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Περίληψη 

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει, με δομημένο τρόπο, τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης 

της μεθοδολογίας Crowddreaming. Μέσω του έργου Crowddreaming: οι νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακή 

κουλτούρα, η κοινοπραξία μεγέθυνε την ορθή πρακτική, που αναπτύχθηκε στην Ιταλία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, σε τέσσερις χώρες Ιταλία, Κροατία, Λετονία και Ελλάδα. 

Αυτό το έγγραφο εξηγεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση των εργαστηρίων με τους νέους. 

Περιέχει επίσης τα αποτελέσματα αξιολόγησης από τους νέους οι οποίοι συμμετείχαν στα εργαστήρια, τους 

καθηγητές που διεξήγαγαν τα εργαστήρια και τους εθνικούς εκπαιδευτές που διευκόλυναν την πιλοτική φάση 

στις χώρες εταίρους τους. Η COVID-19 κρίση για την υγεία είχε έναν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην πιλοτική φάση. 

Επομένως, η έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή της προγραμματισμένης και προσαρμοσμένης μεθοδολογίας, 

καθώς και ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στις επιπτώσεις του COVID-19 στην πιλοτική μεθοδολογία της Τέχνης του 

Crowddreaming.. Μια ανάλυση SWOT συγκρίνει τα εσωτερικά και εξωτερικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες 

της πιλοτικής φάσης. 

Το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και θα 

χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή συστάσεων πολιτικής .   
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Εισαγωγή και περιεχόμενο 

Ο σκοπός του έργου Crowddreaming - Youth co-create digital digital culture (CDDC) είναι το να διαδώσει και 

να αναβαθμίσει σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μια καλή πρακτική στον τομέα της αξιοποίησης 

της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου για τη συνεκπαίδευση και για την προώθηση των 

Ευρωπαϊκών αξιών στους νέους μεταξύ 13 και 19 ετών.  

Το "Crowddreaming" γεννιέται ως ένας διαγωνισμός που προορίζεται για τα Ιταλικά Σχολεία, που 

προωθείται από τον Ιταλό εταίρο Stati Generali dell'Innovazione και την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, 

της Σχολής Τέχνες και Ανθρωπιστικές σπουδές που έχει φτάσει στην τρίτη έκδοσή της το 2018. Στόχος του 

είναι να ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση τόσο στους καθηγητές όσο και στους νέους για την εποχική 

πρόκληση στην οποία καλούνται οι νέες γενιές, οι οποίες θα είναι οι πρώτες στην ιστορία της ανθρωπότητας 

που θα μεταβούν σε μια καθαρά ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Η μεθοδολογία στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυσκολίες αυτής της πρόκλησης και στην τόνωση της υιοθέτησης των νέων 

παραδειγμάτων σκέψης που απαιτούνται για να λειτουργήσει στην ψηφιακή διάσταση της 

πραγματικότητας. Με βάση την αρχή της μάθησης βάσει περιεχομένου, κάθε έκδοση προκαλεί τους 

συμμετέχοντες να συνεισφέρουν στην κατασκευή ενός ψηφιακού μνημείου (ή σκηνής), τοποθετώντας τους 

στο πρόβλημα της γενετικής μετάδοσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. 

Η κλιμάκωση σημαίνει αναπαραγωγή καλών πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα, η μεταφορά τους σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε υψηλότερο επίπεδο. Η καλή πρακτική όπως προσδιορίστηκε, η 

μέθοδος "Crowddreaming", έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ιταλία από τον Ιταλό εταίρο, τον οργανισμό Stati 

Generali dell'Innovazione. Το πεδίο εφαρμογής του CDDC είναι η κλιμάκωση και η μεταφορά του οριζόντια 

και διεθνικά σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και πλαίσια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

συγκεκριμένα στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Λετονία. 

 Μετά το τέλος του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC), ξεκίνησε η πιλοτική φάση, 

συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων εκπαιδευτικών με μαθητές (1631 μαθητές συνολικά) και παραγωγή 

236 ψηφιακών σκηνών συνολικά, 80 εκ των οποίων υλοποιήθηκαν στην πλατφόρμα Europa Square.   
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Η μεθοδολογία των εργαστηρίων CDDC με νέους  

Η πιλοτική δραστηριότητα πειραματισμού στα Ευρωπαϊκά σχολεία ήρθε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

Crowddreaming Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC). Μόλις οι εκπαιδευτικοί 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς το MOOC, ήταν απαιτούμενο να δοκιμάσουν τη μεθοδολογία Crowddreaming με 

τους μαθητές τους. Η κοινοπραξία δεσμεύτηκε να έχει 20 εκπαιδευτικούς ανά χώρα (80 σύνολο) που θα 

δοκιμάσουν τη μεθοδολογία με 1.600 μαθητές συνολικά. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε. Η κοινοπραξία είχε 

90 καθηγητές που πραγματοποιούν τα εργαστήρια με 1.631 μαθητές.  

Για να εξηγήσουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την πιλοτική εφαρμογή των εργαστηρίων 

CDDC με νέους, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε αυτή η 

δραστηριότητα πριν από τον COVID-19. 

Η μεθοδολογία πριν τον COVID-19 

Μόλις οι καθηγητές ολοκλήρωσαν το MOOC, έπρεπε να δοκιμάσουν τη μεθοδολογία Crowddreaming με 

τους μαθητές τους. Αυτό το πιλοτικό σχεδιάστηκε να περάσει από τέσσερις φάσεις. 

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης που περιγράφεται παρακάτω, οι καθηγητές και οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

μοιραστούν τις γνώσεις τους και να συνεργαστούν σε μια διαδικτυακή κοινότητα, χρησιμοποιώντας τις 

"υπηρεσίες παρασκηνίου" της Europa Square. Οι καθηγητές ενθαρρύνονται επίσης να εμπλέξουν τυχόν 

τοπικούς ενδιαφερόμενους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές να παράξουν καλύτερες 

ψηφιακές σκηνές ως τοπικοί καλλιτέχνες, ειδικοί σε λογισμικό, ιστορικοί και άλλοι ειδικοί. 

Η Φάση 1 απαιτεί από τους καθηγητές να συν-δημιουργήσουν τη δική τους "Europa Square" ιστορία 

επιτυχίας και να τη μετατρέψουν σε ένα σε στυλ Χόλιγουντ σχέδιο παραγωγής. 

Υπάρχουν δύο κρίσιμα βήματα σε αυτήν τη διαδικασία: η μετάβαση από το όραμα στη συναρπαστική 

ιστορία και από εκείνη τη συναρπαστική ιστορία στο υπεύθυνο έργο κοινωνικής καινοτομίας. Η ενότητα του 

MOOC "The Art of Crowddreaming" εκπαιδεύει τη διαχείριση τους.   

