θέση να εφαρμόσει μέθοδο για υλοποίηση 

Μαθησιακοί Στόχοι: 

 Φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων 

 Αναλύοντας μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα, εξάγοντας συμπεράσματα και σχεδιάζοντας τη 

λύση με τη χρήση της μεθόδου καταιγισμού ιδεών 

Εισαγωγή: 

Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ενότητα του διαδικτυακού μαθήματος Crowddreaming! 

Σε αυτήν την ενότητα θα μπορείτε να βρείτε σημαντικούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την 

ανάπτυξη Έργων που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε έργα με τους μαθητές σας. Αυτή η ενότητα 

σας παρέχει ανοιχτές πηγές, όπως έγγραφα, άρθρα, βίντεο και γραφήματα που θα σας επιτρέψουν 

να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα. Θα εφοδιαστείτε επίσης με υλικά που στοχεύουν στην 

αύξηση των ικανοτήτων ιδεών σας για ανταλλαγή ιδεών. Στο τέλος, αφού μελετήσετε το εκπαιδευτικό 

υλικό που παρέχεται, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε καλύτερα τη διαχείριση του έργου και να 

μάθετε πώς να διαχειρίζεστε εργασίες και χρόνο κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων ανάπτυξης 

του έργου. 

Το πρόσθετο υλικό θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις ιδέες σας για την ανταλλαγή ιδεών και τη 

δημιουργία ιδεών και θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε καλύτερα με τους νέους και τους 

πιθανούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου 

σας.  
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Τίτλος 
Συγγραφέ
ας (εις)/ 

πηγή 

Μαθησιακά 
Αντικείμενα/ 

Θεματικές 

Ημέρα 
Δημοσιέυσης 

Τύπος Σύνδεσμος 

Σελίδα 
παράγραφος
, κεφάλαιο, 
χρόνος κλπ. 

Περιγραφή μαθησιακού 
Αντικειμένου 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο κύκλος ζωής 
του έργου 

Kaltura Φάσεις 
σχεδιασμού και 
υλοποίησης 
έργων 

- 
 

http://bit.ly/30g
e25r 

12 λεπτά Μια ηχογράφηση για 

τον κύκλο ζωής ενός 

έργου, τις φάσεις του 

έργου και τη 

διαχείριση του έργου 

γενικά. 

Κατανοήστε τη μεθοδολογία 

ανάπτυξης έργου / έργου 

και πώς θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής 

κληρονομιάς 

Διαχείριση 
έργου 

Cando Εισαγωγή στη 
διαχείριση 
έργων 

- 
 

http://bit.ly/2R
8jsLC 

60 λεπτά Εισαγωγή στη 

διαχείριση έργων με 

τη μορφή 

παρουσίασης. Θα 

μάθετε για την κοινή 

ορολογία έργου και 

θα δείτε διαφορετικά 

παραδείγματα έργων. 

Θα είστε σε θέση να 

εφαρμόσει τη μέθοδο 

σχεδιασμού 

δραστηριοτήτων 

Επίπεδο 
διαχείρισης 
έργου: 
Θρυλικό 

Managem
ent & 
Leadership 

Εισαγωγή στην 
ανάπτυξη έργου 
/ μεθοδολογία 
έργου 

- 

 
Infograp

hic 

http://bit.ly/35
VdWS4 

8 λεπτά Infographic σχετικά με 

το τι πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό ενός έργου 

Θα είστε σε θέση να 

εφαρμόσετε μέθοδο για 

εφαρμογή. 

10 λόγοι για 
τους οποίους 
αποτυγχάνουν 
τα έργα: 
Μαθήματα 
που έμαθαν 
από το Death 
Star 

Wrike.com - - 

 
Infograp

hic 

https://bit.ly/2
Qcnkfr 

20 λεπτά Infographic σχετικά με 

το τι μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτυχία 

του έργου και τι 

μπορεί να γίνει για να 

το αποφύγετε. 

Κατανοήστε τη μεθοδολογία 

ανάπτυξης έργου / έργου 

και πώς θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής 

κληρονομιάς. 
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Τεχνικές 
ανταλλαγής 
ιδεών για τη 
δημιουργία 
νέων 
καινοτόμων 
ιδεών 
(περιλαμβάνει  
πρόκληση) 

My Mooc Εισαγωγή στα 
εργαλεία 
προσωπικής 
οργάνωσης και 
διαχείρισης 
ομάδων 

Νοέμβριος 
28, 2017 

 

https://bit.ly/2k
DCXzp  

11 λεπτά Βίντεο σχετικά με 

διάφορες τεχνικές 

ανταλλαγής ιδεών για 

την επίλυση 

προβλημάτων και τη 

δημιουργία ιδεών 

Θα είστε σε θέση να 

εφαρμόσετε μέθοδο 

σχεδιασμού 

δραστηριοτήτων. 

Επίλυση 
προβλημάτων 
(όταν 
εργάζεστε με 
ομάδες) 

CTC Rijeka, 
Youth 
work HD 

Προσεγγίζοντας 
νέους 

Νοέμβριος 
15, 2017 

 

http://bit.ly/39Z
bHQG 

16 λεπτά Βίντεο σχετικά με την 

αντιμετώπιση 

προβλημάτων σχετικά 

με τη δυναμική της 

ομάδας, τα κίνητρα, 

τις συγκρούσεις και 

την επικοινωνία. 

Κατανοήστε τη μεθοδολογία 

ανάπτυξης έργου / έργου 

και πώς θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής 

κληρονομιάς 

Δημιουργική 
σκέψη - Πώς 
να βγείτε από 
το κουτί και να 
δημιουργήσετ
ε ιδέες: 
Giovanni 
Corazza στο 
TEDxRoma 

Giovanni 
Corazza, 
TEDx Talks 

- Μάρτιος 11, 
2014 

 

http://bit.ly/30h
8WWx 

28 λεπτά Διάλεξη σχετικά με το 

πώς να είστε πιο 

δημιουργικοί και να 

βρείτε ιδέες έξω από 

το κουτί. 

Θα είστε σε θέση να 

εφαρμόσετε μέθοδο για τη 

διαμόρφωση της ιδέας. 

Youth Work HD: 
Συνεργασία με 
τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα 
μέρη 

Langas I 
Ateiti,  
Youth 

work HD 

Συμμετοχή 
ενδιαφερομέ-
νων Εμπλοκή 
των νέων και 
επικοινωνία για 
αποτελεσματική 
συνεργασία 

2017 

 

http://bit.ly/2Tl
DHYQ 

Μαθήματα: 
Συμμετοχή 

ενδιαφερομέν
ων, Δέσμευση 

νέων και 
επικοινωνία για 
αποτελεσματικ
ή συνεργασία 

300 λεπτά 

Πρόκειται για ένα 

ολόκληρο διαδικτυακό 

μάθημα που στοχεύει 

στη διδασκαλία των 

συμμετεχόντων στον 

τρόπο συμμετοχής και 

στην καλύτερη 

Κατανοήστε τη σημασία της 

συνεργασίας, της 

προσωπικής οργάνωσης και 

της διαχείρισης της ομάδας. 

https://bit.ly/2kDCXzp
https://bit.ly/2kDCXzp
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 επικοινωνία με τους 

σχετικούς 

ενδιαφερόμενους 

προκειμένου να 

εκτελέσουν καλύτερα 

το έργο. 
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1. Εργαλεία για τη Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου 

Θέματα που καλύπτονται: 

 Τάσεις ψηφιακού περιεχομένου για την περίοδο 2019-2020 

 Δημιουργία και επεξεργασία απλού περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο 

-  Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών φωτογραφιών 

 - Πιο κοινές εργασίες επεξεργασίας: διαμόρφωση, λήψη, παρουσίαση διαφανειών, προσθήκη 

κειμένου κ.λπ. 

- Φιλοξενία φωτογραφιών 

- Εργαλεία για λήψη και επεξεργασία βίντεο 

- Φιλοξενία περιεχομένου βίντεο 

 Ανάπτυξη 2D και 3D γραφικών, γραφημάτων, φυλλαδίων, περιοδικών…  

– 2D και 3D εργαλεία ανάπτυξης γραφικών 

– Infographic, εργαλεία ανάπτυξης φυλλαδίων 

 Δημιουργία Επαυξημένης πραγματικότητας σε διαφορετικά εργαλεία  

– Εργαλεία ανάπτυξης Επαυξημένης πραγματικότητας 

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

ιστοσελίδων 

– Κύρια τμήματα της ιστοσελίδας  

– Δημιουργία και εγγραφή ονόματος domain 

– Επιλογή δωρεάν διαδικτυακών πλατφορμών για ανάπτυξη ιστοσελίδων  

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

– Πλατεία Europa Square για τη δημοσίευση έργου ψηφιακής κληρονομιάς 

 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

– Άδειες πνευματικών δικαιωμάτων και Creative Commons για χρήση, τροποποίηση και 

κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου 

– Δωρεάν βάσεις δεδομένων ψηφιακών φωτογραφιών και άλλου ψηφιακού περιεχομένου 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

• 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 μοιραστείτε το ψηφιακό περιεχόμενο 

Μαθησιακά σκοποί: 

• 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 

Εισαγωγή: 

Καλώς ήλθατε στην τρίτη ενότητα της διαδικτυακής ενότητας του Crowddreaming 
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Δεν χρειάζεται να είστε επιστήμονας δεδομένων ή να έχετε πτυχίο γραφιστικής για να δημιουργήσετε 

απίστευτα ψηφιακά έργα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Έχει γίνει πολύ πιο απλό. Αυτή η 

ενότητα θα σας δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε και να δημιουργήσετε ψηφιακά έργα με έναν 

ελκυστικό, ελκυστικό και σημαντικότερο τρόπο κατανοητό. 

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε για τη δημιουργία και την επεξεργασία απλών φωτογραφιών και 

περιεχομένων βίντεο, την ανάπτυξη 2D και 3D γραφικών όπως infographics, φυλλάδια, κόμικς, 

παρουσιάσεις και πολλά άλλα. Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τα εργαλεία για την 

ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά και την ανάπτυξη ιστοσελίδων και πληροφορίες για τη δημιουργία 

έργων Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) με διαφορετικά εργαλεία. 

Αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία ενδιαφέρων και διαδραστικών έργων για τη διάδοση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ας ελπίσουμε ότι όχι μόνο θα αποκτήσετε κάποιες νέες δεξιότητες και θα βρείτε μερικά νέα εργαλεία, 

αλλά και να μάθετε κάτι για τις παραδόσεις, τις εκδηλώσεις και την ιστορία της χώρας σας. 
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Τίτλος 
Συγγραφέας 

(εις)/ 
πηγή 

Μαθησιακά 
Αντικείμενα/ 

Θεματικές 

Ημέρα 
Δημοσι
έυσης 

Τύπος Σύνδεσμος 

Σελίδα 
παράγραφος
, κεφάλαιο, 
χρόνος κλπ. 

Περιγραφή μαθησιακού 
Αντικειμένου 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Τάσεις 
περιεχομένου 
κοινωνικών μέσων 
Infographic για το 
2020 και πέρα 

Andrew 
Hutchinson, 
Social Media 
Today 

Τάσεις 
ψηφιακού 
περιεχομένου 
για την 
περίοδο 2019-
2020 

2019 

 
 

https://bit.ly/2I
xwChL 

 

10 λεπτά Αυτό το υλικό επικεντρώνεται 

σε ορισμένες από τις 

τελευταίες αυξανόμενες 

τάσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο των κοινωνικών 

μέσων, όπως η δημιουργία 

σελίδων για συγκεκριμένη 

τοποθεσία, προσαρμοσμένο 

περιεχόμενο, εφήμερο 

περιεχόμενο, υιοθέτηση VR 

και AR 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για τις τάσεις στο 

ψηφιακό περιεχόμενο για 

το 2020. 

Generation 0101 - 
Εύκολη 
κωδικοποίηση - τα 
βασικά της 
εργασίας με 
στρώματα στο 
πρόγραμμα 
επεξεργασίας Pixilr, 
ρυθμίσεις εικόνας, 
φίλτρα 

Generation 
0101 

Εύκολη 
κωδικοποίηση 
- τα βασικά 
στοιχεία της 
εργασίας με 
επίπεδα στο 
πρόγραμμα 
επεξεργασίας 
Pixilr, 
ρυθμίσεις 
εικόνας, 
φίλτρα 

2017 

 

http://bit.ly/2N
nZ2gCew?usp=s

haring 

σελ. 3 – 12 
120 λεπτά 

Το υλικό επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων των βασικών 

στοιχείων της επεξεργασίας 

εικόνας, στην υλοποίηση 

δημιουργικών έργων 

πληροφορικής και στην 

παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων τους. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: 

Δημιουργία και 

επεξεργασία απλών 

φωτογραφιών και 

περιεχομένου βίντεο: 

Δημιουργία και 

επεξεργασία ψηφιακών 

φωτογραφιών. 

Οι πιο συνηθισμένες 

εργασίες επεξεργασίας: 

διαμόρφωση, λήψη, 

παρουσίαση διαφανειών, 

προσθήκη κειμένου κ.λπ. 

Φιλοξενία φωτογραφιών. 

Πρόγραμμα 
χειρισμού εικόνων 
Gimp 2.10 GNU 

GIMP User 
Manual 
Authors and 

Πρόγραμμα 
χειρισμού 
εικόνων Gimp 

2019  
 
 

http://bit.ly/2kd
oXMv 

 

120 λεπτά 
Επιπλέον 
μελέτη 

Το σεμινάριο περιγράφει τον 

τρόπο χρήσης του 

προγράμματος GIMP για 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Δημιουργία και 

επεξεργασία απλών 

https://bit.ly/2IxwChL
https://bit.ly/2IxwChL
https://drive.google.com/file/d/1aCn9rknzNWuH4Rz2ur6V8uypHD3UHtvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aCn9rknzNWuH4Rz2ur6V8uypHD3UHtvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aCn9rknzNWuH4Rz2ur6V8uypHD3UHtvC/view?usp=sharing
http://bit.ly/2kdoXMv
http://bit.ly/2kdoXMv
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Contributors 2.10 GNU e-book  επεξεργασία εικόνας. Παρέχει 

ενότητες για όσους πρέπει να 

αποκτήσουν τις βασικές 

δεξιότητες για εργασία με το 

πρόγραμμα και εκείνους που 

θέλουν να το αποκτήσουν σε 

προχωρημένο επίπεδο. Το 

υλικό περιέχει μια λεπτομερή 

περιγραφή του τρόπου χρήσης 

των διαφόρων λειτουργιών 

του προγράμματος. Η 

περιγραφή έχει συμπληρωθεί 

με εικόνες για καλύτερη 

προβολή. 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 

τις ακόλουθες ενότητες: 

Αρχάριος. 

Επεξεργασία φωτογραφίας 

Ζωγραφική. 

Προγραμματισμός. 

 

φωτογραφιών και 

περιεχομένου βίντεο. 

Δημιουργία και 

επεξεργασία ψηφιακών 

φωτογραφιών. 

Οι πιο συνηθισμένες 

εργασίες επεξεργασίας: 

διαμόρφωση, λήψη, 

παρουσίαση διαφανειών, 

προσθήκη κειμένου κ.λπ. 

Φιλοξενία φωτογραφιών. 

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
επεξεργασίας 
βίντεο των 
Windows 10 

Chris Mahn Δημιουργία και 
επεξεργασία 
απλού 
περιεχομένου 
φωτογραφιών 
και βίντεο 

2019 

 

http://bit.ly/2sk
3jdx 

11 λεπτά Το σεμινάριο βίντεο δίνει μια 

εικόνα για το πώς να 

δημιουργήσετε ένα βίντεο 

από φωτογραφίες και βίντεο 

που επιλέγετε 

χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα Microsoft Photos, 

πώς να χρησιμοποιήσετε το 

πρόγραμμα επεξεργασίας 

βίντεο για προσαρμοσμένες 

ρυθμίσεις - αλλάξτε φίλτρα, 

κείμενο, κίνηση κάμερας, 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Δημιουργία και 

επεξεργασία απλών 

φωτογραφιών και 

περιεχομένου βίντεο. 

Δημιουργία και 

επεξεργασία ψηφιακών 

φωτογραφιών. 

Οι πιο συνηθισμένες 

εργασίες επεξεργασίας: 

διαμόρφωση, λήψη, 

παρουσίαση διαφανειών, 
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μουσική και εφέ 3D. προσθήκη κειμένου κ.λπ. 

Φιλοξενία φωτογραφιών. 

Χρήση ψηφιακών 
εργαλείων - 
εργαλεία 
οπτικοποίησης 
ψηφιακών 
δεδομένων. 

Youth Work HD Δημιουργία 
infographics, 
φυλλάδιο, 
κόμικς, giff 
image, avarars 
κ.λπ. 

2018  
 
 
 

http://bit.ly/383
okZ8 

240 λεπτά 
 

Το μαθησιακό υλικό 

αποτελείται από 

ενδιαφέροντα και σχετικά 

μαθήματα που περιέχουν 

βίντεο, κουίζ, 

εικονογραφημένο και 

διαδραστικό περιεχόμενο, 

γραφήματα και παραδείγματα 

από την πρακτική. 

Περιλαμβάνει πολλά θέματα 

που σχετίζονται με την 

οπτικοποίηση δεδομένων, 

όπως για παράδειγμα πώς να 

φτιάχνετε γραφήματα, 

φυλλάδια, κόμικς, εικόνα giff, 

είδωλα κ.λπ.. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Ανάπτυξη 2D 

και 3D γραφικών, 

infographics, φυλλάδιο, 

περιοδικό κ.λπ. 

2D και 3D εργαλεία 

ανάπτυξης γραφικών. 

Infographic, εργαλεία 

ανάπτυξης φυλλαδίων. 

