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Περίλθψθ 

Οι παροφςεσ Προτάςεισ Πολιτικισ αντικατοπτρίηουν τισ εμπειρίεσ, τθν ανάλυςθ και τισ αξιολογιςεισ του 

ζργου CrowdDreaming: Οι Νζοι-εσ ςυν-δθμιουργοφν Ψθφιακι Πολιτιςτικι Κλθρονομιά (CDDC), και 

ςυμβάλλουν ςτθ δυνατότθτα μεταφοράσ και αξιοποίθςθσ τθσ μεκοδολογίασ Crowddreaming ςε ολόκλθρθ 

τθν Ευρϊπθ. 

Το παρόν ζγγραφο παρουςιάηει το ζργο και τα αποτελζςματα του ζργου CDDC, ςχετικά ζγγραφα πολιτικισ 

και, τζλοσ, προςφζρει δφο ςειρζσ Προτάςεων που ςτοχεφουν τουσ-ισ υπεφκυνουσ-εσ χάραξθσ πολιτικισ 

(ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο - ανάλογα με τθ ςτοχευμζνθ αρμοδιότθτα τουσ) 

και τουσ-ισ παρόχουσ εκπαίδευςθσ (ςχολεία και εκπαιδευτικοί που διδάςκουν νζουσ/ νζεσ θλικίασ 13-19 

ετϊν). 

Οι Προτάςεισ εντοπίςτθκαν ςε ςυνεργαςία με τα ενδιαφερόμενα μζρθ του ζργου (εκπαιδευτικοί, 

εκπαιδευτζσ/ εκπαιδεφτριεσ, μακθτζσ/ μακιτριεσ, εταίροι) και κυμαίνονται από ςυγκεκριμζνθ 

μεκοδολογία ζωσ ςυςτθμικι για τθν αντιμετϊπιςθ των διαφορετικϊν επιπζδων δεξιοτιτων των ομάδων 

ςτόχων των Προτάςεων. 

Οι εταίροι του ζργου CDDC αναγνωρίηουν ότι θ εργαςία των εκπαιδευτικϊν ςε ςχολεία ςε όλθ τθν Ευρϊπθ 

ακολουκεί τθν ίδια αποςτολι, αλλά υλοποιείται ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, το ρυκμιςτικό 

πλαίςιο του ςχολείου και τισ αποφάςεισ των διευκυντϊν/ διευκυντριϊν. Η αυτονομία του τομζα τθσ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ ζχει φψιςτθ ςθμαςία για εμάσ, και με τισ ακόλουκεσ Προτάςεισ, οι εταίροι του ζργου 

CDDC δεν τον υπονομεφουν ωσ ζχει. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ/ τισ υπεφκυνουσ-εσ χάραξθσ πολιτικισ και 

λιψθσ αποφάςεων ςε όλα τα επίπεδα. Τελικά, πιςτεφουμε ότι και οι δφο ομάδεσ-ςτόχοι κα βρουν τισ 

Προτάςεισ που παρουςιάηονται ςτο ζγγραφο πολφτιμεσ όςον αφορά τθν ειςαγωγι τθσ μεκοδολογίασ 

Crowddreaming ςτα ςχολεία και τθν αντιμετϊπιςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ και τθσ αναβάκμιςθσ των 

δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν. 

Το παρόν ζγγραφο ζχει αρχικά γραφεί ςτα αγγλικά και μεταφράςτθκε ςτα: κροατικά, ελλθνικά, ιταλικά και 

λετονικά. Η αρχικι κακϊσ και οι μεταφραςμζνεσ εκδόςεισ του εγγράφου είναι διακζςιμεσ ςτον Ιςτότοπο 

του ζργου.  

https://crowddreaming.eu/results/
https://crowddreaming.eu/results/
https://crowddreaming.eu/results/


 
 

1. Περιγραφι του ζργου 

Το ζργο «Crowddreaming: Νζοι-εσ ςυν-δθμιουργοφν Ψθφιακι Πολιτιςτικι Κλθρονομιά» 

ςυγχρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Κοινωνικισ 

Ζνταξθσ και Κοινϊν Αξιϊν του KA3: Η Συμβολι ςτον Τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Κατάρτιςθσ. Η 

ςυνολικι διάρκεια του ζργου ιταν 28 μινεσ: από τον Ιανουάριο του 2019 ζωσ τον Απρίλιο του 2021. 