Η πρώτη φάση αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Το σημείο εκκίνησης είναι μια προφανής δήλωση: κάθε έργο που έχει επιτύχει το στόχο του αφηγείται 

μια επιτυχημένη ιστορία στη σκηνή του κόσμου. Ξεκινάμε, λοιπόν, από το χαρούμενο τέλος, 

φανταζόμαστε ακριβώς τι θα θέλαμε να συμβεί αν όλα πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την πρόθεσή 

μας. 

2. Από εκεί προχωρούμε προς τα πίσω γράφοντας την ιστορία που πρέπει να γίνει για να φτάσουμε στο 

χαρούμενο τέλος. Οι καθιερωμένες μέθοδοι συγγραφής σεναρίου και διαχείρισης παραγωγής των 

επιτυχημένων κινηματογραφικών ταινιών του Χόλυγουντ αποδεικνύονται πολύτιμα εργαλεία για να 

αποκτήσουν έναν συνεκτικό σχεδιασμό του «σταδίου» του υπεύθυνου προγράμματος κοινωνικής 

καινοτομίας. Όχι μόνο υποχρεώνουν να προσδιοριστεί όλο το απαραίτητο υλικό, ανθρώπινοι και χρονικοί 

πόροι, αλλά πάνω από όλα ενθαρρύνουν το να ληφθεί υπόψη και η συναισθηματική, ηθική και ανθρώπινη 

διάσταση, η οποία συνήθως παραλείπεται ή υποτιμάται από τις αναλυτικές μεθόδους διαχείρισης έργων. 

3. Υιοθετώντας τις τεχνικές της «Τέχνης του Crowddreaming», η διαδικασία συγγραφής ιστοριών 

λειτουργεί ως εξής: ξεκινάμε από το χαρούμενο τέλος και φανταζόμαστε ότι επισκεπτόμαστε την πλατεία 

Europa το 2050, όταν πλέον έχει γίνει μια εικόνα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, τίποτα 

λιγότερο ή περισσότερο από το Κολοσσαίο ή τον Πύργο του Άιφελ. Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο, θα 
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ανακατασκευάσουμε όλα τα ιστορικά βήματα που οδήγησαν σε ένα τόσο ηχηρό αποτέλεσμα, μέχρι να 

φτάσουμε στην αρχική σπίθα: το έργο Crowddreaming. 

Οι καθηγητές δουλεύουν σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο συνεργάζονται με την κοινότητα των 

εκπαιδευτών και των συναδέλφων καθηγητών όλων των χωρών εταίρων για να αναπτύξουν την κύρια πλοκή 

της επιτυχίας "Europa Square". Στο δεύτερο επίπεδο αναπτύσσουν τις δικές τους υποπεριοχές, αναφέροντας 

λεπτομερώς τι έκανε την "Europa Square" να πετύχει στον δικό τους τόπο και στην τοπική κοινότητα. Όταν 

η ιστορία με όλες τις υπο-πλοκές της είναι έτοιμη, οι καθηγητές αναπτύσσουν το σχέδιο παραγωγής 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία Crowddreaming. Στη συνέχεια, αρχίζουν να δουλεύουν με μαθητές για τη 

δημιουργία σεναρίων και ψηφιακών σκηνών.  

Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι η Επιτυχημένη Ιστορία και το Σχέδιο Παραγωγής.  

Η Φάση 2 απαιτεί από τους καθηγητές να βοηθήσουν τους μαθητές τους να συν-δημιουργήσουν τις 

ψηφιακές σκηνές. 

Οι σκηνές είναι αφηγηματικές μονάδες που δημιουργούνται σε οποιοδήποτε είδος ψηφιακού μέσου 

(βίντεο, κείμενο, εικόνα, τρισδιάστατα γραφικά, γραφικά μυθιστόρημα και ούτω καθεξής) αφού ένα 

ψηφιακό μνημείο μεταδίδεται από τη φύση του. Οι σκηνές συναρμολογούνται σε ένα ψηφιακό στάδιο, το 

οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αρκετά μεγάλο τετράγωνο ή ανοιχτό χώρο, 

εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Οι σκηνές που συλλέγονται 

αφορούν σημαντικές Ευρωπαϊκές αξίες, ιστορία, κοινωνική ένταξη και διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Από 

αυτή την άποψη, η Europa Square λειτουργεί ως ένα μουσείο. Το ψηφιακό στάδιο ζητά από τους επισκέπτες 

να αλληλεπιδράσουν και να ενεργήσουν. Ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν την παρουσία πολλών στοιχείων 

της δικής τους κουλτούρας που προέρχονταν από άλλους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και που 

ενσωματώθηκαν τόσο καλά και τόσο βαθιά ώστε να είναι αόρατα στα ανεκπαίδευτα μάτια και θεωρούνται 

δεδομένα σαν να ήταν εκεί για πάντα. Σε αυτό το σημείο ο επισκέπτης καλείται να κάνει μια πράξη 

ευχαριστιών προς τον πληθυσμό που του έδωσε τα πολιτιστικά δώρα που εκτιμά περισσότερο. Από αυτή 

την άποψη, η Europa Square λειτουργεί ως θέατρο. 

Ως αποτέλεσμα της πιλοτικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία, οι μαθητές παράγουν 

μια σειρά «ψηφιακών σκηνών» που θα συναρμολογηθούν αργότερα για να δημιουργήσουν το τελικό 

ψηφιακό μνημείο. 

Η Φάση 3 απαιτεί από τους καθηγητές να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτές για να ενσωματώσουν τις 

ψηφιακές σκηνές που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές τους στην «Europa Square». 

Η Φάση 4 απαιτεί από τους καθηγητές να συνεργαστούν με τους δικούς τους μαθητές και με τους 

εκπαιδευτές για να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα της «Europa Square» σε μια πλατεία ή σε 

οποιονδήποτε άλλο ανοιχτό χώρο που είναι φυσικά προσβάσιμος σε άτομα στην πόλη τους για να 

παρουσιάσουν την αίσθηση τους ότι ανήκουν στην Ευρώπη.  