Εγχειρίδιο 
μπλέντερ 

Blender Εγχειρίδιο 
μπλέντερ 

2018  
 

 

http://bit.ly/2lO
dIKX 

 

240 λεπτά 
Επιπλέον 
μελέτη 
 

Εγχειρίδιο σχετικά με τον 

τρόπο χρήσης του 

προγράμματος 

μοντελοποίησης 3D Blender. 

Το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να 

παρέχει: 

• Πληροφορίες για τον τρόπο 

λειτουργίας του Blender, τον 

εσωτερικό (τεχνικό) 

σχεδιασμό του - προκειμένου 

να κατανοήσουμε τις επιλογές 

και τα εργαλεία. 

• Λεπτομερής λειτουργική 

περιγραφή όλων των 

δυνατοτήτων, εργαλείων και 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Ανάπτυξη 2D 

και 3D γραφικών, 

infographics, φυλλάδιο, 

περιοδικό κ.λπ. 

2D και 3D εργαλεία 

ανάπτυξης γραφικών. 

Infographic, εργαλεία 

ανάπτυξης φυλλαδίων. 

http://bit.ly/2lOdIKX
http://bit.ly/2lOdIKX
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επιλογών στο Blender. 

Πώς να κινούσετε 
οτιδήποτε στο 
Blender 
(εκπαιδευτικός για 
αρχάριους) 

Steve Lund, 
Patreon 

Πώς να 
κινούσετε 
οτιδήποτε στο 
Blender 
(εκπαιδευτικός 
για αρχάριους) 

2018 

 
Βίντεο 

http://bit.ly/2ku
fpgt 

 

50 λεπτά Βίντεο σχετικά με τον τρόπο 

κινούμενης εικόνας 3D στο 

πρόγραμμα Blender Σε αυτό 

το σεμινάριο οι συμμετέχοντες 

θα μάθουν 4 διαφορετικούς 

τρόπους για να κινούσουν στο 

Blender, με συμβουλές και 

κόλπα για το πώς να 

βελτιώσουν τα κινούμενα 

σχέδια. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Ανάπτυξη 2D 

και 3D γραφικών, 

infographics, φυλλάδιο, 

περιοδικό κ.λπ. 

2D και 3D εργαλεία 

ανάπτυξης γραφικών. 

Infographic, εργαλεία 

ανάπτυξης φυλλαδίων. 

Εικονική 
τηλεμεταφορά για 
απομακρυσμένη 
βοήθεια. SuperViz - 
δημιουργία 
εικονικής 
περιήγησης για 
οποιοδήποτε μέρος 

Super Viz Εικονική 
τηλεμεταφορά 
για 
απομακρυσμέν
η βοήθεια. 
SuperViz - 
δημιουργία 
εικονικής 
περιήγησης για 
οποιοδήποτε 
μέρος 

2018 
 

http://bit.ly/2kd
q8vp 

 

50 λεπτά Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 

χρήσης του SuperViz για 

γρήγορη δημιουργία εικονικής 

πραγματικότητας, λήψη μιας 

πανοραμικής φωτογραφίας 

του περιβάλλοντος, 

πραγματοποίηση εργασιών 

επαυξημένης 

πραγματικότητας και 

τηλεμεταφορά ατόμων σε 

μέρη. 

Περιεχόμενο: 

Τι είναι το SuperViz 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το 

SuperViz 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Δημιουργία 

επαυξημένης 

πραγματικότητας σε 

διαφορετικά εργαλεία, 

Εργαλεία ανάπτυξης 

επαυξημένης 

πραγματικότητας. 

Metaverse για 
επαγγελματική 
ανάπτυξη 

Luis Chavez, 
Gometa.io 

Metaverse για 
επαγγελματική 
ανάπτυξη 

2019 

 

http://bit.ly/30e
O42c 

50 λεπτά Παρουσίαση σχετικά με το 

Metaverse και τον τρόπο 

χρήσης της πλατφόρμας 

Metaverse για τη δημιουργία 

επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR) και 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Δημιουργία 

επαυξημένης 

πραγματικότητας σε 

διαφορετικά εργαλεία, 

Εργαλεία ανάπτυξης 

http://bit.ly/2kufpgt
http://bit.ly/2kufpgt
http://bit.ly/2kdq8vp
http://bit.ly/2kdq8vp
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διαδραστικής εμπειρίας. 

Περιεχόμενο: 

Τι είναι το Metaverse Studio 

Τι μπορεί να κάνει στο 

Metaverse 

Παραδείγματα 

Πώς να χτίσετε την εμπειρία 

επαυξημένης 

πραγματικότητας. 

Οδηγός βήμα προς 
βήμα: Πώς να 
δημιουργήσετε 
έναν 
επαγγελματικό 
ιστότοπο το 2019 

Jonathan 
Sitbon, Wix 
Blog 

Οδηγός βήμα 
προς βήμα: 
Πώς να 
δημιουργήσετε 
έναν 
επαγγελματικό 
ιστότοπο το 
2019 

2019 
 

http://bit.ly/2m
f2LT7 

 

20 λεπτά Ο αναλυτικός οδηγός δείχνει 

πώς να δημιουργήσετε έναν 

επαγγελματικό ιστότοπο. 

Περιεχόμενο: 

Επιλέξτε το εργαλείο 

δημιουργίας ιστότοπων. 

Ορίστε τη διάταξη. 

Αξίωση ονόματος τομέα. 

Συγκεντρώστε περιεχόμενο 

κ.λπ. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Εισαγωγή στις 

αρχές και τα εργαλεία για 

την ανάπτυξη εφαρμογών 

για κινητά και την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων 

Κύρια τμήματα της 

ιστοσελίδας 

Δημιουργία και εγγραφή 

ονόματος domain 

Επιλέγοντας δωρεάν 

διαδικτυακές πλατφόρμες 

για ανάπτυξη ιστοσελίδων 

Πώς να 
χρησιμοποιήσετε 
το Wix 

Dan 
Barraclough, 
Website 
Builders 

Πώς να 
χρησιμοποιήσε
τε το Wix 

2019 
 

http://bit.ly/2ke
aYGi 

 

300 λεπτά 
Επιπλέον 
μελέτη 
 

Μια οδηγία (βήμα προς βήμα 

οδηγός) δείχνει πώς να 

χρησιμοποιήσετε τη δημοφιλή 

πλατφόρμα σχεδίασης 

ιστότοπων Wix και να 

δημιουργήσετε έναν ιστότοπο 

που θα εντυπωσιάζει κάθε 

επισκέπτη. 

Περιεχόμενο: 

Τρόπος χρήσης - μεταφορά 

και απόθεση προγράμματος 

επεξεργασίας ιστότοπου. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για: Εισαγωγή στις 

αρχές και τα εργαλεία για 

την ανάπτυξη εφαρμογών 

για κινητά και την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων 

Κύρια τμήματα της 

ιστοσελίδας 

Δημιουργία και εγγραφή 

ονόματος domain 

Επιλέγοντας δωρεάν 

διαδικτυακές πλατφόρμες 

http://bit.ly/2mf2LT7
http://bit.ly/2mf2LT7
http://bit.ly/2keaYGi
http://bit.ly/2keaYGi
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Πρότυπα και πώς να το 

προσαρμόσετε. 

Βελτιστοποίηση για μηχανές 

αναζήτησης. 

Όνομα τομέα και δημοσίευση. 

για ανάπτυξη ιστοσελίδων. 
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2. Ψηφιακή Αφήγηση 

Θέματα που καλύπτονται: 

• 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  

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Δυνατότητα εκμετάλλευσης της τεχνικής ψηφιακής αφήγησης στην τάξη ως εργαλείο για την 

προώθηση και τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Μαθησιακά σκοποί: 

• 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 

 

Εισαγωγή: 

Καλώς ορίσατε στην τέταρτη ενότητα του διαδικτυακού μαθήματος Crowddreaming. 

Αυτή η ενότητα θα σας παρουσιάσει την τεχνική της Ψηφιακής αφήγησης, με στόχο να σας εμπνεύσει 

να εκμεταλλευτείτε αυτήν την τεχνική με τους μαθητές σας για να δημιουργήσετε ψηφιακές ιστορίες, 

όχι μόνο για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για άλλα θέματα. 

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε διάφορους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους που θα σας 

βοηθήσουν να καταλάβετε τι είναι η ψηφιακή αφήγηση, πως μπορεί να εφαρμοστεί ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο, τόσο σε τυπικό όσο και σε μη τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, ποια είναι τα βασικά βήματα 

που πρέπει να ακολουθήσετε για να αναπτύξετε και να κυκλοφορήσετε μια ψηφιακή ιστορία, ποια 

ψηφιακά εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή και την ολοκλήρωση της ιστορίας 

σας.
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Τίτλος 
Συγγραφέας 

(εις)/ 
πηγή 

Μαθησιακά 
Αντικείμενα/ 

Θεματικές 

Ημέρα 
Δημοσι
έυσης 

Τύπος Σύνδεσμος 

Σελίδα 
παράγραφος
, κεφάλαιο, 
χρόνος κλπ. 

Περιγραφή μαθησιακού 
Αντικειμένου 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Η δύναμη της 
Ψηφιακής 
Αφήγησης για την 
υποστήριξη της 
διδασκαλίας και 
της μάθησης. 

Bernard R. 
Robin 
(University of 
Houston, USA) 

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

Dece
mber 
2016  

 

https://bit.ly/2l
HAh47 

σελ. 1-9  
90 λεπτά 
 

Αυτό το επιστημονικό άρθρο 

προσφέρει μια επισκόπηση 

του τρόπου με τον οποίο η 

ψηφιακή αφήγηση 

χρησιμοποιείται για την 

υποστήριξη δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται 

προτάσεις και οδηγίες για 

εκπαιδευτικούς που θα 

ήθελαν να διδάξουν στους 

μαθητές να χρησιμοποιούν 

την ψηφιακή αφήγηση ως 

εκπαιδευτικό εγχείρημα. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν: 

1. Τι είναι η Ψηφιακή 

αφήγηση; 

2. Πώς να εφαρμόσετε την 

ψηφιακή αφήγηση στην 

τυπική ή τη μη τυπική 

εκπαίδευση. 

 

Η Ιστορία της 
Αλλαγής: ψηφιακές 
ιστορίες που 
συμμετέχουν στη 
μεταμόρφωση της 
διδασκαλίας και 
της μάθησης. 

Linda Buturian, 
(University of 
Minnesota) 

Πώς να 
δημιουργήσετε 
ένα 
εικονογραφημέ
νο σενάριο 
(storyboard) 
για να πείτε την 
ιστορία σας 

2016 

 
 

https://bit.ly/3
1LiubD 

Επιπλέον 
μελέτη 
 

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο 

είναι ένας πολύ πρακτικός και 

περιεκτικός οδηγός για 

εκπαιδευτικούς που θα 

ήθελαν να εφαρμόσουν την 

τεχνική Ψηφιακής αφήγησης 

στα έργα τους με τους 

μαθητές. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν: 

1. Τι είναι η Ψηφιακή 

αφήγηση; 

2. Πώς να εφαρμόσετε την 

ψηφιακή αφήγηση στην 

τυπική ή τη μη τυπική 

εκπαίδευση. 

Αντιμετώπιση της 
Παγκόσμιας 
Εκπαίδευσης 
Αγωγής του Πολίτη 
(GCE) μέσω 
Ψηφιακής 
Αφηγήσεων 

BRIGHTS - 
Boosting Global 
Citizenship 
Education using 
Digital 
Storytelling 

BRIGHTS 
Μαζικό ανοικτό 
διαδικτυκό 
μάθημα 
(MOOC) 

2018 
 

http://bit.ly/2T
qPcOC 

Επιπλέον 
μελέτη 
 

Μαζικό ανοικτό διαδικτυκό 

μάθημα (MOOC) για το πώς 

να διδάξετε Παγκόσμια 

Εκπαίδευση Αγωγής του 

Πολίτη (το GCE) 

χρησιμοποιώντας τεχνική 

ψηφιακής αφήγησης σε 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν: 

1. Τι είναι η Ψηφιακή 

αφήγηση; 

2. Πώς να εφαρμόσετε την 

ψηφιακή αφήγηση στην 

τυπική ή τη μη τυπική 
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επίσημες και μη τυπικές 

ρυθμίσεις. 

εκπαίδευση. 

Ταξιδιωτικές 
ιστορίες - Ψηφιακή 
αφήγηση με νέους 
που σπουδάζουν 
και εργάζονται στο 
εξωτερικό. 

Story Abroad 
Project 
Co-funded by 
Erasmus + 
Programme of 
the European 
Union 

Ταξιδιωτικές 
ιστορίες 

2014 

 

http://bit.ly/2F
NHCWl 

Επιπλέον 
μελέτη 
 

Αυτό το φυλλάδιο 

απευθύνεται σε όποιον θέλει 

να δει τις πρακτικές της 

ψηφιακής αφήγησης μέσω 

των εμπειριών εννέα 

οργανισμών σε όλο τον κόσμο 

κάτω από την ομπρέλα του 

έργου StoryA. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν: 

1. Τι είναι η Ψηφιακή 

αφήγηση; 

2. Πώς να εφαρμόσετε την 

ψηφιακή αφήγηση στην 

τυπική ή τη μη τυπική 

εκπαίδευση. 

Προώθηση των 
Στόχων Αειφόρου 
Ανάπτυξης μέσω 
της Ψηφιακής 
Αφήγησης με τη 
Νεολαία. 
 

YIPPEE 
Erasmus+ 
Project 

YIPPEE Οδηγίες 
για τους νέους 
επαγγελματίες 

2018 

 

http://bit.ly/2T
mCsbY 

p.p. 23-35 
Επιπλέον 
μελέτη 
 

Αυτές οι κατευθυντήριες 

γραμμές στοχεύουν στην 

εισαγωγή της μεθοδολογίας 

Ψηφιακής Αφήγησης σε 

δασκάλους και κοινωνικούς 

λειτουργούς ως ένας τρόπος 

για να εμπλέξουν τους νέους 

στην προσωπική 

ενδυνάμωση, στην παροχή 

συμβουλών για εργασία / 

σταδιοδρομία και στην 

ενίσχυση της συνείδησής τους 

σε παγκόσμια ζητήματα και 

Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν: 

1. Τι είναι η Ψηφιακή 

αφήγηση; 

2. Πώς να εφαρμόσετε την 

ψηφιακή αφήγηση στην 

τυπική ή τη μη τυπική 

εκπαίδευση. 

 

Η Ιστορία της 
Αλλαγής: ψηφιακές 
ιστορίες που 
συμμετέχουν στη 
μεταμόρφωση της 
διδασκαλίας και 
της μάθησης. 

Linda Buturian, 
(University of 
Minnesota) 

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

2016 

 
eBook 

https://bit.ly/3
1LiubD 

Κεφάλαιο 3 
Παράρτημα: 
Άσκηση 
Storyboarding
: Δημιουργία 
storyboard, 
συμπεριλαμβ
ανομένου του 
εξωτερικού 
συνδέσμου 

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο 

προσφέρει ασκήσεις που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν 

τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές να εξοικειωθούν με 

τα στοιχεία μιας ψηφιακής 

ιστορίας. 

Οι  εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν πώς να 

δημιουργήσουν ένα 

εικονογραφημένο σενάριο 

(storyboard) για να πουν 

την ιστορία τους. 
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"Συμβουλές 
Storyboarding 
από το 
Dreamworks!" 
30 λεπτά 

Πώς να αναπτύξετε 
μια Ψηφιακή 
Ιστορία - 
Διαδικασία και 
εργαλεία 

Bessie 
Mitsikopoulou, 
National and 
Kapodistrian 
University of 
Athens, Greece 

Αγγλικά και 
Ψηφιακή 
Παιδεία 

2014 

 

http://bit.ly/2F
HVwt8 

p.p. 16-24 
15 λεπτά 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό 

παρουσιάζει τα 7 στοιχεία της 

ψηφιακής αφήγησης, 

παρέχοντας πληροφορίες 

σχετικά με εργαλεία και 

τεχνικές που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά τη 

διαδικασία δημιουργίας μιας 

ψηφιακής ιστορίας. 

Οι εκπαιδευόμενοι  θα 

καταλάβουν πώς να 

δημιουργήσουν το κείμενο 

(script) και το 

εικονογραγημένο σενάριο 

(storyboard) για να πουν 

την ιστορία τους. 

Η Ψηφιακή 
Αφήγηση στην 
πράξη 

EU project: 
iDIGital Stories-
Stories 
Educational 
Learning 
Facilities 

Πώς να 
δημιουργήσετε 
ένα 
εικονογραφημέ
νο σενάριο 
(storyboard) 
για να πείτε την 
ιστορία σας 

2017 
 

https://bit.ly/2
p7V2b8 

σελ. 52, 60-62 
10 λεπτά 
 

Αυτό το έγγραφο στο σύνολό 

του προσφέρει μια 

επισκόπηση της 

μεθοδολογίας, η οποία είναι 

εγγενής σε μια πρώτη 

προσέγγιση στο μοντέλο 

ψηφιακής αφήγησης. Παρέχει 

βοήθεια για την οργάνωση 

και τη διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών συνεδριών 

ψηφιακής αφήγησης, 

δίνοντας μια βήμα προς βήμα 

περιγραφή ολόκληρης της 

διαδικασίας.  

Οι  εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν πώς να 

δημιουργήσουν ένα 

εικονογραφημένο σενάριο 

(storyboard) για να πουν 

την ιστορία τους. 