Συντονίηεται από τθν ALL DIGITAL και περιλαμβάνει 5 εταίρουσ από 5 χϊρεσ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Λετονία και Βζλγιο). Ο ςτόχοσ του ζργου ιταν να διαδϊςει και να αναβακμίςει ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο τθ 

μζκοδο Crowddreaming, μια ιταλικι ορκι πρακτικι ςτον τομζα τθσ αξιοποίθςθσ τθσ ψθφιακισ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ωσ ζνα μζςο για τθ ςυμμετοχικι εκπαίδευςθ και τθν προϊκθςθ των 

ευρωπαϊκϊν αξιϊν μεταξφ των νζων. 

Το Ευρωπαϊκό Ζτοσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ το 2018 ιταν μια άνευ προθγουμζνου γιορτι τθσ κοινισ 

πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ και αξιϊν, κακϊσ και μια ευρεία κινθτοποίθςθ των φορζων κλθρονομιάσ ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και πζραν αυτισ. Διοργανϊκθκε ωσ μια πρωτοβουλία από κάτω προσ τα πάνω, 

ςτθν οποία ςυμμετείχαν 12,8 εκατομμφρια πολίτεσ μζςω περιςςότερων από 13.000 εκδθλϊςεων1. Η 

πολιτιςτικι κλθρονομιά είναι ζνασ πολφτιμοσ πόροσ, που μασ επιτρζπει να προβλθματιςτοφμε ςχετικά με 

τθν ιςτορία και να αςχολθκοφμε κριτικά με αυτιν, βοθκϊντασ να εντοπίςουμε όχι μόνο διαφορετικζσ 

αναμνιςεισ, αλλά και τα κοινά νιματα που μασ δεςμεφουν, προωκϊντασ ζτςι τθν πολυμορφία, τον 

διάλογο, τθ ςυνοχι, τθν αλλθλεγγφθ και τθν αμοιβαία κατανόθςθ κακϊσ και εμπλουτίηοντασ τθ γνϊςθ 

των υλικϊν, άυλων, φυςικϊν και ψθφιακϊν ςτοιχείων μασ2. Ωσ εκ τοφτου, ζχει επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςε 

όλεσ τισ μορφζσ εκπαίδευςθσ - τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ - και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ βαςικϊν 

ικανοτιτων μεταξφ των νζων και ςτθν προϊκθςθ των Ευρωπαϊκϊν αξιϊν μεταξφ τουσ. 

Σε αυτό το πλαίςιο, το ζργο CDDC παρζχει ςτουσ-ισ εκπαιδευτικοφσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ 

και δεξιότθτεσ ςχετικά με τθ ψθφιακι πολιτιςτικι κλθρονομιά, και δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ-ισ νζουσ-εσ 

να αποκτιςουν και να αναπτφξουν αυτιν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, και ςχετικζσ με τθν κλθρονομιά 

δεξιότθτεσ, κακϊσ και γνϊςεισ και ικανότθτεσ πάνω ςτθν κοινι ιςτορία, τον διαπολιτιςμικό διάλογο, τθν 

κριτικι ςκζψθ, τον εγγραμματιςμό ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, τθ δθμιουργικότθτα και τισ ψθφιακζσ 

δεξιότθτεσ. 