COVID-19 προσαρμοσμένη μεθοδολογία  

Αυτή η φάση του έργου άλλαξε από την απροσδόκητη κατάσταση του COVID-19 που επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό τις ομάδες-στόχους μας - μαθητές και καθηγητές. Προκειμένου να συνεχιστεί η επιτυχημένη 

υλοποίηση της κοινοπραξίας συνεργατών του έργου, προσαρμόστηκε η μεθοδολογία Crowddreaming για 

να ταιριάζει καλύτερα με το μικτό και διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και τις ανάγκες των 

μαθητών και των καθηγητών. Το κύριο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί ήταν η έλλειψη χρόνου για τους 

καθηγητές για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, δεδομένου ότι είχαν επιπλέον φόρτο εργασίας προκειμένου 
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να προετοιμάσουν τις επίσημες σχολικές δραστηριότητες σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Το δεύτερο 

εμπόδιο ήταν η αλλαγή της ρύθμισης. Παρόλο που τα εργαστήρια είχαν σχεδιαστεί ως μία δια ζώσης 

δραστηριότητα, ήταν πλέον δυνατή μόνο η διεξαγωγή των εργαστηρίων σε ηλεκτρονική μορφή ή, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ως μικτή φόρμα. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια εισήχθη ένας πολύ πιο 

σημαντικός ρόλος των εθνικών εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές διατήρησαν υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με 

τους καθηγητές (μέσω e-mail, τηλεφωνικών κλήσεων, άμεσων μηνυμάτων) διασφαλίζοντας ότι όλα 

πρόκειται να προγραμματιστούν. Εντάχθηκαν επίσης σε κάθε φάση της πιλοτικής δραστηριότητας. 

Η μεθοδολογία προσαρμόστηκε με τον ακόλουθο τρόπο:  

Ο στόχος της πιλοτικής δράσης ήταν ο ίδιος - η δημιουργία ψηφιακών σκηνών στο θέμα των ακόλουθων 

θεμάτων:  

1) Κοινές Ευρωπαϊκές Αξίες  

2) Πολιτιστική κληρονομιά  

3) Κοινή ιστορία  

4) Διαπολιτισμικός διάλογος και κοινωνική ένταξη (που σχετίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτιστική 

κληρονομιά). 

Η μορφή της ψηφιακής σκηνής παρέμεινε η ίδια. Αντιπροσωπεύει ένα έργο που δημιουργήθηκε από τους 

μαθητές που οργανώθηκαν σε ομάδες. Αντικείμενο του έργου είναι να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη ή 

ευχαριστίες σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τη συμβολή που είχε στην εθνική κληρονομιά των πιλοτικών 

χωρών.  

Η Φάση 1 περιελάμβανε μια έρευνα Ευρωπαϊκών χωρών και πολιτισμών και τη συμβολή τους σε άλλα έθνη. 

Η έρευνα έγινε είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες, στο σχολείο ή ως εργασία στο σπίτι. Κάθε καθηγητής 

αποφάσισε για τον δικό του τρόπο διεξαγωγής αυτής της φάσης ανάλογα με τα μέτρα COVID-19. Σε όλες τις 

περιπτώσεις αυτή η φάση ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου και της μεθοδολογίας Crowddreaming 

στην τάξη, κατόπιν οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν την ερευνητική φάση και πώς αυτή θα διεξαχθεί. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ζητήθηκε από τους καθηγητές να παρουσιάσουν αυτή τη φάση στους μαθητές.  

Η Φάση 2 ήταν η φάση συζήτησης. Αφού οι μαθητές έκαναν την έρευνά τους, παρουσίασαν επιλεγμένο 

θέμα (π.χ. κουλτούρα της Γαλλίας για την εφεύρεση του ποδηλάτου) σε ολόκληρη την τάξη (είτε 

διαδικτυακά είτε δια ζώσης). Οι καθηγητές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό της συζήτησης και 

τελικά στη δημιουργία ομάδων μαθητών με ίδιες ή παρόμοιες απόψεις και προτιμήσεις ευχαριστιών. 

Η Φάση 3 ήταν η φάση παραγωγής. Αφού μια ομάδα μαθητών επέλεξε με επιτυχία το θέμα των ευχαριστιών 

ξεκίνησε η φάση παραγωγής. Αυτή η φάση αποτελούνταν από καθηγητές και εκπαιδευτές που διευκόλυναν 

τους μαθητές να ερμηνεύσουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία. Το αποτέλεσμα είναι 

μια ψηφιακή σκηνή (βίντεο, έργο εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας, ιστοσελίδα κ.λπ.) που απαντά 

στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1) Ποιός εκφράζει τις ευχαριστίες του σε αυτήν τη σκηνή; (Όνομα σχολείου.)  

2) Σε ποιόν εκφράζετε τις ευχαριστίες σας; (Ποιά χώρα ευχαριστεί το σχολείο;)  

3) Γιατί είσαι ευγνώμων; (Πώς βοήθησε αυτή η χώρα να ωφελήσει τον πολιτισμό σας;)  

 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών φάσεων οι καθηγητές ενθαρρύνθηκαν να εμπλέξουν τοπικούς/ 

περιφερειακούς ενδιαφερόμενους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τα 
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εργαστήρια. Ορισμένοι καθηγητές κατάφεραν να συμπεριλάβουν εκπροσώπους τοπικών μουσείων στα 

εργαστήρια τους οι οποίοι παρείχαν πολύτιμες γνώσεις και έμπνευση στους μαθητές. Οι εθνικοί 

εκπαιδευτές έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη φάση, καθώς η γνώση τους για τα ψηφιακά εργαλεία, τη 

διαχείριση έργων, τη γνώση μέσων και την πολιτιστική κληρονομιά είναι τεράστια και εξαιρετικά χρήσιμη 

για την ολοκλήρωση των ψηφιακών σκηνών και την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης παραγωγής. 

Η Φάση 4 ήταν η παράδοση των τελικών ψηφιακών σκηνών. Αυτό έγινε σε συνεργασία με τους εθνικούς 

εκπαιδευτές. Οι καθηγητές συνέλεξαν τις ψηφιακές σκηνές από τους μαθητές τους και τις παρέδωσαν στους 

εθνικούς εκπαιδευτές που τις αξιολόγησαν και καθοδήγησαν τους καθηγητές για να τις διορθώσουν ή να 

τις τροποποιήσουν αν χρειαζόταν.  

Έργα ψηφιακής σκηνής που πέρασαν τις τρεις πρώτες φάσεις και απάντηση στις ερωτήσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρήθηκαν επιλέξιμα για την πλατφόρμα Crowddreaming Europa Square. 

Συνολικά, 80 ψηφιακές σκηνές που παρήγαγαν οι μαθητές ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα Europa 

Square.  

Οι κατάλληλες ψηφιακές σκηνές που παρήχθησαν από  νέους μεταφορτώθηκαν στην Europa Square, ένα 

μόνιμο ψηφιακό μνημείο αφιερωμένο στην Ευρώπη ως διαπολιτισμικό εργαστήριο. Το μνημείο είναι 

«museater», ένα μέρος για τη διατήρηση των ψηφιακών αναμνήσεων για πολιτιστικές ανταλλαγές και 

ταυτόχρονα ένα στάδιο όπου οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να ενεργούν και να αλληλεπιδρούν. 