Η Εργαλειοθήκη 
της Ψηφιακής 
Αφήγησης 

EU project: i-
DIGital Stories-
Stories 
Educational 
Learning 
Facilities 

Πώς να 
δημιουργήσετε 
ένα 
εικονογραφημέ
νο σενάριο 
(storyboard) 

2017 

 

https://bit.ly/3
61ikjF 

σελ. 20-21  
Επιπλέον 
μελέτη 
 

Αυτή η εργαλειοθήκη παρέχει 

έναν πρακτικό οδηγό 

«συντόμευσης» για τη 

λειτουργία ενός εργαστηρίου 

DST, ο οποίος βασίζεται στον 

Οι  εκπαιδευόμενοι θα 

καταλάβουν πώς να 

δημιουργήσουν ένα 

εικονογραφημένο σενάριο 

(storyboard) για να πουν 
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για να πείτε την 
ιστορία σας 

τυπικό οδηγό «Ψηφιακή 

αφήγηση στην πρακτική». 

Περιλαμβάνει επίσης μια 

οπτική αναπαράσταση με τη 

μορφή σύντομου βίντεο και 

συνδέσμους προς άλλες 

απαντήσεις και βίντεο σχετικά 

με τον τρόπο χρήσης 

συγκεκριμένου ψηφιακού 

λογισμικού. 

την ιστορία τους. 

Πώς να αναπτύξετε 
μια Ψηφιακή 
Ιστορία - 
Διαδικασία και 
εργαλεία 

Bessie 
Mitsikopoulou, 
National and 
Kapodistrian 
University of 
Athens, Greece 

Αγγλικά και 
Ψηφιακή 
Παιδεία 

2014 

 

http://bit.ly/2F
HVwt8 

 

σελ. 25-31  
10 λεπτά 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό 

παρουσιάζει τα 7 στοιχεία της 

ψηφιακής αφήγησης, 

παρέχοντας πληροφορίες 

σχετικά με εργαλεία και 

τεχνικές που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά τη 

διαδικασία δημιουργίας μιας 

ψηφιακής ιστορίας. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν πώς να συλλέγουν 

σχετικό πολυμεσικό υλικό 

για την ψηφιακή τους 

ιστορία. 

Πνευματικά 
δικαιώματα και 
ορθή χρήση. 

GCFLearnFree. 
org 

Πώς να 
εντοπίσετε 
τρόπους 
αδειοδότησης 
και να 
επιλέξετε 
δωρεάν υλικό 
στο διαδίκτυο. 

N/A 

 
 

https://bit.ly/3
2gaEaJ 

15 λεπτά Αυτό το υλικό περιλαμβάνει 

ένα δωρεάν διαδικτυακό 

σεμινάριο για τρόπους 

αδειοδότησης ψηφιακού 

περιεχομένου στο Διαδίκτυο 

και συνδέσμους για την 

απόκτηση δωρεάν 

περιεχομένου.  

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν πώς να 

αναγνωρίζουν τρόπους 

αδειοδότησης και να 

επιλέγουν δωρεάν υλικό 

στο διαδίκτυο. 

Χρήση 
περιεχομένου 
Creative Commons. 

GCFLearnFree. 
org 

Πώς να 
εντοπίσετε 
τρόπους 
αδειοδότησης 
και να 
επιλέξετε 

N/A 

 
 

http://bit.ly/36
PDelv 

15 λεπτά Αυτό το υλικό περιλαμβάνει 

ένα δωρεάν διαδικτυακό 

σεμινάριο σχετικά με τον 

τρόπο χρήσης περιεχομένου 

CC και πού να αναζητήσετε 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν πώς να 

αναγνωρίζουν τρόπους 

αδειοδότησης και να 

επιλέγουν δωρεάν υλικό 



46 
 

 
  

δωρεάν υλικό 
στο διαδίκτυο. 

εικόνες ή βίντεο Creative 

Commons. 

στο διαδίκτυο. 

Οδηγός "Ψηφιακή 
αφήγηση". 
Εργαλεία για 
Εκπαιδευτικούς. 

Silvia Rosenthal 
Tolisano 

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

2009 

 
 

https://bit.ly/1
GkbD6g 

15 λεπτά Αυτός ο οδηγός προτείνει 

ορισμένα ψηφιακά εργαλεία 

και πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο επιλογής των 

σωστών για ένα έργο DST. Τα 

εργαλεία είναι δωρεάν για 

χρήση από τους 

εκπαιδευτικούς. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για διάφορα 

εργαλεία και λογισμικό 

πολυμέσων για την 

παραγωγή της ψηφιακής 

τους ιστορίας. 

«Walkthrough» 
βίντεο σχετικά με 
τον τρόπο χρήσης 
του εργαλείου 
επεξεργασίας 
βίντεο iMovie. 

EU project: i-
DIGital Stories-
Stories 
Educational 
Learning 
Facilities 

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

2017 

 

http://bit.ly/2t
4xINC 

8 λεπτά Σύντομη παρουσίαση του 

εργαλείου λογισμικού 

επεξεργασίας βίντεο για 

χρήστες Mac: IMovie. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για  το iMovie video 

editor. 

Η δύναμη της 
Ψηφιακής 
Αφήγησης για την 
υποστήριξη της 
διδασκαλίας και 
της μάθησης. 

Bernard R. 
Robin, 
University of 
Houston, USA 

Ψηφιακή 
Εκπαίδευση 

2016 

 

https://bit.ly/2l
HAh47 

σελ. 9-10 
5 λεπτά 

Αυτό το επιστημονικό άρθρο 

προσφέρει μια επισκόπηση 

του τρόπου με τον οποίο η 

ψηφιακή αφήγηση 

χρησιμοποιείται για την 

υποστήριξη δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται 

προτάσεις και οδηγίες για 

εκπαιδευτικούς που θα 

ήθελαν να διδάξουν στους 

μαθητές να χρησιμοποιούν 

την ψηφιακή αφήγηση ως 

εκπαιδευτικό εγχείρημα. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για τις ανοικτές 

πηγές και τις εμπορικές 

επιλογές για το λογισμικό 

Ψηφιακής αφήγησης. 

 

https://bit.ly/2lHAh47
https://bit.ly/2lHAh47
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3. Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 

Θέματα που καλύπτονται: 

 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 

 Μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Παρουσιάστε δύο παραδείγματα δημιουργικών ψηφιακών μέσων; 

 Περιγράψτε δύο διαφορετικούς τύπους νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στον πολιτισμό; 

 Να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ της υλικής 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  

 

Μαθησιακά σκοποί: 

 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 (υλική 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.  

 

Εισαγωγή: 

Καλώς ορίσατε στην πέμπτη ενότητα του διαδικτυακού μαθήματος Crowddreaming! Στην ενότητα θα 

μπορείτε να βρείτε σημαντικούς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Ψηφιακή Πολιτιστική 
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Κληρονομιά καθώς και πρόσθετο υλικό. Αυτή η ενότητα σάς παρέχει ανοικτές πηγές, όπως έγγραφα, 

άρθρα, βίντεο και συνδέσμους που θα σας επιτρέψουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα. Στο 

τέλος, αφού μελετήσετε το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, θα μπορείτε να κατανοήσετε την έννοια της 

Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να μάθετε περισσότερα για την εικονική πραγματικότητα και τις 

εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας στον πολιτισμό. 

Το πρόσθετο υλικό θα σας βοηθήσει να: α. επιλέξετε ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σαφώς καθορισμένων γνώσεων και καινοτόμων διαδικασιών και 

προϊόντων, β. επιλέξετε δραστηριότητες για να εισαγάγετε την πολιτιστική κληρονομιά στην τάξη, γ. να 

διαφοροποιήσετε ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία γνώσεων και την καινοτομία διαδικασιών και προϊόντων, δ. μάθετε περισσότερα για τις αρχές 

και τις συμβάσεις για την Ψηφιακή Πολιτιστική Πολιτική Κληρονομιά (υλική και άυλη) και ε. γνωρίσετε τη 

χρήση και την εφαρμογή της πλατφόρμας eTwinning. 
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Τίτλος 
Συγγραφέας 

(εις)/ 
πηγή 

Μαθησιακά 
Αντικείμενα/ 

Θεματικές 

Ημέρα 
Δημοσιέ
υσης 

Τύπος Σύνδεσμος 

Σελίδα 
παράγραφο

ς, 
κεφάλαιο, 

χρόνος κλπ. 

Περιγραφή μαθησιακού Αντικειμένου 

Δημοσίευση 
Europeana: 
Μεταμορφώνοντας τον 
κόσμο με τον 
πολιτισμό 

Europeana 
Foundation 

Δημοσίευση 
Europeana: 
Μεταμορφώνοντας 
τον κόσμο με τον 
πολιτισμό 

Σεπτέμβρ
ιος 

2015 

 

http://bit.ly/2uLHN
iP 

120 λεπτά Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 

γνωρίζουν περισσότερα για τη στρατηγική 

της Europeana (2015-2020) και 

συγκεκριμένα ποια είναι τα επόμενα 

βήματα για την αύξηση της χρήσης της 

Ψηφιακής Πολιτικής Πολιτικής Κληρονομιά 

στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον τουρισμό 

και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Οι 

εκπαιδευόμενοι μέσω αυτής της εργασίας 

θα μάθουν γιατί η Ψηφιακή Πολιτιστική 

Κληρονομιά είναι σημαντική και πώς μοιάζει 

ένας κόσμος με Ψηφιακή Πολιτιστική 

Κληρονομιά. Η Europeana και ο Σύνδεσμος 

Δικτύων της δημιουργούν και εκτελούν 

στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια για 

την προώθηση και εφαρμογή Ψηφιακή 

Πολιτιστική Κληρονομιά στην εκπαίδευση, 

τον τουρισμό, την έρευνα και τις 

δημιουργικές βιομηχανίες. 

Πώς θα φαίνονται τα 
μουσεία του 
μέλλοντος; 

TEDxGateway 
2013 

Μάθετε 
περισσότερα για την 
εφαρμογή εικονικής 
πραγματικότητας 
στον πολιτισμό 

Απρίλιος
2014 

 

http://bit.ly/2RbkV
kd 

30 λεπτά Αυτό το μαθησιακό αντικείμενο είναι μια 

διάλεξη της καθηγητής Sarah Kenderdine, 

που παρουσιάστηκε στο TEDxGateway 2013. 

Η Δρ. Sarah Kenderdine μέσω αυτού του 

βίντεο YouTube, δημιουργεί ισχυρές 

διαδραστικές εμπειρίες για μουσεία - 

πρωτοπορώντας νέες δυνατότητες για την 

αφοσίωση των επισκεπτών 

χρησιμοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες 

Σε ευρέως εκθεσιακά έργα εγκατάστασης, 

συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με 

νέα πρακτική τέχνης μέσων μέσω 

διαδραστικού κινηματογράφου, 
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επαυξημένης πραγματικότητας και 

ενσωματωμένης αφήγησης. Το βίντεο έχει 

αγγλικούς υπότιτλους και σενάριο. 

Μια ψηφιακή ματιά σε 
εκθέματα φυσικού 
μουσείου: Σχεδιασμός 
εξατομικευμένων 
ιστοριών με φορητή 
επαυξημένη 
πραγματικότητα σε 
μουσεία. 

Management of 
Data, 
Information, and 
Knowledge Group 
of the 
Department of 
Informatics & 
Telecommunicati
ons of the 
University of 
Athens. 

Μάθετε 
περισσότερα για την 
εφαρμογή 
επαυξημένης 
πραγματικότητας 
στον πολιτισμό 

2013 

 

http://bit.ly/2NnG1
uH 

30 λεπτά Σε αυτήν την δημοσίευση παρουσιάζεται ο 

σχεδιασμός των εμπειριών χειρός 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που 

ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε 

διαδραστικές αφηγήσεις μουσείων, ειδικά 

για το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι εμπειρίες 

ξεκινούν σχηματίζοντας ένα προφίλ 

επισκέπτη που αργότερα προσαρμόζει 

δυναμικά την αφήγηση, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων AR, στη συμπεριφορά του 

χρήστη. Σε αυτό το συνεκτικό αφηγηματικό 

πλαίσιο, οι δραστηριότητες AR παρέχουν 

τέσσερις τρόπους ψηφιακής εξέτασης των 

εκθεμάτων: εικονική ανακατασκευή της 

αρχικής πλευράς. τοποθέτηση στην αρχική 

τοποθεσία · οπτική επισήμανση ενδιαφέρων 

λεπτομερειών και σχολιασμών. και 

αναψυχή μυθολογικών εμφανίσεων. Οι 

προκλήσεις αυτού του σχεδιασμού 

παρουσιάζονται, ολοκληρώνοντας με μια 

συζήτηση και τα διδάγματα που 

αντλήθηκαν. 

Ψηφιακές λύσεις στον 
τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
- 
Μια σύνοψη πολιτικής 
από την πλατφόρμα 
εκμάθησης πολιτικής 
για το περιβάλλον και 
την αποδοτικότητα των 
πόρων 

Interreg Europe Επιλέξατε ψηφιακά 
εργαλεία και 
τεχνολογίες που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία 
σαφώς 
καθορισμένων 
γνώσεων και καλά 
καθορισμένων 
καινοτόμων 

Αύγουστ
ος 2018 

 

http://bit.ly/2NjFlX
1 

Επιπλέον 
μελέτη 

Ο στόχος αυτής της συνοπτικής πολιτικής 

είναι να περιγράψει τις διάφορες ευκαιρίες 

που δημιουργούνται μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών για τη διατήρηση και 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 

έγγραφο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση 

των εγγράφων πολιτικής της ΕΕ που 

αφορούν την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και παρουσιάζει εμπνευσμένες 

καλές πρακτικές που απορρέουν από τα 



51 
 

 
  

διαδικασιών και 
προϊόντων 

έργα Interreg Europe. Οι ψηφιακές λύσεις 

εφαρμόζονται επίσης στον τομέα της 

φυσικής κληρονομιάς, αλλά το επίκεντρο 

αυτής της συνοπτικής πολιτικής είναι η 

πολιτιστική κληρονομιά. 

Europeana στην τάξη 
σας: οικοδόμηση 
ικανοτήτων του 21ου 
αιώνα με την Ψηφιακή 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά. 

European 
Schoolnet 
Academy 

Επιλέξατε 
δραστηριότητες για 
να εισαγάγετε την 
πολιτιστική 
κληρονομιά στην 
τάξη. 

 
 

http://bit.ly/2RdW
3sg 

5 ώρες την 
εβδομάδα 
(25 
συνολικά) 
Δωρεάν 
Διαδικτυακο 
Μάθημα  –
MOOC 
Επιπλέον 
μελέτη 

Αυτό είναι ένα δωρεάν ανοιχτό σε όλα τα 

μαζικά ανοιχτά μαθήματα, που παρέχονται 

από την πλατφόρμα European Schoolnet 

Academy. Το διαδικτυακό μάθημα «Η 

Europeana στην τάξη σας: οικοδόμηση 

ικανοτήτων του 21ου αιώνα με Ψηφιακή 

Πολιτιστική Κληρονομιά» στοχεύει στην 

ενίσχυση της πολιτιστικής και ψηφιακής 

ικανότητας και πρακτικών των 

εκπαιδευτικών, βελτιώνοντας την 

κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

προκειμένου να την ενσωματώσει πιο 

αποτελεσματικά στα μαθήματα και τις 

πρακτικές τους , ανεξάρτητα από το θέμα 

που συνήθως διδάσκουν. Αυτό το μάθημα 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος Europeana DSI-3 και 

ενημερώθηκε στο πλαίσιο του έργου 

Europeana DSI-4, τα οποία 

συγχρηματοδοτούνται από τη Διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το περιεχόμενο του μαθήματος 

έχει δημιουργηθεί από την ομάδα 

προγραμματιστών Europeana DSI-3 με 18 

καθηγητές, τους πρεσβευτές του Europeana 

DSI-4, το Ίδρυμα Europeana και το European 

Schoolnet. Σε αυτό το MOOC, οι 

συμμετέχοντες: 

• Κατανοούν γιατί είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιήσουν την ευρωπαϊκή 

πολιτιστική κληρονομιά στην εκπαίδευση 
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• Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τις 

Συλλογές Europeana για να διδάξουν τα 

θέματα τους 

• Μαθαίνουν πώς να κάνουν αναζήτηση και 

χρήση του ιστότοπου Συλλογές Europeana 

• Εξερευνούν και εξοικειωονται με τις 

διάφορες εφαρμογές, εργαλεία και υλικά 

της Europeana 

• Μαθαίνουν πώς να δημιουργούν 

μαθησιακές δραστηριότητες 

χρησιμοποιώντας τους πόρους της 

Europeana Collections. 

Νέες τεχνολογίες 
για τον Τομέα της 
Πολιτισμικής 
και Επιστημονικής 
κληρονομιάς 
 
 

DigCULT - 
TechnologyWatch
Report 1 

Διαφοροποιείστε 
ψηφιακά εργαλεία 
και τεχνολογίες που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία 
γνώσεων και για την 
καινοτομία 
διαδικασιών και 
προϊόντων 

Φεβρουά
ριος 
2003  

http://bit.ly/2TmvY
tt 

Επιπλέον 
μελέτη 
 

Το DigiCULT project κυκλοφορεί μια σειρά 

αναφορών που παρέχουν τεχνική ανάλυση 

κάθε βασικής τεχνολογίας, περιγραφή των 

πλεονεκτημάτων της και εξήγηση του 

τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί. Στο DigCULT - Technology 

Watch Reports 1, η ομάδα του έργου 

εντοπίζει και περιγράφει τεχνολογίες που 

είτε δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος 

στον τομέα της κληρονομιάς είτε δεν 

χρησιμοποιούνται από αυτήν. Το Ψηφιακό 

Πολιτιστικό Φόρουμ (DigiCULT Forum, IST-

2001-34898) παρακολουθεί και αξιολογεί 

την έρευνα και τις τεχνολογικές εξελίξεις 

στον και για τον τομέα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην Ευρώπη. Το έργο DigCULT 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Οι εκαιδευόμενοι θα 

εξοικειωθούν με: 

- τη φύση και τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας · 

- πώς μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία 

στον τομέα της κληρονομιάς · 

- ποια οφέλη θα αποφέρει σε διαφορετικές 
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κοινότητες κληρονομιάς; 

- ποια εμπόδια υπάρχουν στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας στον τομέα; 

- τι κινδύνους μπορεί να θέσει η τεχνολογία 

(π.χ. οικονομικά, στελέχωση, διαχείριση, 

εκπαίδευση); 

- ποιοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει την 

τεχνολογία και ποια οφέλη έχουν από τη 

χρήση της · 

- τι αποδεικτικά στοιχεία παρέχουν οι 

μελέτες περιπτώσεων που θα μπορούσαν 

να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση της 

τεχνολογίας; 

- ποιοι είναι οι κύριοι πάροχοι ή 

προγραμματιστές της τεχνολογίας. 