Συγκεκριμζνα, ανζπτυξε μια πλατφόρμα ανταλλαγισ γνϊςεων, καλϊν πρακτικϊν και καινοτομιϊν ςτον 

ψθφιακό πολιτιςμό και τθν εκπαίδευςθ. Στο πλαίςιο αυτό, οι νζεσ τεχνολογίεσ γίνονται ζνα εξαιρετικό 

εργαλείο ςτα χζρια των εκπαιδευτικϊν για τθ διάδοςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και τθν οπτικοποίθςθ 

                                                           
1
https://www.europanostra.org/ep-plenary-adopts-ambitious-report-on-the-legacy-of-the-european-year-of-cultural-heritage/ 

2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0008_EN.pdf 

https://www.europanostra.org/ep-plenary-adopts-ambitious-report-on-the-legacy-of-the-european-year-of-cultural-heritage/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0008_EN.pdf


 
 

τθσ γνϊςθσ και προςφζρουν μια πιο άμεςθ και κατάλλθλθ μακθςιακι διαδικαςία για τουσ-ισ μακθτζσ/ 

μακιτριεσ του 21ου αιϊνα. 

Οι μακθτζσ/ μακιτριεσ που ςυμμετείχαν ςτο ζργο κλικθκαν να παράγουν υλικά για τθν καταςκευι του 

ψθφιακοφ μνθμείου, το οποίο βαςίηεται κυρίωσ ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα και ςτο κζμα τθσ 

«ευχαριςτίασ»: εργάςτθκαν ςε ερευνθτικι βάςθ για το πϊσ οι τοπικοί / εκνικοί πολιτιςμοί τουσ 

επθρζαςαν ι ζχουν επθρεαςτεί από τουσ πολιτιςμοφσ άλλων χωρϊν και προβλθματίςτθκαν για το πϊσ οι 

ευρωπαϊκοί πολιτιςμοί αλλθλοςυνδζονται και είναι ςθμαντικοί για τθν ανάπτυξθ εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν 

ταυτοτιτων. Οι νζοι-εσ ξεκινοφν ςυνικωσ από μια άποψθ που επικεντρϊνεται ςτθ δικι τουσ τοπικό/ 

εκνικό πολιτιςμό, υποκζτοντασ από προεπιλογι ότι είναι πολφτιμοσ για τον οποιονδιποτε ωσ το 

πραγματικό κζντρο του παγκόςμιου πολιτιςμοφ. Μόνο εάν κακοδθγοφνται από εκπαιδευμζνουσ-εσ 

εκπαιδευτικοφσ, μποροφν να αλλάξουν αυτιν τθν άποψθ και να αρχίςουν να προςδιορίηουν κοινζσ αξίεσ 

και μια πολιτιςτικι κατανόθςθ με άλλεσ χϊρεσ. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ/ μακιτριεσ αρχίηουν να 

ευχαριςτοφν άλλουσ πολιτιςμοφσ, αυτό είναι και το ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν καταςκευι τθσ «Πλατείασ 

Europa», ενόσ ψθφιακοφ μνθμείου και μιασ ςκθνισ όπου νζοι-εσ και εκπαιδευτικοί μποροφν να 

ςυναντθκοφν ςε ζνα πολυπολιτιςμικό εργαςτιριο με κζμα τθ ψθφιακι πολιτιςτικι κλθρονομιά. 

Κατά κφριο λόγο, ο ρόλοσ τθσ Ψθφιακισ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ είναι θ αφιγθςθ. Το ζργο CDDC ειςάγει 

αυτό το ςυγκεκριμζνο εργαλείο για να προςφζρει το εννοιολογικό πλαίςιο του Ψθφιακοφ Πολιτιςμοφ. Το 

περιεχόμενο των ψθφιακϊν ιςτοριϊν μπορεί να διαφζρει από ιςτορικζσ, καλλιτεχνικζσ, αρχαιολογικζσ, 

κοινωνιολογικζσ, μοντζρνεσ ι αναφερόμενεσ ςτο παρελκόν. Το CDDC ειςάγει τον Πολιτιςμό ςτθν 

Εκπαίδευςθ χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ αιχμισ όπωσ θ επαυξθμζνθ και θ εικονικι πραγματικότθτα που 

ζχει προτακεί ωσ ο κυρίαρχοσ τφποσ ψθφιακοφ περιεχομζνου για ςυλλογζσ ψθφιακοφ πολιτιςμοφ. 