Συγκεκριμένα, η Europa Square είναι μια σκηνή επαυξημένης πραγματικότητας, που φιλοξενεί μια διαρκή 

τελετή ευχαριστιών. Ο επισκέπτης καλείται να περπατήσει γύρω από μια ψηφιακή διάσταση που 

αποκαλύπτεται από το έξυπνο κινητό του, όπου μπορεί να αλληλεπιδράσει με ψηφιακά έργα τέχνης που 

αφηγούνται ιστορίες για Ευρωπαϊκά διαπολιτισμικά αντικείμενα. Ο επισκέπτης ενθαρρύνεται να 

ευχαριστήσει ανθρώπους από άλλες κοινότητες που ζουν στην Ευρώπη για τη συμβολή τους στη δική 

του/της πολιτιστική κληρονομιά.   

Ο σημαντικός ρόλος των εθνικών εκπαιδευτών 

Ένας πολύ σημαντικός ρόλος στην επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής σε όλες τις χώρες διατελέστηκε 

από τους εθνικούς εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές οργάνωσαν τις πιλοτικές δραστηριότητες στις χώρες τους: 

επέλεξαν τους καθηγητές και τα σχολεία και διατήρησαν υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με τους πιλότους 

καθηγητές. Οι εκπαιδευτές υποστήριξαν τους καθηγητές στις πιλοτικές τους δραστηριότητες όσο το δυνατόν 

περισσότερο, βοηθώντας τους να περάσουν από όλες τις φάσεις της μεθοδολογίας και παρέχοντας τους 

συμβουλές ειδικών στη δημιουργία ψηφιακών σκηνών. Οι εθνικοί εκπαιδευτές οργάνωσαν και 

πραγματοποίησαν τους κύκλους καθοδήγησης με τους πιλότους καθηγητές στην αρχή και το τέλος της πιλοτικής 

διαδικασίας. Ο πρώτος κύκλος προπονητικών κύκλων χρησίμευσε ως βάση για ανταλλαγή απόψεων και 

αξιολόγηση των τρόπων με τους οποίους η μεθοδολογία θα μπορούσε να προσαρμοστεί στην κατάσταση COVID-

19. Ο δεύτερος κύκλος των κύκλων καθοδήγησης χρησίμευσε ως αξιολόγηση μετά τα εργαστήρια και παρείχε 

στους εκπαιδευτές μια ανατροφοδότηση σχετικά με τη μεθοδολογία και την πιλοτική εφαρμογή με τους μαθητές. 

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία του κύκλου καθοδήγησης, διαβάστε το έγγραφο της 

Εργαλειοθήκης κατάρτισης που αναφέρεται στην ενότητα "Αναφορές" αυτού του εγγράφου.   

Το χρονοδιάγραμμα της πιλοτικής διαδικασίας 

Τα εργαστήρια με τους νέους είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μετά το MOOC (Απρίλιος - Μάιος του 2020), 

αλλά δεδομένου ότι η κατάσταση COVID-19 απαιτούσε νέες προσαρμογές και μέτρα, το MOOC παρατάθηκε και 

μαζί με αυτό, το πιλοτικό στάδιο. Η πλειονότητα των εργαστηρίων με μαθητές πραγματοποιήθηκε από τον 

Αύγουστο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021 σε όλες τις πιλοτικές χώρες. 
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Πίνακας 1 Το χρονοδιάγραμμα της πιλοτικής διαδικασίας: 

2020 2021 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ 

Επιλογή 
των 

καθηγητών 

 MOOC Πιλοτικό Crowddreaming με μαθητές 

 

Επιλογή των 
καθηγητών 

για την 
πιλοτική 

φάση  

Προπονη-
τικοί 

κύκλοι 
υιοθέτησ

ης της 
μεθοδολ

ογίας 

Ανάπτυξη 
ψηφιακών σκηνών  

Εξελικτικοί 
προπονητικοί 

κύκλοι  

 

 

Ομάδα-στόχος 

Η μεθοδολογία "Crowddreaming" αναβαθμίστηκε και δοκιμάστηκε σε μαθητές ηλικίας μεταξύ 13 και 19 ετών 

(αυτοί είναι μαθητές γυμνασίου σε όλες τις πιλοτικές χώρες εκτός από την Κροατία, όπου οι μαθητές  δημοτικού 

της 7ης και 8ης τάξης ταιριάζουν επίσης στην ηλικιακή ομάδα). Επωφελήθηκαν από τις δραστηριότητες του 

έργου αποκτώντας και αναπτύσσοντας γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με την πολιτιστική 

κληρονομιά, την κοινή ιστορία, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κριτική σκέψη, τον εγγραμματισμό στα μέσα 

ενημέρωσης, τη δημιουργικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος επιδιώχθηκε, 

κυρίως, μέσω: 

- της υλοποίησης εργαστηρίων στο σχολείο με μαθητές, βασισμένων στην απόκτηση των παραπάνω 

δεξιοτήτων. 

- της παραγωγής ψηφιακού υλικού με βάση το θέμα των ευχαριστιών στην παραγωγή του ψηφιακού 

μνημείου. 

- συμμετοχής στη διαδικτυακή πλατφόρμα Europa Square, στόχος της οποίας είναι να οικοδομήσει μια 

αποτελεσματική Ευρωπαϊκή κοινότητα που συγκαλείται γύρω από μια εικονική πλατεία και βασίζεται 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών Ευρωπαίων νέων και καθηγητών. 

 

Κατά την επιλογή των τελικών επωφελούμενων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε συμμετέχοντες που προέρχονταν 

από διάφορες μειονεκτούσες ομάδες και οι οποίοι αποτελούν το 33% των συνολικών συμμετεχόντων. 

Η κοινοπραξία δεσμεύτηκε να συμπεριλάβει τουλάχιστον ένα 30% των μαθητών που προέρχονται από 

μειονεκτούσες ομάδες και πέτυχε αυτόν τον στόχο. Είχαμε 33% συμμετέχοντες, ή 548 μαθητές (από 1631 

συμμετέχοντες συνολικά), που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται για μαθητές από αγροτικές 

περιοχές, μαθητές με κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές που λόγω του COVID-19 χρειάζονται 

ειδική υποστήριξη (κοινωνικο-συναισθηματική, τεχνολογική κ.λπ.). 