Σύμβαση για την αξία 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς για την 
κοινωνία (Σύμβαση 
Faro, 2005) 

Council of Europe 
Secretariat in 
consultation with 
the Faro 
Convention 
Network (FCN) 
members. 

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

YouTube 
Βίντεο: 
10 
Φεβρουα
ρίου 
2017 

 

 

http://bit.ly/2RdW
aUI and additional 
Βίντεο: 
http://bit.ly/2TqJN
Hk 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
FARO 2018 -
2019 
Επιπλέον 
μελέτη 
 

Η Σύμβαση του Faro δίνει έμφαση στις 

σημαντικές πτυχές της κληρονομιάς που 

σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τη δημοκρατία. Προωθεί μια ευρύτερη 

κατανόηση της κληρονομιάς και της σχέσης 

της με τις κοινότητες και την κοινωνία. Η 

Σύμβαση ενθαρρύνει τους ανθρώπους να 

αναγνωρίσουν ότι αντικείμενα και μέρη δεν 

είναι, από μόνα τους, σημαντικό για την 

πολιτιστική κληρονομιά. Η Σύμβαση του 

Φάρο είναι μια «σύμβαση-πλαίσιο», η 

οποία, μέσω της κληρονομιάς της, καθορίζει 

θέματα που διακυβεύονται, τους γενικούς 

στόχους και τους πιθανούς τομείς 

παρέμβασης για την πρόοδο των κρατών 

μελών. Το Σχέδιο Δράσης της Σύμβασης Faro 

έχει σχεδιαστεί για να μεταφράσει τις αρχές 

της Σύμβασης Faro στην πράξη στο 

Εγχειρίδιο του Σχεδίου Δράσης της 

Σύμβασης Faro. 
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Μαθαίνοντας από το 
παρελθόν, 
σχεδιάζοντας το 
μέλλον μας: την 
πολιτιστική 
κληρονομιά της 
Ευρώπης μέσω του 
eTwinning 
 

eTwinning  Γνωριμία με τη 
χρήση και την 
εφαρμογή της 
πλατφόρμας 
eTwinning. 

Σεπτέμβρ
ιος  2018 

 

http://bit.ly/2td5Ia
t 

Επιπλέον 
μελέτη 
 

Το βιβλίο eTwinning του 2018 (διατίθεται σε 

27 γλώσσες) είναι αφιερωμένο στη 

μεταφορά της πολιτιστικής κληρονομιάς 

στην τάξη. Ο σκοπός του βιβλίου είναι να 

ξεδιπλώσει τις διάφορες πτυχές της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και να προσφέρει 

παραδείγματα έργων eTwinning - πολλά 

από αυτά περιλαμβάνουν χώρες του 

Ανατολικού εταίρου - καθώς και ιδέες για 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

πολιτιστική κληρονομιά. Το eTwinning 

προσφέρει μια πλατφόρμα για το 

προσωπικό (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, 

βιβλιοθηκονόμοι, κ.λπ.), που εργάζονται σε 

ένα σχολείο σε μία από τις εμπλεκόμενες 

ευρωπαϊκές χώρες, για να επικοινωνούν, να 

συνεργάζονται, να αναπτύσσουν έργα, να 

μοιράζονται, να αισθάνονται και να γίνονται 

μέρος της πιο συναρπαστικής μαθησιακής 

κοινότητας στην Ευρώπη. Το eTwinning 

συγχρηματοδοτείται από το Erasmus +, το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. 
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4. Παιδεία στα Μέσα 

Θέματα που καλύπτονται: 

• Παιδεία  στα μέσα  

– Ορισμός 

– 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 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

• 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 

 

Μαθησιακά σκοποί: 

• 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. 
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• Ο ρόλος των χρηστών, των πολιτών και του κοινού 

• Εμπλοκή στα μέσα μέσω παραγωγής περιεχομένου που  δημιουργείται από χρήστες 

 

Εισαγωγή: 

Καλώς ήρθατε στην τελευταία ενότητα του διαδικτυακού μαθήματος Crowddreaming! 

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους που θα σας βοηθήσουν να: α. 

κατανοήσετε τι είναι ο γραμματισμός των μέσων ενημέρωσης και της πληροφορίας και τη σημασία του 

στη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών σήμερα, β. διερευνήσετε τους ρόλους των μέσων 

ενημέρωσης και άλλων παρόχων πληροφοριών, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και Διαδίκτυο, γ. κατανοήσετε 

πώς τα μέσα ενημέρωσης και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρουσιάζουν τις πληροφορίες δ. 

διερευνήσετε το ρόλο των χρηστών, των πολιτών και του κοινού. 

Το πρόσθετο υλικό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να περιγράψετε τις λειτουργίες των μέσων 

ενημέρωσης και άλλων παρόχων πληροφοριών, καθώς σχετίζονται με την πρόσβαση σε πληροφορίες και 

γνώσεις, την αυτο-έκφραση και τη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και για τον 

προσδιορισμό των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών. Επιπλέον, 

θα είστε σε θέση να προσδιορίσετε τους τρόπους με τους οποίους ο γραμματισμός των μέσων και της 

πληροφορίας μπορεί να εμπλουτίσει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.  
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Τίτλος 
Συγγραφέας 

(εις)/ 
πηγή 

Μαθησιακά 
Αντικείμενα/ 

Θεματικές 

Ημέρα 
Δημοσι
έυσης 

Τύπος Σύνδεσμος 

Σελίδα 
παράγραφος
, κεφάλαιο, 
χρόνος κλπ. 

Περιγραφή μαθησιακού 
Αντικειμένου 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ορισμός των 
«πληροφοριών» 
και των «μέσων» 
(Κατανόηση των 
μέσων ενημέρωσης 
και του 
γραμματισμού 
πληροφοριών) 

Wilson, Carolyn; 
Grizzle, Alton; 
Tuazon, Ramon; 
Akyempong, 
Kwame; 
Cheung, Chi-Kim 

Πρόγραμμα 
μέσων 
εκπαίδευσης 
και 
ενημέρωσης 
για τους 
εκπαιδευτικούς 

2011 
 

https://bit.ly/2l
KDm3n 

 

σελίδες 60 - 
64,  
Μάθημα 1, 
Ενότητα 1, 
90 λεπτά 

Αυτό το εγχειρίδιο θα 
βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να εξετάσουν 
τους ρόλους των μέσων 
ενημέρωσης και άλλων 
παρόχων πληροφοριών και να 
αξιολογήσουν τις πηγές 
πληροφοριών. 

 

Στο τέλος αυτού του Μαθήματος οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 

σε θέση να: 

Κατανοήσουν  τον γραμματισμό 

των μέσων ενημέρωσης και της 

πληροφορίας, καθώς και τη 

σημασία του στη ζωή των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών σήμερα. 

Προσδιορίσουν αξιόπιστες πηγές 

πληροφοριών θέτοντας βασικές 

ερωτήσεις. 

Προσδιορίζουν και αξιολογούν 

τους ρόλους των μέσων 

ενημέρωσης και άλλους παρόχους 

πληροφοριών, όπως βιβλιοθήκες, 

αρχεία και Διαδίκτυο. 

Εξερευνήσουν αυτούς τους ρόλους 

σε μια ποικιλία κειμένων μέσων 

και πληροφοριών. 

Αλληλεπίδραση με 
μέσα ενημέρωσης 
και άλλους 
παρόχους 
πληροφοριών, 
όπως βιβλιοθήκες, 
αρχεία και 
Διαδίκτυο 

Wilson, Carolyn; 
Grizzle, Alton; 
Tuazon, Ramon; 
Akyempong, 
Kwame; 
Cheung, Chi-Kim 

Πρόγραμμα 
μέσων 
εκπαίδευσης 
και 
ενημέρωσης 
για τους 
εκπαιδευτικούς 

2011 

 

https://bit.ly/2l
KDm3n 

 

σελίδες 69-72, 
Μάθημα 1, 
Ενότητα 2  
 

Αυτό το εγχειρίδιο θα 
βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να εξετάσουν 
την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των μέσων ενημέρωσης και 
άλλων παρόχων πληροφοριών 
και του κοινού. 

Στο τέλος αυτού του Μαθήματος οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 
σε θέση να: 
Εξετάσουν και αναλύσουν εικόνες 
ή παραστάσεις μέσων. 
Προσδιορίσουν το ρόλο των 
χρηστών, των πολιτών και του 
κοινού 

Αλφαβητισμός 
μέσων και 
πληροφοριών και 
συμμετοχή των 
πολιτών 

Wilson, Carolyn; 
Grizzle, Alton; 
Tuazon, Ramon; 
Akyempong, 
Kwame; 
Cheung, Chi-Kim 

Πρόγραμμα 
μέσων 
εκπαίδευσης 
και 
ενημέρωσης 
για τους 

2011 

 

https://bit.ly/2l
KDm3n 

 

σελίδες 65-69, 
Μάθημα 1, 
Ενότητα 3,  
90 λεπτά 
Επιπλέον 
μελέτη 

Αυτό το εγχειρίδιο θα 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 
να εντοπίσουν βασικούς 
παράγοντες που πρέπει να 
σέβονται οι δημοσιογραφικές 
πρακτικές και ότι οι πολίτες 

Στο τέλος αυτού του Μαθήματος οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 
σε θέση να: 
Κατανοήσουν και να περιγραψουν 
τις λειτουργίες των μέσων 
ενημέρωσης και άλλων παρόχων 

https://bit.ly/2lKDm3n
https://bit.ly/2lKDm3n
https://bit.ly/2lKDm3n
https://bit.ly/2lKDm3n
https://bit.ly/2lKDm3n
https://bit.ly/2lKDm3n
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εκπαιδευτικούς  περίμεναν από τη 
δημοσιογραφία. 

πληροφοριών, καθώς σχετίζονται 
με την πρόσβαση σε πληροφορίες 
και γνώσεις, την αυτο-έκφραση και 
τη συμμετοχή σε δημοκρατικές 
διαδικασίες. 
Προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για τα μέσα 
ενημέρωσης και άλλους παρόχους 
πληροφοριών για την εκτέλεση 
αυτών των λειτουργιών. 

Αλφαβητισμός 
μέσων και 
πληροφοριών, 
διδασκαλία και 
μάθηση 
(Παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις για 
MIL) 

Wilson, Carolyn; 
Grizzle, Alton; 
Tuazon, Ramon; 
Akyempong, 
Kwame; 
Cheung, Chi-Kim 

Πρόγραμμα 
μέσων 
εκπαίδευσης 
και 
ενημέρωσης 
για τους 
εκπαιδευτικούς 

2011 

 

https://bit.ly/2l
KDm3n 

 

σελίδες 72-76, 
Μάθημα 1, 
Ενότητα, 
90 λεπτά  
Επιπλέον 
μελέτη 

Αυτό το εγχειρίδιο θα 
βοηθήσει τους δασκάλους να 
εξετάσουν παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις για τον 
αλφαβητισμό των μέσων και 
των πληροφοριών. 

Στο τέλος αυτού του Μάαθήματος 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 
σε θέση να: 
Προσδιορίσουν τους τρόπους με 
τους οποίους ο γραμματισμός των 
μέσων και των πληροφοριών μπορεί 
να βελτιώσει τη διαδικασία 
διδασκαλίας και μάθησης. 
Εξερευνήσουν παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον 
αλφαβητισμό μέσων και 
πληροφοριών. 
Αναπτύξτουν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 
αυτές τις παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις. 

 

 

https://bit.ly/2lKDm3n
https://bit.ly/2lKDm3n


 

 
 

Συμπεράσματα 

Η γνώση και η κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αντιπροσωπεύουν μια θεμελιώδη συμβολή στην 

εκπαίδευση των νεότερων γενεών προωθώντας μια ώριμη και συνειδητή σχέση με την περιοχή τους και 

τους πολιτιστικούς πόρους. Οι νέοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως εκκινητές για 

ολοκληρωμένες και διεπιστημονικές δράσεις, διότι, εκτός από την κύρια αναφορά για τις μελλοντικές 

προοπτικές, είναι απαραίτητοι για την καινοτομία της ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως εκ 

τούτου, ο πρωταγωνιστικός ρόλος των νέων είναι κεντρικός τόσο για την ενίσχυση των προσωπικών τους 

τάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι αισθάνονται πραγματικά ως ιδιοκτήτες της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και δεδομένης της ευθύνης που αυτό συνεπάγεται. 

Η προσέγγιση Crowddreaming υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τους 

διευκολύνει στον καθορισμό και την εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τους επιτρέπει να 

ενσωματώσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στα μαθήματά τους, αυξάνοντας τα κίνητρα των 

μαθητών, βελτιώνοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα και την 

εμπλοκή της σχολικής εκπαίδευσης. Το έργο CDDC σκοπεύει να απαντήσει στα υπαρκτά ζητήματα σε 

τέσσερα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ προσφέροντας νέα και καινοτόμο προσέγγιση στην 

επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, καθώς και τη βελτίωση των ψηφιακών 

ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση των νέων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Παράρτημα 

Οδηγός ανάπτυξης σχεδίου δράσης 

Οδηγίες 

Αυτό το πρότυπο θα σας καθοδηγήσει για να προετοιμάσετε ένα απλό, αλλά αποτελεσματικό σχέδιο 

δράσης για τις δραστηριότητές σας με τους μαθητές σας για το Europa Square Challenge. 

Το πρότυπο παρέχει μια πολύ απλοποιημένη έκδοση της μεθόδου Art of Crowddreaming. Είναι το μόνο 

που μπορεί να χρειαστεί για να ολοκληρώσετε έγκυρα σχέδια δράσης με πολύ λίγη προσπάθεια. Ωστόσο, 

μπορείτε να διαβάσετε το "Εγχειρίδιο της Τέχνης του Crowddreaming" για να ανακαλύψετε βαθύτερα τη 

μέθοδο και για πιο χρήσιμες πληροφορίες. 

Στο τέλος της διαδικασίας θα λάβετε: - Μια σαφή κατανόηση των στόχων σας και του σεναρίου Europa 

Square Challenge. - Μια σαφή εικόνα των ατόμων που εμπλέκονται και του ρόλου τους στις 

δραστηριότητές σας για το Europa Square Challenge. - Μια σαφή κατανόηση των βασικών γεγονότων στη 

διαδικασία για το Europa Square Challenge. - Το Σχέδιο Δράσης σας ενέχει τη μορφή μιας λίστας με 

πράγματα που πρέπει να κάνετε, που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε, να εκτελέσετε και να 

αξιολογήσετε τα βασικά γεγονότα και δραστηριότητες για να συμμετάσχετε στο Europa Square Challenge. 

Είστε ευπρόσδεκτοι να συμπληρώσετε το πρότυπο στα Αγγλικά ή στη δική σας γλώσσα. Μπορείτε να 

βοηθηθείτε με τις οδηγίες στο πεδίο και με το προσυμπληρωμένο παράδειγμα στο τέλος του προτύπου. 

Το πρότυπο περιέχει τρεις κύριες ενότητες για συμπλήρωση, δομημένες σύμφωνα με τις κύριες φάσεις 

της μεθόδου Art of Crowddreaming: 

• Ενότητα 1: Από το Όραμα έως την Πρόθεση 

• Ενότητα 2: Από την Πρόθεση στην Ιστορία 

• Ενότητα 3: Από την Ιστορία στο Έργο 

Η βασική ιδέα πίσω από τη μέθοδο Τέχνη του Crowddreaming είναι ότι εάν λειτουργούσε ένα έργο, οι 

άνθρωποι που το έκαναν να συμβούν μοιράζονται μια ιστορία επιτυχίας. Η φαντασία του επιθυμητού 

ευτυχισμένου τέλους και η οικοδόμηση της ιστορίας στις αρχές της είναι μια πολύ προσιτή και διεξοδική 

μέθοδος για τον προγραμματισμό όλων των απαιτούμενων δραστηριοτήτων, χωρίς να χρειάζεται να 

ασχοληθείτε με την περίπλοκη τεχνική γλώσσα των συστημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, που 

αναπτύχθηκαν αρχικά για την επιχείρηση ή για τον επιστημονικά ερευνητικό κόσμο. Οι μη επαγγελματίες 

και ακόμη και οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αναπτύξουν έγκυρα σχέδια, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Τέχνη του Crowddreaming. 
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Οδηγός Ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης 

Οδηγίες 

Αυτό το πρότυπο θα σας καθοδηγήσει στην προετοιμασία ενός απλού αλλά αποτελεσματικού σχεδίου 

δράσης σχετικά με τις δραστηριότητες που θα οργανώσετε με τους μαθητές σας για το Europa Square 

Challenge. 

Το πρότυπο παρέχει μια πολύ απλοποιημένη έκδοση της μεθόδου Η Τέχνη του Crowddreaming. Αυτή η 

έκδοση είναι επαρκής για να ετοιμάσετε ακριβή σχέδια δράσης με πολύ λίγη προσπάθεια. Ωστόσο, 

μπορείτε να διαβάσετε το εγχειρίδιο "Η Τέχνη του Crowddreaming" για να εμβαθύνετε στη μέθοδο και για 

να λάβετε χρήσιμες γνώσεις. 