Τα κφρια αποτελζςματα του ζργου CDDC είναι: 

 Η Αναφορά Ανάλυςθσ Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν και Πλαίςιο Μεταφοράσ που ειςάγει τθ μζκοδο 

Crowddreaming, παρουςιάηοντασ τθν ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των ςυμμετεχόντων 

ςχολείων από τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ και ςκιαγραφϊντασ το επιχειρθςιακό πλαίςιο για τθ 

μεταφορά τθσ καλισ πρακτικισ. 

 Το Πρόγραμμα εκμάκθςθσ CDDC (το Μαηικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάκθμα - MOOC που 

περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα εργαςτιρια των εκπαιδευτικϊν με τουσ νζουσ-

εσ) 

 Η "Πλατεία Europa" ωσ ζνα ψθφιακό μνθμείο τθσ Ευρωπαϊκισ διαπολιτιςμικότθτασ είναι ζνα 

οικοςφςτθμα που αποτελείται από τρία βαςικά ςτενά αλλθλεπιδρϊντα ςτοιχεία: 1) Το 

Μουςείατρο *Museater], όπου οι αξίεσ που ςχετίηονται με τθν κοινότθτα διατθροφνται ςτο χρόνο 



 
 

και παρουςιάηονται ωσ διαδραςτικζσ ψθφιακζσ ιςτορίεσ και εμπειρίεσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ· (2) Η Κοινότθτα, θ οποία διατθρεί το ψθφιακό μνθμείο ηωντανό και ουςιαςτικό 

και, (3) Η Διαδικτυακι πλατφόρμα (ζκδοςθ ΕΠ) όπου τα μζλθ τθσ Κοινότθτασ ςυναντιοφνται, 

ςχεδιάηουν, εργάηονται και παραδίδουν μαηί. 

 Προτάςεισ πολιτικισ που βαςίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ και των πιλοτικϊν 

δραςτθριοτιτων, για περαιτζρω δυνατότθτα μεταφοράσ και αναβάκμιςθσ των αποτελεςμάτων 

του ζργου. 

Δφο βαςικζσ εκκζςεισ ζχουν εκπονθκεί από τουσ εταίρουσ του ζργου CDDC. Η Ζκκεςθ αναφορικά με το 

Σχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν παράδοςθ του MOOC ςυνοψίηει τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ του 

Προγράμματοσ Εκμάκθςθσ CDDC και τροφοδοτεί τα ευριματά του ςτθν αναβάκμιςθ του MOOC και ςτισ 

Προτάςεισ Πολιτικισ. Η Ζκκεςθ Πειραματιςμοφ εξθγεί τθν πιλοτικι μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για 

τθν αναβάκμιςθ των εργαςτθρίων με τουσ-ισ νζουσ-εσ. Περιζχει επίςθσ αποτελζςματα αξιολόγθςθσ από 

τουσ-ισ νζουσ-εσ που ςυμμετείχαν ςτα εργαςτιρια, τουσ-ισ εκπαιδευτικοφσ που διεξιγαγαν τα εργαςτιρια 

και τουσ-ισ εκνικοφσ-ζσ εκπαιδευτζσ/ εκπαιδεφτριεσ που διευκόλυναν τθν πιλοτικι φάςθ ςτισ χϊρεσ 

υλοποίθςθσ του ζργου. Και οι δφο εκκζςεισ εξθγοφν επίςθσ τον αντίκτυπο των πανδθμιϊν COVID-19 ςτθν 