 

Πίνακας 2 Δείκτες σχετικά με την ομάδα-στόχο: 

Προβλεπόμενοι στην αίτηση του έργου Επιτευχθέντες κατά την πιλοτική φάση 

1600 νέοι να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση 1631 νέοι συμμετείχαν στην πιλοτική δράση 

20 εργαστήρια να υλοποιηθούν με μαθητές ανά 
συμμετέχουσα χώρα (80 σε σύνολο) 

210 εργαστήρια υλοποιήθηκαν με μαθητές σε 
σύνολο, κατά μέσο όρο 52 ανά χώρα 

τουλάχιστον το 80% των μαθητών να εμπλακούν στην 
παραγωγή ψηφιακών σκηνών 

97% των μαθητών ενεπλάκησαν στην παραγωγή 
ψηφιακών σκηνών 
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τουλάχιστον το 80% των νέων να είναι 
ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα 

94% των νέων είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα 

20 ψηφιακές σκηνές ανά χώρα να παραχθούν κατά 
την πιλοτική δράση (80 σε σύνολο) 

236 ψηφιακές σκηνές παρήχθησαν σε σύνολο, κατά 
μέσο όρο 59 ανά χώρα 

τουλάχιστον 80 ψηφιακές σκηνές να αναρτηθούν 
στην πλατφόρμα Europa Square 

80 ψηφιακές σκηνές αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα 
Europa Square 
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Αποτελέσματα αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης 

Αξιολόγηση από μαθητές 

Αξιολογήσαμε την εμπειρία των μαθητών από τα εργαστήρια του Crowddreaming, μέσω μιας ανώνυμης 

διαδικτυακής έρευνας που τους προσκόμισαν οι καθηγητές τους στο τέλος της πιλοτικής φάσης. Η έρευνα έδειξε 

ότι το 94% των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιημένοι με το εργαστήριο του Crowddreaming. Το 97% των 

συμμετεχόντων στο εργαστήριο αναφέρουν ότι συμμετείχαν ενεργά στην παραγωγή των ψηφιακών σκηνών. Το 

93% των μαθητών δηλώνουν ότι έχουν μάθει νέες δεξιότητες συμμετέχοντας στα εργαστήρια. Το 94% των 

μαθητών θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες στο μέλλον. 

Τα πρόσθετα σχόλια που συγκεντρώσαμε από τους μαθητές είναι τα εξής: 

• Οι μαθητές εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που τους πρόσφεραν τα εργαστήρια προκειμένου να 

συνεργαστούν με άλλα ιδρύματα, βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία. 

• Η εργασία που τους ανατέθηκε να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους σε άλλες χώρες και πολιτισμούς, 

τους βοήθησε να κατανοήσουν και να βιώσουν τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά με ουσιαστικό 

τρόπο. 

• Οι μαθητές ήταν χαρούμενοι για την εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως η δημιουργία 

εμπειριών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στο Metaverse. 

• Οι μαθητές θεώρησαν ότι η συμμετοχή στα εργαστήρια διεύρυνε τους ορίζοντές τους και τους έδωσε 

πρόσθετες γνώσεις που δεν είχαν προγραμματιστεί στο ετήσιο σχολικό πρόγραμμα. 

• Στους μαθητές άρεσε που εργάστηκαν σε ομάδες με διαμοιρασμένους ρόλους. 

• Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές που συμμετείχαν στα εργαστήρια μέσω διαδικτυακών εργαλείων, λένε 

ότι θα απολάμβαναν τα δια ζώσης εργαστήρια περισσότερο, αλλά συνειδητοποίησαν ότι λόγω του 

COVID-19 αυτό δεν ήταν δυνατόν. 

• Οι μαθητές ένιωσαν ως μέρος μιας μεγαλύτερης κοινότητας ενώ συμμετείχαν στα εργαστήρια. 

 

Αξιολόγηση από καθηγητές 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, ζητήθηκε από τους καθηγητές να συμπληρώσουν μια φόρμα 

αξιολόγησης. 90 καθηγητές της πιλοτικής φάσης συμπλήρωσαν την αξιολόγηση μετά το εργαστήριο. Η 

αξιολόγηση είχε ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα σχόλια: 

• Οι καθηγητές διαπίστωσαν ότι το θέμα του έργου και τα εργαστήρια ήταν συναρπαστικά για τους 

μαθητές και τους κράτησαν ενεργοποιημένους καθ 'όλη τη διάρκεια της πιλοτικής δραστηριότητας. 

• Οι καθηγητές λένε ότι οι μαθητές ένιωσαν την βαθύτερη ουσία του έργου, ένιωσαν σαν να είναι μέρος 

μιας διεθνούς κοινότητας (έξω από τις τάξεις τους). 

• Οι περισσότεροι από τους καθηγητές κατάφεραν να διεξάγουν το εργαστήριο κατά τη διάρκεια των 

σχολικών ωρών, με αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι πιο αφοσιωμένοι και να παρακινούνται να 

συμμετέχουν καθώς δεν ένιωθαν ότι ήταν μια «τυπική σχολική εργασία», αλλά μάλλον μια 

διασκεδαστική δραστηριότητα που κάνουν με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. 

• Καθηγητές και μαθητές απόλαυσαν την εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και διαπίστωσαν ότι η 

δημιουργία σεναρίων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας ήταν πολύ διασκεδαστική και 

ευχάριστη δραστηριότητα. 

• Οι καθηγητές αναγνωρίζουν ότι αυτή η μεθοδολογία δεν εφαρμόζεται μόνο στο θέμα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς αλλά και σε άλλα σχολικά μαθήματα, επομένως θεωρούν τη μεθοδολογία εξαιρετικά 

μεταβιβάσιμη. 
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• Οι καθηγητές υπογραμμίζουν ότι το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τους εθνικούς εκπαιδευτές τους 

βοήθησε να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους και να πραγματοποιήσουν τα εργαστήρια. 

• Αναγνωρίζουν επίσης ότι οι συμβουλευτικές συνεδρίες τους επέτρεψαν να ενισχύσουν προηγούμενες 

σχέσεις με καθηγητές από όλη τη χώρα, αλλά και να αποκτήσουν νέες. Θεωρούν ότι αυτή η μεθοδολογία 

ήταν η κινητήριος δύναμη να συνεχίσουν τις δραστηριότητες εν μέσω μέτρων για τον COVID-19, επειδή 

ένιωθαν μια ισχυρή σύνδεση με την κοινότητα του Crowddreaming που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

έργου. 

• Οι καθηγητές αναγνωρίζουν ότι το πρότυπο «Σχέδιο Δράσης» (παρουσιάζεται στην ενότητα "Η Τέχνη του 

Crowddreaming" στο MOOC) ήταν πολύ χρήσιμο και προσαρμόσιμο στο πρόγραμμα σπουδών, όχι μόνο 

για τα εργαστήρια του Crowddreaming αλλά και για άλλα μαθήματα και θέματα. Λένε ότι, παρόλο που 

το Σχέδιο Δράσης είναι πολύ δομημένο και εκτεταμένο, κάθε καθηγητής θα μπορούσε να βρει μέρη που 

λειτουργούν καλύτερα για τον ίδιο και τα μαθήματά του.  