Στο τέλος της διαδικασίας θα αποκτήσετε: - σαφή κατανόηση των στόχων σας και του σεναρίου για το 

Europa Square Challenge, - σαφή εικόνα των εμπλεκόμενων ατόμων και του ρόλου τους στις 

δραστηριότητές σας για το Europa Square Challenge, - ξεκάθαρη εικόνα των βασικών εκδηλώσεων για το 

Europa Square Challenge, - το σχέδιο δράσης σας με τη μορφή λίστας υποχρεώσεων, που θα σας βοηθήσει 

να προετοιμάσετε, να εκτελέσετε και να αξιολογήσετε τις βασικές εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες για 

τη συμμετοχή σας στο Europa Square Challenge. 

Μπορείτε να συμπληρώσετε το πρότυπο στα Αγγλικά ή στη δική σας γλώσσα. Μπορείτε να βοηθηθείτε 

από τις ενσωματωμένες οδηγίες και το προ-συμπληρωμένο παράδειγμα στο τέλος του προτύπου. 

Το πρότυπο αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες που πρέπει να συμπληρωθούν, οι οποίες έχουν 

δομηθεί με βάση τη μέθοδο της Τέχνης του Crowddreaming: 

 Ενότητα 1: Από την Επίγνωση στην Πρόθεση 

 Ενότητα 2: Από την Πρόθεση στην Ιστορία 

 Ενότητα 3: Από την Ιστορία στο Έργο 

Η βασική ιδέα πίσω από τη μέθοδο της Τέχνης του Crowddreaming είναι ότι εάν ένα έργο λειτούργησε, οι 

άνθρωποι που το κατάφεραν μοιράζονται μια ιστορία επιτυχίας. Με το να φαντάζεται κανείς το επιθυμητό 

ευτυχές τέλος και να χτίζει την ιστορία του από το τέλος στην αρχή, αποκτά μια πολύ προσιτή και 

εμπεριστατωμένη μέθοδο για το σχεδιασμό όλων των απαιτούμενων δραστηριοτήτων χωρίς να απαιτείται 

ενασχόληση με τη σύνθετη τεχνική γλώσσα του σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, η οποία έχει 

αναπτυχθεί για τον κόσμο των επιχειρήσεων ή της επιστημονικής έρευνας. Μη επαγγελματίες και μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αναπτύξουν ακριβή σχέδια, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

Τέχνης του Crowddreaming. 
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Ενότητα 0: Γενικές Πληροφορίες 

Αυτή η πρώτη ενότητα του προτύπου συλλέγει μερικές χρήσιμες γενικές πληροφορίες. 

Γενικές Πληροφορίες 
Συγγραφέας(φείς):  

Σχολείο:  

Ημ/νία έκδοσης:  
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Ενότητα 1: Από την Επίγνωση στην Πρόθεση 

Το σημείο εκκίνησης για τη συμμετοχή ενός πλήθους σε ένα έργο είναι το να μπορείς να επικοινωνήσεις 

μια πολύ ξεκάθαρη πρόθεση. 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία της Τέχνης του Crowddreaming αφορά στη μετατροπή της αρχικής 

επίγνωσης ενός ατόμου ή μιας μικρής ομάδας ανθρώπων σε μια σαφή και ισχυρή πρόθεση, που μπορεί να 

παρακινήσει ένα πλήθος να συμμετάσχει ενεργά σε ένα έργο. Είναι ο ευγενής και κοινός στόχος που οι 

άνθρωποι μπορεί να επιθυμούν να επιτύχουν, βασισμένοι μόνο σε αλτρουιστικά κίνητρα. 

Στο έργο Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό τόσο η επίγνωση όσο και η 

πρόθεση έχουν καθοριστεί από τους εταίρους του έργου και έχουν παρουσιαστεί στους εκπαιδευτικούς. 

Εφόσον βρίσκεστε εδώ, θεωρούμε ότι συμφωνείτε τόσο με την επίγνωση όσο και με την πρόθεση, τις 

οποίες ανακαλύψατε κατά τη διάρκεια των coaching circles που πραγματοποιήθηκαν το 2019. Η 

συμμετοχή σας σε εκείνους τους coaching circles ίσως είχε ως αποτέλεσμα να αναπτύξετε μια προσωπική 

οπτική τόσο για την κοινή επίγνωση όσο και για την κοινή πρόθεση. Παρακαλείσθε να καταχωρίστε τις 

παρατηρήσεις σας σε αυτή την ενότητα του προτύπου. 

Ενότητα 1.1: Επίγνωση 

Η αρχική επίγνωση, από την οποία γεννήθηκε τόσο το έργο Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν 

Ψηφιακό Πολιτισμό όσο και η ιδέα του Europa Square Challenge, είναι η ακόλουθη: 

Οι αποκαλούμενες "ψηφιακά γηγενείς" γενιές είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν την πρόκληση 

της εποχής να μεταδώσουν τον υλικό και άυλο πολιτισμό τους μέσω ψηφιακών δημιουργημάτων. 

Πρόκειται για ένα εντελώς καινούργιο παιχνίδι, το οποίο θα διαμορφώσει το μέλλον της 

ανθρωπότητας, καθώς οι σημερινές επιλογές καθορίζουν τί από τον σύγχρονο και, εν μέρει, από 

τον παρελθόντα πολιτισμό θα είναι διαθέσιμο στους επόμενους αιώνες. Ταυτόχρονα, η 

εκλεπτυσμένη εκπαιδευτική μηχανή που βασίζεται στο αναλυτικό μοντέλο, η οποία εξυπηρετούσε 

την ανθρωπότητα τόσο καλά τους τελευταίους τρεις αιώνες, αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση επειδή 

αδυνατεί, λόγω του σχεδιασμού της, να συμβαδίσει με τον ρυθμό ενός κόσμου που αλλάζει με 

πρωτοφανή ταχύτητα, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των αποτελεσμάτων της Ψηφιακής 

Μεταρρύθμισης. 

             Προσωπική επίγνωση (Μεγ. 500 χαρ.)            
Παρακαλούμε, καταγράψτε εδώ τα στοιχεία της προσωπικής σας επίγνωσης, τα οποία προσαρμόζουν καλύτερα την κοινή 
επίγνωση στο δικό σας συγκεκριμένο πλαίσιο. 

 
 

 

Παράδειγμα 

             Προσωπική επίγνωση (Μεγ. 500 χαρ.)            
Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό να μην λαμβάνεται υπόψη μόνο η κρίση στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
αλλά να υπάρχει μια πιο ολιστική προσέγγιση, καθώς όλα τα συστατικά στοιχεία της κοινωνίας αποτελούν 
μέρος του προβλήματος και της λύσης. Για παράδειγμα, η πολιτική λειτουργεί πολύ αργά και οι αποφάσεις 
της είναι καθοριστικός παράγοντας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της Ψηφιακής 
Μεταρρύθμισης σε οποιοδήποτε τομέα της κοινωνίας. 
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Ενότητα 1.2: Πρόθεση 

Η πρόθεση, ή αλλιώς, το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως ορίστηκε από το έργο Crowddreaming: Οι νέοι συν-

δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό, είναι η ακόλουθη: 

Θέλουμε να προσφέρουμε μια νέα βιώσιμη διαδικασία που θα μπορούσε να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να γνωστοποιήσουν και να εξηγήσουν στους μαθητές τους τόσο την ύπαρξη όσο 

και τη φύση της πρόκλησης του Ψηφιακού Πολιτισμού που αντιμετωπίζουν. Η διαδικασία 

περιστρέφεται γύρω από έναν ετήσιο διαγωνισμό που προτρέπει τους μαθητές να συμβάλλουν 

στη δημιουργία ενός «ψηφιακού μνημείου» αφιερωμένου στην αξία του διαπολιτισμικού 

χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Συλλογιζόμενοι το τι σημαίνει "οικοδόμηση ενός ψηφιακού 

μνημείου", οι μαθητές θα αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση του ψηφιακού πολιτισμού και 

των τρόπων μετάδοσής του στις επόμενες γενιές. 

             Προσωπική πρόθεση (Μεγ. 500 χαρ.)            
Παρακαλούμε, καταγράψτε εδώ τα στοιχεία της προσωπικής σας πρόθεσης, τα οποία προσαρμόζουν καλύτερα την κοινή πρόθεση 
στο δικό σας συγκεκριμένο πλαίσιο. 

 
 

 

Παράδειγμα 

             Προσωπική πρόθεση (Μεγ. 500 χαρακτήρες)            
Νομίζω ότι στο σχολείο μου πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να εξηγηθεί τι σημαίνει 
"Ψηφιακός Πολιτισμός". 

 

  



65 
 

 
  

Ενότητα 2: Από την Πρόθεση στην Ιστορία 

Μια δυνατή και πειστική ιστορία είναι ο καταλύτης για την εμπλοκή των ανθρώπων σε ένα έργο και για να 

κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Επιπλέον, μια επαγγελματικά γραμμένη ιστορία είναι ένα πολύ 

αποτελεσματικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά όχι μόνο να απαριθμηθούν όλοι οι άνθρωποι, τα 

γεγονότα, οι πόροι που απαιτούνται για να μετασχηματιστεί η πρόθεση σε πραγματικότητα, αλλά και για 

να κατανοηθούν όλες οι αμοιβαίες σχέσεις και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις που πρέπει να συμβούν. 

Ενότητα 2.1: Ευτυχές τέλος 

Το επιθυμητό ευτυχές τέλος είναι το σημείο εκκίνησης για να γράψει κανείς την ιστορία επιτυχίας ενός 

έργου. Για το έργο Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό το βασικό ευτυχές τέλος 

έχει καθοριστεί ήδη σε επίπεδο πρότασης του έργου. Από εσάς αναμένεται να προσθέσετε την προσωπική 

σας οπτική γωνία σε αυτό, ανάλογα με το σενάριο του σχολείου σας. 

   Ευτυχές Τέλος            
Κοινό 

Κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Europa Square Challenge διοργανώνει στην έδρα του τα εγκαίνια της 
Europa Square τον Οκτώβριο, την ίδια εβδομάδα με τα εγκαίνια της εγκατάστασης στις Βρυξέλλες. Η 
Europa Square είναι ένα κατασκεύασμα επαυξημένης πραγματικότητας, ένα συλλογικό έργο τέχνης, στο 
οποίο συνέβαλαν οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. 
Κάθε σχολείο δημιούργησε μια σκηνή που ευχαριστεί άλλους ανθρώπους που κατοικούν, ή έχουν 
κατοικήσει, στην Ευρώπη, για τη συμβολή τους στον σημερινό κοινό πολιτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι 
μαζί δημιούργησαν ένα αρθρωτό και επεκτάσιμο ψηφιακό μνημείο, το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία 
της Ευρωπαϊκής διαπολιτισμικότητας. 
Την εκδήλωση εγκαινίων-παρουσίασης θα παρακολουθήσουν οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου, οι 
εκπαιδευτικοί, οι γονείς. Ο καθένας καλείται να εμπλουτίσει το έργο με τη δική του μικρή ευχαριστία, 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που επιτρέπει σε όλους να δουν το 
μνημείο και να αλληλεπιδράσουν με αυτό. 
Η επιτυχία της εκδήλωσης επιτρέπει στους μαθητές που συμμετείχαν να κατανοήσουν την αξία της 
δουλειάς τους και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αυτοί 
που μόνοι τους κατάφεραν να δημιουργήσουν μια απλή ψηφιακή σκηνή! Μαζί με όλα τα άλλα σχολεία, 
έχουν δημιουργήσει ένα μνημείο που εκτίθεται στις Βρυξέλλες και μπορεί να προκαλέσει την προσοχή 
πολλών ανθρώπων προς το σχολείο και την πόλη τους. Το σχολείο αποφασίζει ότι θα επαναλάβει την 
πρωτοβουλία μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Προσωπικό (μεγ. 1.500 χαρακτήρες) 
Παρακαλούμε, καταγράψτε εδώ την προσωπική σας οπτική γωνία σε σχέση με την προαναφερθείσα κοινή πρόθεση, αν υπάρχει. 

 
 

 

Ενότητα 2.2: Πλοκή ιστορίας 

Ποια είναι η πλοκή της ιστορίας επιτυχίας που οδηγεί στο επιθυμητό ευτυχές τέλος της διαδικασίας 

αλλαγής; 

Η πλοκή ιστορίας είναι ένα σύντομο κείμενο, κάτι σαν τον σκελετό ενός τετραώροφου κτιρίου (πράξεις), 

όπου κάθε όροφος χωρίζεται σε δωμάτια (σκηνές) που είναι λειτουργικά και καλύπτουν τις ανάγκες των 

ανθρώπων (χαρακτήρες) που θα κατοικήσουν. 
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             Πλοκή ιστορίας            
Η Κρίση (μεγ. 1.000 χαρακτήρες) 

Περιγράψτε συνοπτικά το συμβάν της "κρίσης" που επιβάλλει την αλλαγή, καθώς και την προηγούμενη κανονική κατάσταση. Ο 
όρος "Κρίση" πρέπει να γίνει κατανοητός με την ετυμολογία της έννοιας: ένα συμβάν που σας αναγκάζει να λάβετε μια απόφαση 
με σημαντικές συνέπειες. Για όσους διαβάζουν αυτές τις γραμμές, το συμβάν της κρίσης είναι η πρόσκληση να συμμετάσχετε στο 
Europa Square Challenge. 

 
 

Η Αναζήτηση (μεγ. 1.000 χαρακτήρες) 
Περιγράψτε τη φάση της έρευνας και την ιδέα της λύσης του προβλήματος, η οποία συμπίπτει με τη φάση της προετοιμασίας των 
πραγματικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές. Ποιοί μαθητές θα συμμετάσχουν; Και πώς; Από ποιόν μπορείτε να πάρετε 
βοήθεια; Ποιοί σχολικοί πόροι θα χρειαστούν; Πώς θατους εξασφαλίσετε; Τι θέμα προτείνετε να δημιουργήσετε την τελική 
ευχαριστήρια  σκηνή; 

 

Η Επίλυση (μεγ. 1.000 χαρακτήρες) 
Περιγράψτε τη φάση υλοποίησης της λύσης που προβλέπεται στην προηγούμενη πράξη. Πώς θα γίνει η εργασία με τους μαθητές; 
Πώς θα δηλώσετε το επιλεγμένο θέμα σε μια ευχαριστήρια σκηνή; Πώς θα βοηθήσετε τους μαθητές κατά την παραγωγή του 
ψηφιακού περιεχομένου της σκηνής τους; Πώς θα οργανώσετε μια πρώτη παρουσίαση της σκηνής τους; 
 

Η Τελική Απόφαση (μεγ. 1.000 χαρακτήρες) 
Περιγράψτε τη σημασία και τις συνέπειες της τελικής επιλογής που προηγείται της διοργάνωσης της εκδήλωσης εγκαινιάσεως του 
ψηφιακού μνημείου στο σχολείο σας. Το μονοπάτι που ακολουθήσατε μέχρι σήμερα έχει πείσει τους μαθητές και τους καθηγητές 
για την αξία της δράσης σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο; Κατανοήσατε τον βαθιά διαπολιτισμικό χαρακτήρα της σημερινής Ευρώπης, 
παρά την μεγάλη ποικιλομορφία της; Για τους χαρακτήρες που δε δίνουν θετική απάντηση, περιγράψτε τη συμβολή τους στην 
οργάνωση της εκδήλωσης. Για τους χαρακτήρες που δίνουν αρνητική απάντηση, φανταστείτε τις επακόλουθες ενέργειες. 
 

 

Παράδειγμα 

             Πλοκή 
Το κρίσιμο θέμα (μεγ. 1.500 χαρακτήρες) 

Ο Καθηγητής διδάσκει σε ένα Λύκειο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πράγματα, δεν είναι και τόσο άσχημα: 
το σχολείο έχει πολλά προβλήματα, αλλά τελικά ο ίδιος είναι σε θέση να διδάξει κάτι στους μαθητές του. 
Και μερικοί από αυτούς είναι αρκετά ευχάριστοι. Δεν μπορείς να ζητήσεις περισσότερα. Ή μήπως ναι; Η 
νέα ψηφιακή διάσταση της πραγματικότητας είναι απροσδιόριστη. Ένα κομμάτι που δεν θέλει ποτέ να 
εγκατασταθεί στο περίπλοκο μωσαϊκό της εκπαίδευσης. Φαίνεται σχεδόν σαν μια αέρια μορφή ζωής που 
περιπαίζει τις προσπάθειες μας να την αρπάξουμε και να την κλείσουμε σε ένα δοχείο.  
Απογοητευτικό, αλλά υπάρχουν και οι χιλιάδες επείγουσες ανάγκες στην καθημερινή ζωή που έρχονται 
πριν από αυτές τις υπαρξιακές καταστάσεις. 
Όπως και τα 18α γενέθλια της κόρης του Καθηγητή: η οποία θέλει ένα μεγάλο πάρτι και πολλή προσοχή. 
Το αίσθημα της έλλειψης ενός σημαντικού στόχου με τους μαθητές του παραμένει.  
Θα μπορούσε απλά να πάει με τη ροή και να ζήσει μια ήσυχη ζωή, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα 
ενοχλητικόςήχος στο κεφάλι του. Μια μέρα ο καθηγητής λαμβάνει μια πρόσκληση να λάβει μέρος σε μια 
Ευρωπαϊκή πρόκληση: να φανταστεί τι είναι ένα ψηφιακό μνημείο και να το «χτίσει» με τους μαθητές του. 
Τελικά, κάποιος που μιλά για πολιτισμό και την "ψηφιακή σκέψη" αντί να αγοράζει νέους υπολογιστές στο 
σχολείο! Τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι τόσα πολλά ήδη, και όμως ... ίσως ... 
 