κατάρτιςθ και ςτισ πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Το πρόγραμμα εκμάκθςθσ CDDC περιλαμβάνει: 

 Το Πρόγραμμα Σπουδϊν για τθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν που εντάςςεται ςτο Μαηικό 

Ανοικτό Διαδικτυακό Μάκθμα (MOOC) για τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ϊςτε να τουσ 

ειςάγει ςτθν ψθφιακι πολιτιςτικι κλθρονομιά και τον τρόπο με τον οποίο κα τθ διδάξουν ςτουσ-ισ 

μακθτζσ/ μακιτριεσ μζςω τθσ χριςθσ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (ΕΠ) και των ψθφιακϊν 

εργαλείων για τθν ψθφιακι αφιγθςθ, κακϊσ και ςτον τρόπο με τον οποίο δφνανται να 

χρθςιμοποιιςουν τα εργαλεία αυτά για τθν ανάπτυξθ των ευχαριςτιριων ψθφιακϊν ςκθνϊν ςτισ 

τάξεισ. 

 Τθν Εκπαιδευτικι εργαλειοκικθ ςχεδιαςμζνθ για να βοθκιςει τουσ-ισ εκπαιδευτζσ-τριεσ, τουσ-ισ 

εκπαιδευτικοφσ  και άλλουσ-εσ ςτθ δθμιουργία μιασ επιτυχθμζνθσ εκπαιδευτικισ πρωτοβουλίασ. 

Περιζχει ζνα πλάνο κατάρτιςθσ, οδθγίεσ, Ανοικτοφσ Εκπαιδευτικοφσ Πόρουσ (δωρεάν εργαλεία, 

δείγματα και πρότυπα) και μακθςιακά αποτελζςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πορεία. 

Παρζχει τθν κακοδιγθςθ και τουσ πόρουσ για τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ μάκθςθ 

(μζςω του MOOC) και ςτθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ Crowddreaming. 

Τα βαςικά αποτελζςματα του ζργου είναι διακζςιμα ςτθν Αγγλικι, Κροατικι, Ελλθνικι, Ιταλικι και 

Λετονικι γλϊςςα ςτον Ιςτότοπο του ζργου: https://crowddreaming.eu/. 

https://crowddreaming.eu/


 
 

Ο αντίκτυποσ του ζργου CDDC ςε αρικμοφσ: 

- Πλιρεσ πρόγραμμα μάκθςθσ ζργου CDDC (ςυμπεριλαμβανομζνου του MOOC για κακθγθτζσ-τριεσ 

και εργαςτιρια με νζουσ-εσ) που παραδόκθκε και δοκιμάςτθκε ςτισ τζςςερισ πιλοτικζσ χϊρεσ του 

ζργου (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Λετονία)ˑ 

- 137 εκπαιδευτικοί ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ το CDDC MOOCˑ 

- 1.631 νζοι (13-19 ετϊν) ςυμμετείχαν ςε 210 εργαςτιρια CDDCˑ 

- 15 εκπαιδευτζσ-τριεσ υποςτιριξαν εκπαιδευτικοφσ ςτθν κατάρτιςθ τουσ, κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ 

και υλοποίθςθ των εργαςτθρίων CDDCˑ 

- 236 ψθφιακζσ ευχαριςτιριεσ ςκθνζσ παριχκθςαν από νζουσ-εσ με τθν υποςτιριξθ από τουσ-ισ 

εκπαιδευτικοφσ τουσ (80 επιλεγμζνεσ ςκθνζσ διατίκενται ςτθν πλατφόρμα Europa Square)ˑ 

- Το Ψθφιακό μνθμείο Europa Square και διαδικτυακι κοινότθτα με περιςςότερουσ από 2.000 

ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ ςτο τζλοσ του ζργου. 