 

Βελτιώσεις στην πλατφόρμα του MOOC 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του MOOC, οι καθηγητές που συμμετείχαν στη δοκιμαστική φάση, κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν τη συμβατότητα του MOOC που αναπτύχθηκε με τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

εφαρμογής με τους μαθητές. Έτσι, τους ζητήθηκε να εκφράσουν τι ήταν χρήσιμο για να ολοκληρώσουν επιτυχώς 

το MOOC και εάν υπήρχαν κάποια αντικείμενα, υλικό ή ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER) σχετικοί με την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας Crowddreaming, που λείπουν από την πλατφόρμα του MOOC. Αυτές ήταν οι 

απαντήσεις τους: 

• Η πλειονότητα των καθηγητών συμφωνεί ότι το MOOC και το υλικό που παρέχεται στην πλατφόρμα είναι 

καλό και δομημένο με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. 

• Οι καθηγητές είπαν ότι η βοήθεια των εθνικών εκπαιδευτών ήταν απαραίτητη για την επαρκή κατανόηση 

του MOOC και ως εκ τούτου για την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας με τους μαθητές. 

• Ορισμένες παρατηρήσεις ήταν ότι υπάρχει «πολύ περιεχόμενο» αλλά όχι με την έννοια ότι είναι 

υπερβολικό, αλλά απαιτεί από τον εκπαιδευόμενο να αξιολογήσει από μόνος του τι ταιριάζει καλύτερα 

στις ανάγκες του και στις ανάγκες των μαθητών του. 

• Οι καθηγητές λένε ότι το MOOC θα μπορούσε να βελτιωθεί προσθέτοντας ενσωματωμένα 

παραδείγματα ολοκληρωμένων ψηφιακών σκηνών, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το τελικό 

αποτέλεσμα, γι 'αυτό συνιστάται η ενσωμάτωση σχετικού συνδέσμου στην Europa Square. 

• Μερικοί καθηγητές είπαν ότι θα ήθελαν να είχαν περισσότερες αναφορές και υλικό για προγράμματα 

εικονικής / επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς αυτό ήταν ένα εντελώς νέο θέμα για αυτούς και θα 

ήθελαν να είχαν την ευκαιρία να το ερευνήσουν εις βάθος πριν από τα εργαστήρια. 

 

Αξιολόγηση από εκπαιδευτές 

Προφίλ των εκπαιδευτών  

Συνολικά 15 εθνικοί εκπαιδευτές συμμετείχαν στην πιλοτική φάση του έργου Crowddreaming (4 στην Κροατία, 4 

στην Ελλάδα, 4 στη Λετονία και 3 στην Ιταλία). Κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτές έχουν 8,25 χρόνια εμπειρίας στους 

ακόλουθους τομείς: 7 εκπαιδευτές / καθηγητές Πληροφορικής, 2 εμπειρογνώμονες στις ψηφιακές 

ανθρωπιστικές επιστήμες, 2 εκπαιδευτικοί, 2 ερευνητές, 1 βοηθός έργου και 1 εμπειρογνώμονας πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε 
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Για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων με τους νέους, οι εκπαιδευτές ανέφεραν ότι οι καθηγητές χρησιμοποίησαν 

υπολογιστές, ηχεία, προβολείς, ταμπλέτες, smartphones και όλες τις εφαρμογές και το λογισμικό που είχαν στη 

διάθεσή τους μέσω του MOOC (Metaverse, Canva, Lightworks, DaVinci, MS PowerPoint κ.λπ.). Από τότε που 

συνέβη η πανδημία του COVID-19, μερικές νέες εφαρμογές εισήχθησαν στη μεθοδολογία. Τα διαδικτυακά 

εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας ήταν απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων με μαθητές (Zoom, 

Skype, Microsoft Teams, Gsuite κ.λπ.). Η καλή σύνδεση στο διαδίκτυο έγινε επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα. 

Εμπειρία των εκπαιδευτών κατά την πιλοτική φάση 

Η αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης από τους εκπαιδευτές έγινε μέσω εθνικής έκθεσης. Οι εκπαιδευτές κλήθηκαν 

να απαντήσουν στα ακόλουθα: 

1. Να περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη φάση του πειραματισμού με τους νέους. 

2. Να περιγράψουν τι έκαναν κατά την προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν τις δεδομένες δυσκολίες και 

για να εκτιμήσουν σε ποιο βαθμό αυτές οι ενέργειες ήταν επιτυχείς. 

3. Να προτείνουν ποιες ενέργειες πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση αυτών των 

δυσκολιών. 

Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών: 

• Λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των ζητημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι εκπαιδευτές 

έπρεπε να  βρίσκονται συνεχώς σε πολύ στενή επικοινωνία με τους καθηγητές για να διατηρήσουν το 

ενδιαφέρον τους όσον αφορά στην υλοποίηση των εργαστηρίων στην τάξη και επίσης να ξεπεράσουν τα 

πολλαπλά εμπόδια, όπως ο πρόσθετος φόρτος εργασίας. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, 

συμπεριλαμβανομένης της παράτασης των προθεσμιών, οι νέες / πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές 

και στρατηγικές που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε καθημερινή βάση, βοήθησαν στο να 

αντιμετωπιστεί το χαμηλό ηθικό και οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι καθηγητές και οι 

νέοι κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων διαδικτυακά. Τα εργαστήρια δεν είχαν αρχικά 

προγραμματιστεί να διεξαχθούν διαδικτυακά, οπότε ορισμένοι καθηγητές έπρεπε να τα προσαρμόσουν 

σε διαδικτυακό περιβάλλον με τη βοήθεια και την ενθάρρυνση των εκπαιδευτών τους, ενώ παράλληλα 

προσπαθούσαν να συνεχίσουν με το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων υπό εντελώς νέες συνθήκες 

(διδασκαλία εξ αποστάσεως, επιπλέον φόρτος εργασίας κ.λπ.). 

• Προκειμένου να υποστηρίξουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, οι εκπαιδευτές 

παρέτειναν τις προθεσμίες, τις κατέστησαν ευέλικτες και διατήρησαν συνεχή επικοινωνία με τους 

καθηγητές (μέσω e-mail, τηλεφώνου και άμεσων μηνυμάτων). Οι εκπαιδευτές υποστήριξαν τους 

καθηγητές, παρέχοντας, στις περισσότερες περιπτώσεις, προσωπικές συμβουλές σχετικά με την 

παραγωγή των ψηφιακών σκηνών και την υλοποίηση των μεθοδολογικών ιδεών του εκάστοτε καθηγητή, 

παρέχοντας συνολική υποστήριξη και συνεχή ενθάρρυνση όποτε χρειαζόταν. 

• Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτές σχετίζονταν με την πανδημία και τη 

διακοπή της λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας των συνεχών lockdowns. Εκτός από την πλήρη 

υποστήριξη των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων με τους νέους, οι καθηγητές 

καλωσόρισαν μια νέα μεθοδολογία που ήταν πιο κατάλληλη για το διαδικτυακό περιβάλλον. Η 

προσαρμογή της μεθοδολογίας σε πιο ευέλικτα εργαστήρια που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 

αποκλειστικά διαδικτυακά. Ένας τέτοιος σχεδιασμός υποστήριξε τη βιωσιμότητα του έργου, καθώς 

τώρα, εκτός από τη δια ζώσης μεθοδολογία, οι καθηγητές έχουν μια μεθοδολογία που είναι 

αποτελεσματική σε διαδικτυακό περιβάλλον.  

Η συνολική εκτίμηση των εκπαιδευτών είναι ότι, παρόλο που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες και προκλήσεις 

κατά την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19, τα εργαστήρια είχαν επιτυχία 

και η μεθοδολογία εφαρμόστηκε αποτελεσματικά. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, μαζί με την αυξημένη, 
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μερικές φορές καθημερινή, επικοινωνία με τους καθηγητές υπήρξε ένας από τους βασικούς παράγοντες αυτής 

της επιτυχίας. Συνολικά, οι συμμετέχοντες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα 

του έργου και βρήκαν το αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο για τους μαθητές τους. Ως αποτέλεσμα 

αυτού, το ποσοστό των καθηγητών που εγκατέλειψαν, διατηρήθηκε, ευτυχώς, στο ελάχιστο ακόμη και κάτω από 

τις σκληρές συνθήκες που επέβαλε η παγκόσμια πανδημία. 

Επίδραση του COVID-19 στην πιλοτική φάση 

Το πρώτο μεγάλο μειονέκτημα για την πιλοτική φάση, λόγω της κρίσης του COVID-19, ήταν το απροσδόκητο 

lockdown τον Μάρτιο του 2020. Για το έργο Crowddreaming αυτό συνέβη στο μέσο της εκπαίδευσης με το MOOC. 

Κατά συνέπεια, η κοινοπραξία αποφάσισε να επεκτείνει το MOOC μέχρι το τέλος Αυγούστου 2020, προκειμένου 

να διατηρήσει το ποσοστό όσων διακόψουν κατά το δυνατόν χαμηλότερο. Με αυτήν την απόφαση, η πιλοτική 

φάση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο του 2020, ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου 2020. 

Αργότερα φάνηκε καλή απόφαση επειδή το ποσοστό όσων διέκοψαν παρέμεινε χαμηλό και τα αποτελέσματα 

της πιλοτικής δοκιμής υπερκάλυψαν αυτά που είχαν αρχικά προγραμματιστεί στην πρόταση του έργου. Αυτή η 

απόφαση ελήφθη μαζί με τους καθηγητές, λαμβάνοντας υπόψη τους πρόσθετους φόρτους εργασίας τους, και 

όπως ανέφεραν οι καθηγητές στην αξιολόγηση, ήταν η ευελιξία και η υποστήριξη των εθνικών εκπαιδευτών που 

τους βοήθησαν να προχωρήσουν το έργο. 

Δεδομένου ότι πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσει η πιλοτική φάση στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, όλοι οι 

εταίροι αναφέρουν ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου τα σχολεία ήταν ακόμα σε αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα 

ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά: με δια ζώσης διδασκαλία, διαδικτυακή ή με συνδυασμό των δύο. Ορισμένα 

σχολεία αποφάσισαν από νωρίς να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με δια ζώσης διδασκαλία, αλλά δεν ήταν 

σίγουρο για πόσο καιρό θα μπορούσαν να συνεχίσουν με αυτήν τη μέθοδο. Έχοντας αυτό υπόψη, οι εθνικοί 

εκπαιδευτές υποστήριξαν τους καθηγητές όσο το δυνατόν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων του έργου. Οι 

εθνικοί εκπαιδευτές εισήγαγαν τους καθηγητές σε νέα ψηφιακά εργαλεία που μπορούσαν να υποκαταστήσουν 

τις δια ζώσης πτυχές της μεθοδολογίας, οργάνωσαν επιπλέον διαδικτυακά σεμινάρια και βοήθησαν με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρειαζόταν. Στην ουσία, ήταν μια ατομική προσέγγιση του κάθε καθηγητή, επειδή η 

κατάσταση σε κάθε σχολείο / περιοχή / χώρα ήταν διαφορετική και απαιτούσε διαφορετικές λύσεις.  

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, τα σχολεία συνέχισαν να ανοίγουν και να κλείνουν, να λειτουργούν 

διαδικτυακά, δια ζώσης και σε συνδυασμό. Ορισμένα σχολεία έκλεισαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

ενώ άλλα κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τα εργαστήρια εντός σύντομων περιόδων δια ζώσης διδασκαλίας. 

Αποδείχθηκε σωστή η απόφαση της κοινοπραξίας να προσαρμόσει τη μεθοδολογία στη νέα κατάσταση, καθώς 

αυτό έδωσε μεγαλύτερη ευελιξία στους καθηγητές, σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς. Ένα πολύ καλό επίπεδο 

επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών εκπαιδευτών και των καθηγητών διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια και αυτό, 

κατά συνέπεια, εξασφάλισε την επιτυχία των εργαστηρίων.  
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Ανάλυση SWOT της πιλοτικής διαδικασίας του CDDC 

Δυνατά σημεία (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) 
• Τα κύρια δυνατά σημεία που εντοπίστηκαν από 

μαθητές, καθηγητές και εκπαιδευτές ήταν η 
ικανότητα συνεργασίας σε μεγάλη κλίμακα. Οι 
μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, οι καθηγητές τους 
εισήγαγαν σε μουσεία, αρχεία και εκπροσώπους 
βιβλιοθηκών που άνοιξαν τις πόρτες σε νέες 
συνεργασίες, και στο τέλος οι εκπαιδευτές 
διευκόλυναν τη συνεργασία των καθηγητών (μέσω 
συμβουλευτικών συνεδριών). 

• Η εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και 
τεχνολογίας είναι ένα δυνατό σημείο που 
αναγνωρίζεται τόσο από τους μαθητές όσο και από 
τους καθηγητές. Επιπλέον, οι καθηγητές 
αναφέρουν ότι η εκμάθηση της μεθόδου 
Crowddreaming τους επιτρέπει να σχεδιάσουν νέα 
και συναρπαστικά μαθήματα στο μέλλον. 

• Το θέμα του έργου είναι συναρπαστικό και 
ενδιαφέρον τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
καθηγητές. Βοήθησε στη διατήρηση του 
ενθουσιασμού και των κινήτρων σε υψηλό 
επίπεδο, μειώνοντας το ποσοστό διακοπής. 