Η Αναζήτηση (μεγ. 1.500 χαρακτήρες) 

Ο Καθηγητής αποφασίζει ότι θα προσπαθήσει να συμπεριλάβει μαθητές από διαφορετικές τάξεις στο 
σχολείο του. Θέλει να τους κινητοποιήσει και είναι καλό ότι υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ μαθητών 
διαφορετικών μαθημάτων και ηλικιών. Χρειάζεται όμως βοήθεια από άλλους καθηγητές. Πολλοί λένε όχι 
για πολλούς λόγους. Ευτυχώς βρίσκει δύο ενδιαφερόμενους. Και διδάσκουν άλλαμαθήματα,διαφορετικά 



67 
 

 
  

από το δικό του. Εξαιρετικά! Ειδικά το ότι ο ένας διδάσκει Αγγλικά. Αυτό θα είναι χρήσιμο. Δυστυχώς, το 
σχολείο ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας και ο Επιθεωρητής πιστεύει ότι οι μαθητές θα πρέπει να 
κάθονται στο θρανίο και να μελετούν βιβλία που έχουν προετοιμαστεί προσεκτικά για αυτούς από τους 
ειδικούς. Ο Επιθεωρητής δηλώνει σαφώς ότι θεωρεί το έργο αυτό χάσιμο χρόνου και θα αξιολογήσει τον 
Καθηγητή αρνητικά, αν επιμένει να χάνει το χρόνο των μαθητών του σε τέτοιες ανοησίες. Παρά ταύτα, ο 
καθηγητής και οι συνάδελφοί του διοργανώνουν μια παρουσίαση σε όλους τους μαθητές με την 
υποστήριξη του Διευθυντή. Η περιέργεια είναι μεγάλη, αλλά μόνο η υπομονετική συλλογή συμμετοχών 
από τάξη σε τάξη τις επόμενες ημέρες επιτρέπει τη δημιουργία μιας ομάδας είκοσι (20) μαθητών.  
Και εν τω μεταξύ, η κόρη του Καθηγητή δεν είναι ευτυχισμένη, επειδή το 18ο πάρτι γενεθλίων της δεν 
λαμβάνει αρκετή προσοχή από τον πατέρα της. Παράλληλα, ο καθηγητής και οι συνεργάτες του γράφουν 
το σχέδιο δράσης, χρησιμοποιώντας τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους που διατίθενται από το 
πρόγραμμα και με τη βοήθεια των υπόλοιπωνκαθηγητών. Είναι λιγότερο δύσκολο από ό,τι φάνηκε και 
τελικά πολλά προβλήματα - και λύσεις –προέκυψαν που δεν είχαν υπολογιστεί από πριν. Από μια 
συνομιλία με τους μαθητές εμφανίζεται επίσης το θέμα ότισυναισθάνονται. Έτοιμος να ξεκινήσω! 
 

Η Επίλυση (μεγ. 1.500 χαρακτήρες) 

Ο Καθηγητής και οι συνάδελφοι του διοργανώνουν δύο συναντήσεις με τους μαθητές. Στη πρώτη 
συνάντηση συζητούν το θέμα σε βάθος και με το Metaverse Studio καταρτίζουν μαζί το βασικό πρότυπο 
για την εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας. Επίσης, αποφασίζουν ότι θα το ολοκληρώσουν με ένα 
σύντομο βίντεο. Στη δεύτερη συνάντηση εξετάζουν μαζί το πρότυπο για το σενάριο της ιστορίας, 
συντάσσουν ένα πρώτο σχέδιο και χωρίζουν τους μαθητές σε ομάδες, για να το ολοκληρώσουν.  
Μια ομάδα δημιουργείται στο Telegram για να διατηρείται η επαφή και για γρήγορα αιτήματα που θέλουν 
διευκρινίσεις. Μια ενδιάμεση συνάντηση προγραμματίζεται για να εξετάσει ένα πρώτο σχέδιο και στη 
συνέχεια ένα δεύτερο για να δουν το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ εργάζονται οι μαθητές, ο καθηγητής και οι 
συνεργάτες του από καιρό σε καιρό επικοινωνούν με τους διδάσκοντες για διευκρινίσεις. Ο καθηγητής και 
οι συνάδελφοί του πρέπει να κάνουν θαύματα για να αποφύγουν τον Επιθεωρητή, ενώ αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους. Και ο Καθηγητής πρέπει να εργάζεται συχνά το βράδυ προκειμένου να πετύχει τα 
πάντα: η κόρη του τον τρελαίνει, αλλά είναι καλό κορίτσι και αξίζει αυτή τη γιορτή. Στο τέλος το θαύμα 
πραγματοποιείται και η ευχαριστήρια σκηνή στην επαυξημένη πραγματικότητα διαμορφώνεται μπροστά 
στις κάμερες των έξυπνων κινητών του μαθητή! 
 

Η Τελική Απόφαση (μεγ. 1.500 χαρακτήρες) 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο Καθηγητής και οι μαθητές βλέπουν το έργο τους να εισάγεται στην 
Europa Square μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία. Συνειδητοποιούν ότι αποτελούν μέρος ενός σημαντικού 
σχεδίου και της αξίας της συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ενθουσιασμός ξεπερνά τις αμφιβολίες 
για την προσπάθεια διοργάνωσης εκδήλωσης για τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς: αν ο 
Επιθεωρητής δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό ... λοιπόν, καλύτερα να αισθάνεστε περήφανοι για τον 
εαυτό σας αντί να κερδίζετε ίσως μια αύξηση κατά 13,2 ευρώ στο μηνιαίο μισθό σας στο απώτερο μέλλον. 
Ο Καθηγητής και οι συνάδελφοι του, με την υποστήριξη του Διευθυντή, εμπλέκει και άλλους 
εκπαιδευτικούς στην οργάνωση. Στους μαθητές ανατίθεται το καθήκον να ενεργήσουν ως παρουσιαστές. 
Η γενική πρόβα είναι καλή. Το τελικό γεγονός είναι επίσης επιτυχημένο. Ο Διευθυντής και άλλοι 
συνάδελφοί του είναι πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου και αποφασίζουν να 
οργανωθούν για να επαναλαμβάνουν την εμπειρία κάθε χρόνο. 

 

Ενότητα 2.3: Βασικές Προοπτικές  

Η Ιστορία θα πρέπει να προσεγγιστεί από τέσσερις βασικές προοπτικές. 

             Προοπτικές            
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Γενική προοπτική 
Περιγράψτε συνοπτικά το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ξετυλίγεται η ιστορία και το πλαίσιο που το καθορίζει. Για παράδειγμα, 
το σενάριο του πρώτου επεισοδίου του "Star Wars" είναι ο πόλεμος ανάμεσα στην Αυτοκρατορία και τους Επαναστάτες. 

 
 

Προοπτική του Πρωταγωνιστή 
Περιγράψτε συνοπτικά την άποψη του Πρωταγωνιστή ή εκείνου που προωθεί τη δράση και την αλλαγή στην ιστορία. Για 
παράδειγμα, στα πρώτα "StarWars", ο Luke Skywalker θέλει να σώσει την Πριγκίπισσα Leila. 
 

Προοπτική του χαρακτήρα που ασκεί επιρροή 
Περιγράψτε συνοπτικά την άποψη του χαρακτήρα που αναγκάζει τον Πρωταγωνιστή να αλλάξει ή να επηρεάσει τον τρόπο με τον 
οποίο αλλάζει. Για παράδειγμα, στο πρώτο "Star Wars", ο Obi Wan Kenobi ωθεί τον Luke να ακολουθήσει τον Tρόπο της Δύναμης. 
 

Προοπτική μεταξύ Πρωταγωνιστή – Χαρακτήρα που ασκεί επιρροή 
Περιγράψτε συνοπτικά τη διαλεκτική σχέση μεταξύ Πρωταγωνιστή και Καταλύτη. Για παράδειγμα, στο πρώτο "Star Wars" ο Obi 
Wan Kenobi εκπαιδεύει έναν απρόθυμο Luke Skywalker. 
 

 

Παράδειγμα 

             Προοπτικές 
Γενική προοπτική 

Σε μια περίοδο σοβαρής κρίσης στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί πιστεύουν ότι ο 
Πολιτισμός είναι μια πολύ πιο σημαντική ενοποιητική ουσία από αυτή της οικονομίας. Ένα σχέδιο για τα 
σχολεία στην Ιταλία έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον 
ιδιαίτερα διαπολιτισμικό χαρακτήρα της Ευρώπης και την αξία αυτού του χαρακτηριστικού.  
Μια κοινοπραξίααπό οργανώσεις κοινωνικής καινοτομίας εργάζεται για τη βελτίωση και την προσαρμογή 
αυτής της καλής πρακτικής σε ένα Ευρωπαϊκό σενάριο. 

Προοπτική του Πρωταγωνιστή 

Ο Καθηγητής πιστεύει στην Ευρώπη και θέλει να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να μεταδώσει τις αξίες του 
στους μαθητές του. Επιπλέον, αναζητά πάντα νέα εργαλεία για να εμπλέξει τους μαθητές και να κάνει τον 
πολιτισμό πιο ενδιαφέροντα για αυτούς. 

Προοπτική του χαρακτήρα που ασκεί επιρροή 

O Εκπαιδευτής Χ γνωρίζει καλά ότι ο χειρότερος εχθρός της καινοτομίας είναι τα επείγοντα μιας 
εφημερίδας και θέλει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο σχέδιο να μην πέσουν στον 
πειρασμό να αυτοσχεδιάσουν με γρήγορες λύσεις για να επιτύχουν το στόχο με τους μαθητές: θα δώσουν 
λύσεις αμέσως, αλλά η ακολουθία μιας μεθόδου εγγυάται την καλύτερη ποιότητα των αποτελεσμάτων και 
αποδίδει περισσότερο μεσοπρόθεσμα. 

Προοπτική μεταξύ Πρωταγωνιστή – Χαρακτήρα που ασκεί επιρροή 

Ο Εκπαιδευτής Χ και ο Καθηγητής γνωρίζονται και συνεργάζονται μέσω ενός καναλιού άμεσης 
επικοινωνίας (chat). Ο Εκπαιδευτής Χ πρέπει να είναι επίμονος και υπομονετικός στην αρχή ζητώντας να 
υπάρχει σεβασμός στα καθήκοντα και τις προθεσμίες, αλλά σύντομα αυτή η σχέση εξελίσσεται σε μια 
πραγματική διαδικασία ομότιμης συνεργασίας, όπου ο Καθηγητής και οι άλλοι εκπαιδευτικοί καθιστούν 
τους εαυτούς τους διαθέσιμους σε όλη τη γνώση, όχι μόνο για τη χαρά της συνεργασίας με ανθρώπους 
που έχουν τα ίδια συμφέροντα και ιδεώδη, αλλά και για τιςκοινές επιτυχίες. 

 

Ενότητα 2.4: Ρόλοι 
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Ο σκοπός μιας ιστορίας είναι να δείξει τις διαφορετικές απόψεις για την αξιολόγηση μιας σημαντικής 

επιλογής. Αυτές οι προοπτικές ενσωματώνονται από τους αρχέτυπους ρόλους των χαρακτήρων σε μια 

ιστορία. 

Ένας χαρακτήρας μπορεί να καλύψει πολλαπλούς ρόλους. Για παράδειγμα, ως Φύλακας and ως Ο Λογικός 

οObiWanKenobi στα πρώτα "StarWars", ή ως Πρωταγωνιστής και ως ο Συναισθηματικός τύποςοLuke 

Skywalker. 

Δεν είναι αυστηρά υποχρεωτικό ότι όλοι οι Ρόλοι καλύπτονται από έναν χαρακτήρα, αλλά στην περίπτωση 

αυτή είναι πιθανό να παραλειφθεί μια σημαντική πτυχή. 

Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα, αντικαθιστώντας τη γενική περιγραφή του κάθε ρόλου με την 

προσαρμογή του για την ιστορία σας και αναθέτοντάς του τον Χαρακτήρα που τον αντιπροσωπεύει. Οι 

ορισμοί ανά ρόλο εξάγονται από το βιβλίο Dramatica: Theory of Story. 

 

             Ρόλοι 
Ρόλος Περιγραφή Χαρακτήρας 

Πρωταγωνιστής 
Ο πρωταγωνιστής είναι ο επικεφαλής υποστηρικτής και ο κύριος μοχλός της 
προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου της ιστορίας. 

 
 

Ανταγωνιστής 

Ο Ανταγωνιστής είναι διαμετρικά αντίθετος στην επιτυχή επίτευξη του στόχου του 
Πρωταγωνιστή. 

 
 

 

Φύλακας 

Ο Φύλακας λειτουργεί ως δάσκαλος/ βοηθός που εκπροσωπεί τη Συνείδηση της 
Ιστορίας. Αυτός είναι ένας προστατευτικός χαρακτήρας ο οποίος εξαλείφει τα εμπόδια 
και φωτίζει το μονοπάτι μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο, ο Φύλακας βοηθά τον 
Πρωταγωνιστή στο να παραμείνει στο κατάλληλομονοπάτι για να καταφέρει να κάνει 
την επιτυχία. 

 
 

 

Συναγωνιστής 

Αυτός ο χαρακτήρας προσπαθεί να τοποθετήσει εμπόδια στο μονοπάτι του 
Πρωταγωνιστή και να τον παρασύρει μακριά από την επιτυχία. Αντιπροσωπεύει τον 
Πειρασμό. Επειδή και ο Συναγωνιστής και ο Ανταγωνιστής έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στον Πρωταγωνιστή, μπορούν εύκολα να συγχέονται μεταξύ τους. Είναι, εντούτοις, δύο 
εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες επειδή έχουν δύο τελείως διαφορετικές λειτουργίες 
στην Ιστορία. Ενώ ο Ανταγωνιστής εργάζεται για να σταματήσει τον Πρωταγωνιστή, ο 
Συναγωνιστής ενεργεί για να εκτρέψει τον Πρωταγωνιστή. Ο Ανταγωνιστής θέλει να 
αποτρέψει τον Πρωταγωνιστή από το να κάνει περαιτέρω πρόοδο, ο Συναγωνιστής 
θέλει να καθυστερήσει ή να εκτρέψει τον Πρωταγωνιστή για κάποιο χρονικό διάστημα. 

 

 

Λογικός 

Ο Λογικός Χαρακτήρας είναι ήρεμος, συγκεντρωμένος και χαλαρός, ίσως ακόμη και 
ψυχρός. Λαμβάνει αποφάσεις και αναλαμβάνει δράση με βάση τη λογική. Ο Λόγος και 
το Συναίσθημα περιγράφουν τη σύγκρουση μεταξύ των καθαρά πρακτικών 
συμπερασμάτων μας και των εκτιμήσεων της ανθρώπινης πλευράς μας. Σε όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας, οι Αρχετυπικοί Χαρακτήρες Λογική και Συναίσθημα θα έρθουν 
αντιμέτωποι με την κατάλληλη ροή δράσης και απόφασης, απεικονίζοντας τη συζήτηση 
μεταξύ διάνοιας και καρδιάς. 

 

 

Συναισθηματικός 

Ο Συναισθηματικός χαρακτήρας έχει φανερά τα συναισθήματα του,θυμώνει εύκολα 
αλλά και κατανοεί.Επειδή ο Χαρακτήρας είναι φρενήρης και χωρίς οργάνωση, ωστόσο, 
το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του είναι ανεξέλεγκτο και η ενέργεια δαπανάται 
από την κατασπατάληση σε τόσες πολλές κατευθύνσεις που καταλήγει να κάνει 
κύκλους και να μην φτάνει πουθενά. Ο Λογικός και ο Συναισθηματικός περιγράφουν τη 

 

http://dramatica.com/theory/book
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σύγκρουση μεταξύ των καθαρά πρακτικών συμπερασμάτων και των εκτιμήσεων μας 
για την ανθρώπινη  πλευρά μας. 

 

Σύντροφος 

Ο σκοπός του Συντρόφου είναι να δείξει πιστή υποστήριξη. Ο Σύντροφος και 
οΣκεπτικιστής αντιπροσωπεύουν τη σύγκρουση μεταξύ εμπιστοσύνης και αμφιβολίας 
στην ιστορία. Ο Σύντροφος σημειώνει τους δείκτες που δείχνουν την επιτυχία. Οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Συντρόφου και του Σκεπτικιστή περιγράφουν τον 
προβληματισμό του Επινοητή της Ιστορίας για την πιθανότητα επιτυχίας. 

 
 

 

Σκεπτικιστής 

Η φύση του Σκεπτικιστή περιγράφεται ωραία στο στίχο ενός τραγουδιού ... "Ό, τι κι αν 
είναι, είμαι εναντίον του". Στην Ιστορία, ο ρόλος του Σκεπτικιστή είναι να σημειώνει 
τους δείκτες που προμηνύουν την αποτυχία. 

 
 

 

 

 

Παράδειγμα 

             Ρόλοι            
Ρόλος Περιγραφή Χαρακτήρας 

Πρωταγωνιστής 
Ο Καθηγητής είναι ο δάσκαλος που θέλει να κάνει τους 
μαθητές του να συμμετάσχουν στην πρόκληση Europa 
Square. 

Ο Καθηγητής 

Ανταγωνιστής 

Ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι οι εξωσχολικές 
δραστηριότητες είναι χάσιμο χρόνου και βλάπτουν 
τους μαθητές. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει 
τους καθηγητές να ακολουθήσουν νέες διαδρομές. 

Ο Επιθεωρητής 

Φύλακας 

Ο Εκπαιδευτής γνωρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί 
χρειάζονται υποστήριξη αλλά και πειθαρχία, ώστε να 
είναι σε θέση να επικεντρωθούν στο έργο και να 
αντισταθούν στον πειρασμό να περικόψουν σκηνές, 
λόγω της έλλειψης χρόνου και των μικρών έκτακτων 
περιστατικών στην καθημερινή διαχείριση. 

Ο Εκπαιδευτής Χ 

Συναγωνιστής 

Η κόρη του Καθηγητή γίνεται 18 ετών και θέλει ένα 
μεγάλο πάρτι. Το μόνο που θέλει είναι να σιγουρευτεί 
ότι θα έχει την αμέριστη προσοχή του πατέρα της στη 
σημαντικότερη στιγμή της ζωής της 

Η Κόρη 

Λογικός 

Ο Διευθυντής πιστεύει ότι ο Καθηγητής σχεδιάζει κάτι 
καλό, αλλά γνωρίζει ότι πολλά στοιχεία πρέπει να 
εξισορροπηθούν για να παραμείνει ένα σχολείο σε 
λειτουργία. Θα υποστηρίξει τον καθηγητή ως ένα 
σημείο και μόνο εάν μπορεί να αποδείξει ότι το αξίζει. 

Ο καλός 
Διευθυντής 

Συναισθηματικός 

Μια ομάδα λαμπρών ενθουσιωδών μαθητών που 
πιστεύουν το «θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, εδώ 
και τώρα», δεν μπορούν να περιμένουν να ξεκινήσουν 
τη δημιουργία ενός ψηφιακού μνημείου. Θεωρούν ότι 
ο ενθουσιασμός είναι το μόνο που χρειάζεται για να 
αλλάξουμε τον κόσμο και το να κάνουμε το σωστό 
είναι αυτό που μετράει. 

Οι Ενθουσιώδεις 
Μαθητές 
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Σύντροφος 

Μέρος της ίδιας ομάδας μαθητών είναι οι φίλοι της 
τεχνολογίας που αγκαλιάζουν την ψηφιακή τεχνολογία 
ως τον τρόπο να αφήσουν το σήμα τους, 
δημιουργώντας κάτι που η προηγούμενη γενιά απλά 
δεν μπορούσε να κάνει. Είναι σίγουροι ότι θα 
ολοκληρώσουν την αποστολή της δημιουργίας της 
καλύτερης ψηφιακής σκηνής, ακολουθώντας τις 
συμβουλές του Καθηγητή, τον οποίο και λατρεύουν. 
Ορισμένοι συνάδελφοι του Καθηγητή πιστεύουν 
επίσης ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να 
διευκολύνει την προσέγγιση των μαθητών στον 
πολιτισμό και είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν μαζί 
του. 

Οι Ενθουσιώδεις 
Μαθητές, οι 
Συνάδελφοι 
Καθηγητές 
 

Σκεπτικιστής 

Αρκετοί μαθητές έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ή απλώς 
δε θέλουν να ανμετρηθούν με τις δυνατότητές τους. Το 
σύνθημα τους είναι "Δεν μπορούμε να αλλάξουμε 
τίποτα, οπότε γιατί να ασχοληθούμε". Μια μεγάλη 
δικαιολογία ώστε να μην προβάλλουν τον εαυτό τους 
και να αποφύγουν να διαχειριστούν πιθανή αποτυχία. 
Κάτι που δεν αισθάνονται έτοιμοι να κάνουν. 

Οι αδιάφοροι 
Μαθητές 

 

Ενότητα 2.5: Κατάλογος Κύριων Σκηνών 

Η μετατροπή της πλοκής σε σενάριο, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τις βασικές στιγμές της ιστορίας και 

να ορίσετε τον τόπο, τη στιγμή, τους συμμετέχοντες και τις αλληλεπιδράσεις τους, τα σημαντικά γεγονότα 

και τους απαραίτητους πόρους. Για μια ιστορία όλα αυτά είναι απαραίτητα για να γράψετε μια αξιόπιστη 

και συνεκτική πλοκή. Παράλληλα, επιτρέπει τον εντοπισμό όλων των πόρων που απαιτούνται για ένα Έργο 

Παραγωγής. 

Σε αυτή την ενότητα δημιουργείται μια λίστα με τις σημαντικές σκηνές, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα 

να επαναλάβετε την ανάγνωση αυτών των σκηνών. Εάν γίνει σωστά, αυτή η εργασία σάς επιτρέπει να 

έχετε μια λίστα με όλα τα σημαντικά σημεία της ιστορίας σας και συνεπώς και του έργου σας. Διαβάστε 

ξανά την πλοκή της ιστορίας και παραθέστε τις κύριες σκηνές που έχετε εντοπίσει. 

Στη στήλη Στάδιο, εισάγετε τη φάση της ιστορίας στην οποία ανήκει η σκηνή. Προσθέστε τις γραμμές που 

χρειάζονται για να συμπληρώσετε τη λίστα. 

             Κατάλογος Κύριων Σκηνών 
Αρ. Στάδιο Σκηνή 

1   

2   

3   

 

Παράδειγμα 

             Κατάλογος Κύριων Σκηνών 
Αρ. Στάδιο Σκηνή 

1 Η Αναζήτηση Παρουσίαση του έργου στον Διευθυντή και σε επιλεγμένους συναδέλφους 
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καθηγητές 

2 Η Αναζήτηση Παρουσίαση του έργου στους μαθητές 

3 Η Αναζήτηση Εγγραφή των μαθητών 

4 Η Αναζήτηση Ανάπτυξη του Πλάνου Δράσης 

5 Η Αναζήτηση Επιλογή του θέματος 

6 Η Επίλυση 
Αναπτύξτε μια εμπειρία ΕΠ (επαυξημένης πραγματικότητας) με το Metaverse 
Studio 

7 
Η Επίλυση Περιγρραφή της ιστορίας μαζί με τους μαθητές και ανάθεσητων καθηκόντων 

τους 

8 Η Επίλυση Διαδικτυακή συνάντηση - συνομιλία με εκπαιδευτές 

9 Η Επίλυση Ενδιάμεσος έλεγχος 

10 Η Επίλυση Διαδικτυακή συνάντηση – συνομιλία με μαθητές 

11 Η Επίλυση Ο τελικός έλεγχος 

12 
Η Τελική 
Απόφαση 

Η προεπισκόπηση της Europa Square 

13 
Η Τελική 
Απόφαση 

Συνάντηση με τον Διευθυντή 

14 
Η Τελική 
Απόφαση 

Συνάντηση με μαθητές για τη διοργάνωση της εκδήλωσης 

15 
Η Τελική 
Απόφαση 

Η Τελική Πρόβα 

16 
Η Τελική 
Απόφαση 

Η Μεγάλη Μέρα  

17 
Η Τελική 
Απόφαση 

Δέσμευση για επανάληψη της πρόκλησης 

 

Ενότητα 2.6: Περιγραφή των σκηνών 

Now for each scene fill the following table. You have to briefly describe the character's behavior based on 

the role. Make sure to describe how the Protagonist reacts to each of them. Obviously not all the 

characters must be present in all the scenes, apart from probably the protagonist. Add rows if needed. 

             Αρ. Σκηνής (Αντικαταστήσατε το κείμενο της παρένθεσης με τον ίδιο αριθμό από τη 
λίστα των σκηνών)            

Τίτλος 

 

Στάδιο 

 

Τοποθεσία 

 

Ημερομηνία/Ώρα 

 

Περιγραφή 

 

Χαρακτήρας 1 (Ρόλος/οι) 
Με ποιο τρόπο συμμετέχει αυτός/ή στη σκηνή; 

 

Χαρακτήρας 2 (Ρόλος/οι) 
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Με ποιο τρόπο συμμετέχει αυτός/ή στη σκηνή; 
 

Χαρακτήρας 3 (Ρόλος/οι) 
Με ποιο τρόπο συμμετέχει αυτός/ή στη σκηνή; 

 

Χαρακτήρας 4 (Ρόλος/οι) 
Με ποιο τρόπο συμμετέχει αυτός/ή στη σκηνή; 

 

 

Παράδειγμα 

Σκηνή Αρ.2 
Τίτλος 

Παρουσίαση το σχέδιο στους μαθητές 

Στάδιο 

Η Έρευνα 

Τοποθεσία 

Πολυδύναμη Αίθουσα Σχολείου 

Ημερομηνία/Ώρα 

Μέσα Μαρτίου 2020 

Περιγραφή 

Όλοι οι μαθητές του σχολείου καλούνται στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου. Ο διευθυντής εξηγεί 
γιατί οι μαθητές βρίσκονται εκεί. Ο Καθηγητής ξεκινά την παρουσίασή του με ένα σύντομο 
συναισθηματικό βίντεο, ακολουθούμενο από κάποιες επεξηγηματικές διαφάνειες και μια πολύ σύντομη 
ομιλία. Αποφάσισε ότι θέλει μόνο μαθητές με κίνητρα και περιέργεια να ζήσουν μια νέα εμπειρία, οπότε 
στην ομιλία του τονίζει τη δυσκολία της πρόκλησης αλλά και τη δυνατότητα εκμάθησης κάτι ασυνήθιστου. 
Πολλοί μαθητές αφαιρούνται γρήγορα με τα smartphones τους, αλλά μερικές μικρές ομάδες γίνονται 
πολύ προσεκτικοί και αρχίζουν να ανταλλάσσουν ματιές. Ο καθηγητής λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από την 
κόρη του, αλλά δεν το παρατηρεί, διότι το τηλέφωνο βρίσκεται σε σίγαση. Οι συνάδελφοι του Καθηγητή 
μιλούν για να τονίσουν ότι πρόκειται για ένα διεπιστημονικό έργο και ότι προτίθενται να παράσχουν όλη 
την υποστήριξή τους. Στο τέλος της συνάντησης ο Καθηγητής παρατηρεί τη χαμένη κλήση και καλεί την 
κόρη. Είναι θυμωμένη διότι πρέπει να πάνε και να πραγγείλουν την τούρτα για το πάρτι γενεθλίων και ο 
Καθηγητής έχει καθυστερήσει. 

Καθηγητής - Πρωταγωνιστής 

Ο Καθηγητής θέλει να χρησιμοποιήσει την παρουσίαση για να επιλέξει 20 μαθητές με πραγματικά κίνητρα 
και περιέργεια για να ζήσουν αυτή τη νέα εμπειρία-πρόκληση. 

Ο Διευθυντής - Αιτιολογία 

Ο Διευθυντής συμμετέχει διότι διακρίνει το δυναμικό αυτής της πρωτοβουλίας και θέλει να διασφαλίσει 
ότι οι μαθητές θα κατανοήσουν ότι είναι σημαντικό. 

Οι Συνάδελφοι Καθηγητές - Υποστηρικτές 

Οι Συνάδελφοι Καθηγητές θέλουν να προσφέρουν την υποστήριξή τους στον Καθηγητή 

Οι Ενθουσιασμένοι Μαθητές - Υποστηρικτές, Συναίσθημα 

Αρχικά δίνουν σημασία μόνο επειδή σέβονται τον Καθηγητή, αλλά σιγά σιγά ενθουσιάζονται όταν 
αντιλαμβάνονται ότι τους προσφέρεται η δυνατότητα να βιώσουν μια νέα διαφορετική εμπειρία. 

Οι «αδιάφοροι» Μαθητές - Σκεπτικιστές 

Συμμετέχουν διότι αναγκάζονται, αλλά δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε τίποτα καινούριο ή αντιστέκονται 
εξ αρχής ως στάση άρνησης απέναντι στην εξουσία των ενηλίκων. 

Η Κόρη - Συμπρωταγωνιστής 

Γνωρίζει πολύ καλά ότι εκείνη την ημέρα ο πατέρας της έχει ένα σημαντικό γεγονός, αλλά θέλει να τον 
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κάνει να αισθάνεται ένοχος για να καθησυχαστεί ότι βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. 

 

Ενότητα 2.7: Τελικές ερωτήσεις ελέγχου 

Απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να ελέγξετε την συνοχή της ιστρορίας σας και του ρόλου σας σε 

αυτή. 

             Τελικός Έλεγχος 
Σε ποιο βαθμό είναι Αποφασισμένος ο Πρωταγωνιστής; 
 Αλλαζει ο Πρωταγωνιστής τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος που βρίσκεται στο κέντρο της ιστορίας ή παραμένει 
Σταθερός στις πεποιθήσεις του; (Αντικαταστήστε με την απάντησή σας.) 

 

Ποια είναι η ωρίμανση του Πρωταγωνιστή; 
Ωριμάζει ο Πρωταγωνιστής σας υιοθετώντας ένα νέο χρήσιμο χαρακτηριστικό ή ξεπερνώντας ένα παλιό ακατάλληλο 
χαρακτηριστικό; (Αντικαταστήστε με την απάντησή σας.) 

 

Ποια είναι η Προσέγγιση του Πρωταγωνιστή; 
Ο Πρωταγωνιστής είναι χαρακτήρας που προσαρμόζεται στο περιβάλλον του ή αναλαμβάνει δράση η οποία πρακτικά τροποποιεί 
το περιβάλλον του; (Αντικαταστήστε με την απάντησή σας.) 

 

Ποιο είναι το στιλ επίλυσης προβλημάτων του Πρωταγωνιστή; 
Θ αχρησιμποιήσετε ένα Γραμμικό στιλ επίλυσης προβλήματος ή μια Ολιστική αντιμέτωπιση; (Αντικαταστήστε με την απάντησή 
σας.) 

 

Τι εξελίσσει την Ιστορία; 
Το σύνολο της ιστορίας εξελίσσεται με προτεραιότητα στις Ενέργειες (όπως οι ταξιδευτές του χρόνου όταν φτάνουν στην ταινία 
The Terminator) ή με προτεραιότητα στις Αποφάσεις (όπως με την απόφαση του Daniel Hillard  να μεταμφιεστεί σε γυναίκα στην 
ταινία Mrs. Doubtfire); (Αντικαταστήστε με την απάντησή σας.) 

 

 

Παράδειγμα 

             Τελικός Έλεγχος 
Σε ποιο βαθμό είναι Αποφασισμένος ο Πρωταγωνιστής; 

Ο Καθηγητής αναλαμβάνει το έργο διότι είναι πεπεισμένος για την ανάγκη εύρεσης νέων μεθόδων 
εκπαίδευσης. Στο τέλος επιβεβαιώνεται στην απόφασή του ότι η έρευνα είναι η πιο σημαντική πλευρά της 
διαδαχής. 
 

Ποια είναι η ωρίμανση του Πρωταγωνιστή; 

Κατά την εξέλιξη της ιστορίας, ο Καθηγητής βελτιώνει την ικανότητά του στο χεδιασμό δραστηριοτήτων  
και στις τεχνικές εμπλοκής των μαθητών, με την εκμάθηση της Τέχνης του Crowddreaming. 
 

Ποια είναι η Προσέγγιση του Πρωταγωνιστή; 

Ο Καθηγητής είναι δημιουργικό άτομο με αναζητήσεις το οποίο ψάχνει συνέχεια για νέες ιδέες με 
εφαρμογή στη δουλειά του, την οποία βιώνει σαν μια αποστολή. 
 

Ποιο είναι το στιλ επίλυσης προβλημάτων του Πρωταγωνιστή; 

Ο Καθηγητής βλέπει τους νέους ως το κέντρο ενός σύνθετου συστήματος σχέσεων, το οποίο πρέπει να 
διαχειριστεί με λεπτότητα για να τους βοηθήσει να εξελιχθούν σε ενήλικες που θα μπορούν να εισέλθουν 
θετικό τρόπο στην κοινωνία και να ζήσουν μια καλή ζωή. Ως εκ τούτου, η προσέγγισή του είναι ολιστική. 
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο νίωθει οικεία την Τέχνη του Crowddreaming. 
 

Τι εξελίσσει την Ιστορία; 

Η εξέλιξη της ιστορίας εξαρτάται από την απόφαση του καθηγητή να συμμετάσχει στην πρόκληση της 
Europa Square για να βιώσει έναν νέο τρόπο μύησης των μαθητών στην ανακάλυψη του πολιτισμού μέσω 
των ψηφιακών τεχνολογιών. 
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Ενότητα 3: Από την Ιστορία στο Project 

Σε αυτό το σημείο έχετε ένα προσχέδιο του σεναρίου της ιστορίας της επιτυχημένης συμμετοχής σας στην 

Πρόκληση της Europa Square. Με αυτό τον τρόπο έχετε εντοπίσει ξεκάθαρα όλες τις βασικές καταστάσεις, 

τους ανθρώπους που πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές και τις αλληλεπιδράσεις τους. Έχετε επισημάνει, 

επίσης, σιωπηρά, τους υλικούς πόρους που χρειάζεστε και τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα των 

γεγονότων. Αυτά είναι τα μόνα που χρειάζεστε για να γράψετε ένα απλό, αλλά αποτελεσματικό, σχέδιο 

δράσης για το Project σας. 

Για κάθε σκηνή που περιγράφεται στην ιστορία, αντιγράψτε και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Θα 

λάβετε μια λίστα με πράγματα που πρέπει να κάνετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε σκηνή. Οι 

λίστες είναι ένα στοιχειώδες εργαλείο, αλλά εξαιρετικά χρήσιμο επειδή, όταν είναι καιρός να ενεργήσετε, 

συνήθως δεν έχετε χρόνο να σκεφτείτε και να θυμηθείτε τι πρέπει να κάνετε. Χωρίς τη βοήθεια μιας 

λίστας υποχρεώσεων είναι σχεδόν αναπόφευκτο να ξεχάσετε κάτι. Επιπλέον, οι λίστες είναι επίσης 

εξαιρετικό εργαλείο για τον έλεγχο της επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και τη διευκόλυνση 

της αναπαραγωγής του συμβάντος. 