• Η προσαρμογή της μεθοδολογίας Crowddreaming 
κατά τη φάση του MOOC αποδείχθηκε ισχυρό 
σημείο κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, 
επειδή η πλειοψηφία των καθηγητών έπρεπε να 
πραγματοποιήσει τα εργαστήρια με έναν νέο 
τρόπο που δεν είχε αρχικά προγραμματιστεί από τη 
μεθοδολογία. 

• Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας των αποτελεσμάτων 
του έργου αποδεικνύει την ανάγκη για τέτοιου 
είδους μεθοδολογία στα σχολεία.  

• Ακόμη και με όλη την ευελιξία και την υποστήριξη 
των εθνικών εκπαιδευτών, η ικανοποίηση των 
προθεσμιών ήταν συχνά δύσκολη καθ' όλη τη 
διάρκεια της πιλοτικής φάσης. 

• Επειδή όλες οι πιλοτικές χώρες είχαν λάβει 
διαφορετικά μέτρα σχετικά με τον COVID-19 και 
λόγω του πρόσθετου φόρτου εργασίας των 
καθηγητών, η διεθνής συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχόντων σχολείων δεν επιτεύχθηκε όπως 
θα μπορούσε να συμβεί αν η πιλοτική φάση 
διεξαγόταν σε προ-COVID-19 εποχή. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 
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• Η νέα, προσαρμοσμένη μεθοδολογία επέτρεψε 
στην κοινοπραξία και τους καθηγητές να 
αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία κατά τη διεξαγωγή 
των εργαστηρίων Crowddreaming διαδικτυακά ή 
με μια συνδυαστική μέθοδο. Αυτό επιτρέπει την 
περαιτέρω προσαρμογή της μεθοδολογίας 
καθιστώντας την δυνητικά προσβάσιμη σε 
ευρύτερο κοινό. 

• Η κατάσταση του COVID-19 απαιτούσε από τους 
καθηγητές και τους εκπαιδευτές να σκέφτονται με 
δημιουργικό τρόπο επιτρέποντάς τους να 
αποκτήσουν εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων 
και τη δημιουργική σκέψη. 

• Η συνεργασία με άλλα ιδρύματα όπως μουσεία, 
αρχεία και βιβλιοθήκες επέτρεψε στους καθηγητές 
και τους εκπαιδευτές να καλλιεργήσουν νέες 
σχέσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
οδηγήσουν σε μελλοντικές συνεργασίες.  

• Ο COVID-19 ήταν μια μη αναμενόμενη απειλή. 

• Επειδή το 33% των συμμετεχόντων προέρχονταν 
από αγροτικές περιοχές αναφέρουν ότι είχαν 
παρωχημένο και ανεπαρκή εξοπλισμό σε ορισμένα 
σχολεία (υπολογιστές, tablet κ.λπ.). Ο COVID-19 
απαιτούσε μάθηση από απόσταση και μερικοί 
μαθητές δεν είχαν τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο 
σπίτι (ή έπρεπε να το μοιραστούν με άλλα μέλη της 
οικογένειας). 

• Ο συνδυασμός αγροτικών περιοχών με 
διαδικτυακή υποδομή χαμηλότερης ποιότητας 
από αυτή των αστικών περιοχών και η κατάσταση 
του COVID-19, που ανάγκασε τον κόσμο να 
υπερφορτώσει την υποδομή, είχε ως αποτέλεσμα 
την κακή σύνδεση στο διαδίκτυο που αποδείχθηκε 
ένας από τους βασικούς παράγοντες για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικτυακών 
εργαστηρίων. 

• Η έλλειψη δυνατότητας διεξαγωγής των 
εργαστηρίων δια ζώσης, όπως είχε αρχικά 
προγραμματιστεί. 
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Συμπεράσματα 

Παρ' όλες τις προκλήσεις, η πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

ικανότητα της κοινοπραξίας να λαμβάνει γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις για την προσαρμογή της 

μεθοδολογίας στη νέα κατάσταση του COVID-19. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας της πιλοτικής φάσης 

ανήκει στους εθνικούς εκπαιδευτές που ανέλαβαν πρόσθετο φόρτο εργασίας για να συνεχίσουν τις 

δραστηριότητες που απαιτούνταν για την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης. Τέλος, οι καθηγητες 

κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να πραγματοποιήσουν τα εργαστήρια με τους νέους επειδή βρήκαν τη 

μεθοδολογία και το θέμα πολύ ενδιαφέροντα και ελκυστικά, καθώς και χρήσιμα για τους μαθητές. 

Με όλα όσα αναφέρθηκαν σε αυτό το έγγραφο, είναι ασφαλές να πούμε ότι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα 

που σχεδιάστηκαν στην πρόταση του έργου έχουν επιτευχθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερκαλύφθηκαν 

(αριθμός καθηγητών και μαθητών που συμμετείχαν, ικανοποίηση των καθηγητών με τη μεθοδολογία και 

ικανοποίηση των μαθητών με τα εργαστήρια). Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μεθοδολογία "Τέχνη 

του Crowddreaming" είναι επιτυχής κατά την άποψη των καθηγητών και των μαθητών. Οι περισσότεροι από τους 

καθηγητές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την ίδια μεθοδολογία σε μαθήματά τους με ίδια θεματολογία, αλλά 

και να τη δοκιμάσουν σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με άλλα αντικείμενα στο πρόγραμμα σπουδών.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους μαθητές, τους καθηγητές και τους εθνικούς εκπαιδευτές δείχνουν 

ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από το τυπικό σχολικό σύστημα για μια μεθοδολογία τύπου Crowddreaming, 

που να συνδυάζει ένα συναρπαστικό θέμα με την τεχνολογία σε ένα τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Φέρνει 

νέα ενέργεια στους καθηγητές και τους μαθητές, ανοίγει ευκαιρίες συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους 

από την τοπική κοινότητα, π.χ. ΜΚΟ, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κ.λπ. και υποστηρίζει τους μαθητές στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμων στον πραγματικό κόσμο. 

Η ικανότητα των ομάδων διαχείρισης και υλοποίησης του έργου να προσαρμόζονται και να συμμορφώνονται με 

τις απροσδόκητες δυσκολίες και τις απρόβλεπτες ανάγκες αυτής της σχολικής χρονιάς, όχι μόνο κατέστησαν 

δυνατή την ολοκλήρωση αυτού του έργου, αλλά και συνολικά επιτυχημένη. Έτσι, η γενική εικόνα και τα 

αποτελέσματα του έργου είναι θετικά και άφησαν μια λαχτάρα για περισσότερα έργα σχετικά με αυτό το θέμα 

σε όλους τους εμπλεκόμενους: εκπαιδευτές, καθηγητές και μαθητές. 
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