             (Αντικαταστήστε με τον Αρ. της Σκηνής και τον Τίτλο)            
Λίστα Ελέγχου 1: Πριν από τη Σκηνή 

Τοποθεσία: <Αντικαταστήστε με το όνομα της τοποθεσίας> 
Τι πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα της τοποθεσίας; 
 

Συμμετέχων: <Αντικαταστήστε με το όνομα του χαρακτήρα> 
Τι πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα του συμμετέχοντα; (Προσθέστε μια σειρά για έκαστο συμμετέχοντα) 

 
 

Πόρος: <Αντικαταστήστε με το όνομα του πόρου> 
Τι πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα του εν λόγω πόρου; (Προσθέστε μια σειρά για έκαστο απαραίτητο 
πόρο) 
 

 

Προϋποθέσεις : < Αντικαταστήστε με τις προϋποθέσεις> 
Ποιες άλλες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να εξελιχθεί η ιστορία με το σωστό τρόπο; (Προσθέστε μια σειρά για έκαστη 
προϋπόθεση) 

 
 

Λίστα 2: Κατά τη διάρκεια της Σκηνής 

Τοποθεσία: <Αντικαταστήστε με το όνομα της τοποθεσίας> 
Περιγράψτε εδώ όλα όσα πρέπει να κάνετε για να τακτοποίησετε το χώρο στην αρχή της σκηνής 

 
 

Συμμετέχων: <Αντικαταστήστε με το όνομα του χαρακτήρα> 
Πώς αναμένετε να αλληλεπιδράσετε με κάθε συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της Σκηνής; (Προσθέστε μια σειρά για έκαστο 
συμμετέχοντα) 

 
 

Πόρος: <Αντικαταστήστε με το όνομα του πόρου> 
Πώς πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πόρο κατά τη διάρκεια της σκηνής; (Προσθέστε μια σειρά για έκαστο απαραίτητο πόρο) 
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Επιπλέον σημειώσεις 
Σημειώστε εδώ όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνετε ή πρέπει να θυμηθείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της σκηνής 
 

Λίστα Ελέγχου 3: Μετά τη Σκηνή 

Τοποθεσία: <Αντικαταστήστε με το όνομα της τοποθεσίας> 
Σημειώστε εδώ όλα τα όσα πρέπει να κάνετε όταν αφήσετε την τοποθεσία στο τέλος της σκηνής 
 

Συμμετέχων: <Αντικαταστήστε με το όνομα του χαρακτήρα> 
Ποια ήταν η αντίδραση του εν λόγω συμμετέχοντα; Ήταν αυτή στην οποία στοχεύατε; (Προσθέστε μια σειρά για έκαστο 
συμμετέχοντα) 

 
 

Πόρος: <Αντικαταστήστε με το όνομα του πόρου> 
Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο το οποίο θα πρέπει να κάνετε με τον εν λόγω πόρο όταν αφήσετε την τοποθεσία στο τέλος της Σκηνής; 
(Προσθέστε μια σειρά για έκαστο απαραίτητο πόρο) 

 
 

Επιπλέον σημειώσεις 
Σημειώστε εδώ όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνετε ή πρέπει να θυμηθείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της σκηνής 
 

 

 

Παράδειγμα 

             Σκηνή Αρ. 2 – Παρουσιάστε το project στους μαθητές            
Λίστα Ελέγχου 1: Πριν από τη Σκηνή 

Τοποθεσία: Αίθουσα Εκδηλώσεων 

Κρατήστε ελέυθερη τη διαθεσιμότητα της Αίθουσας Εκδηλώσεων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν το γεγονός 
με τη συνεργασία του Διευθυντή 
 

Συμμετέχων: Ο Διευθυντής 

Συμφωνείστε την ημερομηνία της παρουσίασης με το Διευθυντή τουλάχιστον 20 ημέρες πριν. 
 

Συμμετέχων: Οι Συνάδελφοι Καθηγητές 

Συνεννοηθείτε γύρω από τη διαθεσιμότητα όλων πριν συναντηθείτε με τον διευθυντή για να 
προσπαθήσετε να ορίσετε την πιο ευδόκιμη ημερομηνία για όλους. Ενημερώστε όλους αμέσως για την 
ημερομηνία που συμφωνήθηκε με τον διευθυντή. Βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι ενήμεροι. 
 

Συμμετέχων: Μαθητές 

Δημοσιεύστε μια ειδοποίηση στον ιστότοπο του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων. Ζητήστε από 
τον διευθυντή να σείλει ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους καθηγητές 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την εκδήλωση. Υπενθυμίστε τη δέσμευση προσωπικά σε όλους τους 
συναδέλφους τις προηγούμενες ημέρες. 
 

Πόρος: Σύστημα Multimedia 

Εγκαταστήστε και δοκιμάστε το υλικό παρουσίασης το αργότερο την ημέρα πριν από την εκδήλωση μαζί 
με τον τεχνικό της Αίθουσας Εκδηλώσεων. Ελέγξτε πάλι τη λειτουργία του μία ώρα πριν από την έναρξη 
της παρουσίασης. 
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Πόρος: Βίντεο 

Ελέγξτε τις μορφές που μπορούν να αναπαραχθούν από το σύστημα προβολής βίντεο της Αίθουσας 
Εκδηλώσεων και εάν είναι διαθέσιμος ο ήχος. Παράξτε βίντεο. Πρέπει να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον δυο 
ημέρες πριν από την παρουσίαση. 
 

Πόρος: Παρουσίαση 

Ελέξτε τη διαθέσιμη εφαρμογή παρουσίασης, την έκδοση αυτής και το μέγεθος της οθόνης που είναι 
υποστηρίξιμο από το σύστημα προβολής βίντεο. Ετοιμάστε την παρουσίαση. Πρέπει να είναι διαθέσιμη 
τουλάχιστον δυο ημέρες πριν από την παρουσίαση. 
 

Πόρος: Ομιλία Κινητοποίησης 

Συνταξτε και μάθετε την ομιλία σας. Προετοιμάστε μια ευκόλως αναγνώσιμη σύνοψη με τα βασικότερα 
σημεία που πρέπει να θυμηθείτε να αναφέρετε. Ανεβάστε τη σύνοψη στο tablet σας ή εκτυπώστε τη την 
ημέρα πριν από την παρουσίαση. 
 

Προϋπόθεση: Τεχνική Υποστήριξη 

Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός βρίσκεται παρόν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
 

Λίστα Ελέγχου 2: Κατά τη Διάρκεια της Σκηνής 

Τοποθεσία: Αίθουσα Εκδηλώσεων 

Ελέξτε τη λειτουργία του συστήματος αναπαραγωγής. Ιδιαίτερα, δοκιμάστε να αλλάξτε τον ήχο μεταξύ 
διαφορετικών πηγών κατά τη διάρκεια της παρουσίασης (μικρόφωνα, video output από τον υπολογιστή, 
κλπ…). Εντοπίστε το Βίντεο και την παρουσίαση. Δοκιμάστε τα πάλι και ετοιμάστε τα για αναπαραγωγή. 
 

Συμμετέχων: Ο Διευθυντής 

Ευχαριστήστε τον κατ’ιδίαν για την υποστήριξη. Δώστε του το λόγο πρώτα για έναν αρχικό χαιρετισμό. 
Ευχαριστήστε τον δημοσίως για την υποστήριξη στο τέλος της παρέμβασης. Ο Διευθυντής πρέπει να 
εγκαταλείψει την εκδήλωση αισθανόμενος ότι το project θα φανεί χρήσιμο στους μαθητές και με τη 
γνώση ότι η υποστήριξή του στην πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζεται και εκτιμάται. 
 

Συμμετέχων: Οι Συνάδελφοι Καθηγητές 

Αναφέρετε και ευχαριστήστε δημοσίως όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν. Εάν είναι δυνατόν, 
κρατήστε τους καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης στη σκηνή. Δώστε το λόγο σε όλους τους συναδέλφους 
που συμμετέχουν στο τέλος της ομιλίας σας. Ευχαριστήστε τους εκ νέου στο τέλος της εκδήλωσης. Οι 
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εκδήλωση με ενισχυμένο το αίσθημα του 
ομαδικού πνεύματος. 
 

Συμμετέχων: Οι Ενδιαφερόμενοι Μαθητές 

Προκαλέστε τους μαθητές να συμμετέχουν στο αρχικό project, το οποίο θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν 
με πραγματικές καταστάσεις από όλη Ευρώπη και θα δώσει μεγάλη προβολή στο έργο τους, εάν αυτό 
είναι επιτυχημένο. Μεταδώστε τους ένα αίσθημα ενθουσιασμού και ενέργειας με τη φωνή και τη γλώσσα 
τους σώματός σας. Εντοπίστε τους μαθητές που αντιδρούν θετικά, συναντήστε το βλέμμα τους, 
χαμογελάστε τους, συνδεθείτε συναισθηματικά μαζί τους. Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να εντοπιστούν 
τουλάχιστον 20 μαθητές με έντονο κίνητρο και περιέργεια μεταξύ του πλήθους των μαθητών. 
 

Συμμετέχων: Οι «αδιάφοροι» Μαθητές 

Δεν είναι η ομλαδα στόχος αυτής της πρωτοβουλίας. Διασφαλίστε ότι δεν ενοχλούν κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης αποσπώντας την προσοχή των υπολοίπων. 
 



79 
 

 
  

Πόρος: Βίντεο 

Ένα πολύ σύντομο συναισθηματικό βίντεο μέγιστης διάρκειας 1 λεπτού, με στόχο την κινητοποίηση των 
μαθητών που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για τις νέες εμπειρίες, τον πολιτισμό, τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και την Ευρώπη. Πρέπει να προβάλλεται κατά την έναρξη της παρέμβασης. 
 

Πόρος: Παρουσίαση 

Ένα μέγιστο αριθμό 5 διαφανειών για την επεξήγηση στους μαθητές του περί τίνος πρόκειται, πότε θα 
συμβεί, με ποιο τρόπο μπορούν να συμμετέχουν και πόσο διαρκεί. 
 

Πόρος: Ομιλία Κινητοποίησης 

Η ομιλία κινητοποίησης πρέπει να επεξηγεί το λόγο για τον οποίο είναι σημαντικό, χρήσιμο και 
απολαυστικό να συμμετέχει κάποιος στην Πρόκληση της Europa Square. 

Επιπλέον σημειώσεις 

Η εκδήλωση θα πρέπει να διαρκέσει μέγιστο 45 λεπτά. Χρησιμοποιήστε χρονόμετρο για να ελέγξετε ότι 
όλα βρίσκονται εντός χρονικών ορίων. 
 

Λίστα Ελέγχου 3: Μετά τη Σκηνή 

Τοποθεσία: Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Διαγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή σας μετά την λήξη της παρουσίασης. 

Συμμετέχων: ο Διευθυντής 
Ποια ήταν η αντίδραση του συμμετέχοντα; Ήταν η αναμενόμενη; Αυτή η ενότητα πρέπει να συμπληρωθεί μετά το συμβάν. 
Συμμετέχων: Συνάδελφοι 
Ποια ήταν η αντίδραση του συμμετέχοντα; Ήταν η αναμενόμενη; Αυτή η ενότητα πρέπει να συμπληρωθεί μετά το συμβάν. 
Συμμετέχων: Ενθουσιώδεις μαθητές 
Ποια ήταν η αντίδραση του συμμετέχοντα; Ήταν η αναμενόμενη; Αυτή η ενότητα πρέπει να συμπληρωθεί μετά το συμβάν. 
Πόρος: Βίντεο και παρουσίαση 
Δημοσιεύστε βίντεο και παρουσίαση στην ιστοσελίδα του σχολείου  

Πρόσθετες σημειώσεις  
Υπενθυμίστε σε όλους ότι η συλλογή των μελών θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα.  
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Ενότητα 4: Χρονοδιάγραμμα 

Ένα διάγραμμα Gantt είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να διατηρείτε υπό έλεγχο με μια ματιά την 

ακολουθία των κύριων δραστηριοτήτων και τα ορόσημα ενός έργου. Εξαιρετικά εκλεπτυσμένα και 

σύνθετα διαγράμματα μπορούν να δημιουργηθούν με εξειδικευμένο λογισμικό, αλλά για απλά έργα όπως 

η συμμετοχή στο Europa Square Challenge αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο, όπως αυτό 

που διατίθεται στο πρόσθετο υλικό. 

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο Europa Square Challenge-Χρονοδιάγραμμα για να δημιουργήσετε ένα 

γράφημα Gantt και να επικολλήσετε ένα κείμενο από αυτό στον παρακάτω πίνακα. 

Europa Square Challenge – Διάγραμμα Gantt 
 

(αντικαταστήστε αυτό το κείμενο με το screenshot σας) 

 

Σημείωση 
(αντικαταστήστε αυτό το κείμενο με τα σχόλιά σας στο γράφημα Gantt, εαν χρειάζεται) 

 

 

  



81 
 

 
  

Ενότητα 5: Ρύθμιση του Metaverse Studio 

Το Metaverse Studio είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα για τη δημιουργία απλών εμπειριών επαυξημένης 

πραγματικότητας. Στο Europa Square Challenge χρησιμοποιείται για να επιτρέψει στις ομάδες των 

μαθητών σας να δημιουργήσουν ένα σχέδιο της εμπειρίας τους, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο πρότυπο. 

Στη συνέχεια, η εμπειρία θα εξεταστεί από ειδικούς και θα ενσωματωθεί στο πραγματικό ψηφιακό 

μνημείο. 

Για να συμμετάσχετε στην έκδοση 2020 του Europa Square Challenge, πρέπει να: 

• Δημιουργήστε ένα λογαριασμό για την ομάδα των συμμετεχόντων μαθητών? 

• Βρείτε το πρότυπο και να το κλωνοποιήσετε? 

• Μετονομάστε το κλωνοποιημένο πρότυπο με ένα όνομα που προσδιορίζει την ομάδα των φοιτητών? 

• Γίνετε μέλος της ομάδας του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο πρόσκληση 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα απαιτούμενα δεδομένα. 

 

Εμπειρία Metaverse  Πληροφορίες 
Σχολείο:  

Ομάδα:  

Επιβλέπων : (Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού) 

Τίτλος της Εμπειρίας:  

Υπερσύνδεσμος της εμπειρίας:  

 

  

https://studio.gometa.io/discover/me/8c8b7757-50f4-44fc-995b-3fe68dfba780
https://studio.gometa.io/discover/me/8c8b7757-50f4-44fc-995b-3fe68dfba780
https://studio.gometa.io/collections/f0474821-0092-49f9-ab38-1d0b34d15fce
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Ενότητα 6: Πλοκή της Ιστορίας 

Οι μαθητές καλούνται να προετοιμάσουν μια σύντομη ιστορία σε ψηφιακή μορφή για να εμβαθύνουν το 

θέμα που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει 

ένα ή περισσότερα θέματα μέσω των οποίων οι μαθητές του θα ευχαριστήσουν ένα άλλο ευρωπαϊκό 

έθνος για τη συμβολή του στον πολιτισμό της. Για κάθε θέμα, συμπληρώστε τους πίνακες Ευτυχές Τέλος 

και Πλοκή. 

Ευτυχές Τέλος 
 
 

 

Πλοκή  

Η Κρίση (μέγιστο 500 χαρακτήρες) 
Περιγράψτε εν συντομία το συμβάν  "κρίση " που επιβάλλει την αλλαγή και την κανονική κατάσταση που προηγήθηκε. 

 
 

Η Αναζήτηση (μέγιστο 500 χαρακτήρες) 
Περιγράψτε τη φάση της έρευνας και της διαδικασίας παραγωγής ιδεών για τη λύση του προβλήματος. 

 
 

Η Λύση (μέγιστο 500 χαρακτήρες) 
Περιγράψτε τη φάση υλοποίησης της λύσης που προβλέπεται στην προηγούμενη πράξη. 

 

Η Τελική Απόφαση (μέγιστο 1.000 χαρακτήρες) 
Περιγράψτε τη στιγμή και τις συνέπειες της τελικής επιλογής. 
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Ενότητα 7: Προετοιμασία για την Europa Square 

Η Europa Squareείναι ένα ψηφιακό οικοδόμημα επαυξημένης πραγματικότητας. Μια αίτηση θα 

δημιουργηθεί για κάθε σχολείο και η οποία θα ενεργοποιηθεί στην αρχή του σχολικού έτους 2020/21. Οι 

εκπαιδευτικοί  πρέπει να προσδιορίσουν τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εμπειριών της επαυξημένης πραγματικότητας και αντλώντας έμπνευση 

από λύσεις που δημιουργήθηκαν σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μουσείων. 

Περιγράψτε στον παρακάτω πίνακα τον τόπο που θα φιλοξενήσει την Europa Squareκαι μια υπόθεση της 

τελετής εγκαινίων. 

Προετοιμασία για την Europa Square 
Ονομασία Τοποθεσίας:  

Διεύθυνση Τοποθεσίας:  

Περιγραφή Τοποθεσίας (μέγιστο 500 
χαρακτήρες: 

 

Τελετή(μέγιστο 1.500 χαρακτήρες): 
Στάδια. Πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες. 

Διαχείριση ροής επισκεπτών. 

 

  



84 
 

 
  

Ενότητα 8: Καμπάνια Εγκαινίων 

Προϋπόθεση για την εναρκτήρια εκδήλωση είναι ότι συμμετέχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς και 

από τις άλλες τάξεις του συμμετέχοντος ιδρύματος. Περαιτέρω προσκλήσεις αναμένονται. 

Περιγράψτε την εκστρατεία προώθησης της εκδήλωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των SocialMedia. 

Καμπάνια εγκαινίων 
Βασικοί στόχοι:  

(Μέσο 1): 
(Περιγράψτε σύντομα πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο για την προώθηση της 
τελετής αποκαλυπτήριων. Προσθέστε μια γραμμή για κάθε μέσο που χρησιμοποιείτε.) 

 

 

 

 