 

Οι εταίροι του ζργου CDDC είναι: 

 ALL DIGITAL                                         , Βζλγιο – Συντονιςτισ-φορζασ 

 Centre of Technical Culture Rijeka , Κροατία 

 Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο    , Ελλάδα 

 Stati Generali dell’Innovazione       , Ιταλία 

 LIKTA                                                     , Λετονία  

https://all-digital.org/
http://www.ctk-rijeka.hr/en
http://eap.gr/en/
http://statigeneralinnovazione.it/
http://www.likta.lv/


 
 

2. Πλαίςιο πολιτικισ τθσ Ε.Ε. γφρω από το ςθμείο ςυνάντθςθσ μεταξφ 
πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ 

«Η εκπαίδευςθ και ο πολιτιςμόσ είναι το κλειδί για το μζλλον - τόςο για το άτομο όςο και για τθν Ένωςι 

μασ ςτο ςφνολό τθσ. Αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο μετατρζπουμε τθν περίςταςθ ςε ευκαιρία, τον τρόπο 

με τον οποίο μετατρζπουμε τουσ κακρζφτεσ ςε παράκυρα και τον τρόπο με τον οποίο προςφζρουμε ρίηεσ 

ςε αυτό που ςθμαίνει να είμαςτε «Ευρωπαίοι», ςε όλθ τθν ποικιλομορφία του. Όταν οι θγζτεσ τθσ 

Ευρώπθσ ςυναντθκοφν ςτο Γκζτεμποργκ αυτιν τθν εβδομάδα, πρζπει να αδράξουμε τθν ευκαιρία και να 

διαςφαλίςουμε ότι θ εκπαίδευςθ και ο πολιτιςμόσ κα γίνουν μοχλοί για τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, 

τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και εν τζλει τθν ενότθτα». - Πρόεδροσ Juncker, 14 

Νοεμβρίου 20173 

Το ςκεπτικό πίςω από το ζργο CDDC ξεκινά από τθν υπόκεςθ ότι θ πρόταςθ4 τθσ Επιτροπισ να οριςτεί το 

2018 ωσ Ευρωπαϊκό Ζτοσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, υπογραμμίηει πϊσ θ πολιτιςτικι κλθρονομιά, ενόψει 

τθσ ιςτορίασ και τθσ ταυτότθτασ που μοιράηονται όλεσ οι κοινότθτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., ζχει 

κακοριςτικισ ςθμαςίασ ρόλο για τθν επανεκκίνθςθ τθσ Ευρϊπθσ. 

Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ «Ενίςχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ταυτότθτασ μζςω τθσ Εκπαίδευςθσ και του 

Πολιτιςμοφ» (2017)5, θ πολιτιςμικι ποικιλομορφία τθσ Ευρϊπθσ είναι μια δφναμθ που τροφοδοτεί τθ 

δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία και, ταυτόχρονα, υπάρχει ζνα κοινό ζδαφοσ που αποτελεί το 

ξεχωριςτό χαρακτθριςτικό του ευρωπαϊκοφ τρόπου τθσ ηωισ. Η κατανόθςθ και θ διατιρθςθ τθσ 

πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ και ποικιλομορφίασ, αποτελοφν προχποκζςεισ για τθ διατιρθςθ τθσ 

πολιτιςμικισ μασ κοινότθτασ, των κοινϊν αξιϊν και τθσ ταυτότθτάσ μασ. 

Η εκπαίδευςθ διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν πολιτϊν για να 

βιϊςουν και να γνωρίηουν τι ςθμαίνει να είςαι «Ευρωπαίοσ-α»: αυτό είναι ζνα κεμελιϊδεσ κζμα εάν 

κζλουμε να εκπαιδεφςουμε τουσ-ισ νζουσ-εσ να γνωρίηουν και να κατανοοφν τθν κοινι ευρωπαϊκι ιςτορία 

και αξίεσ, τον διαπολιτιςμικό διάλογο, τθν κριτικι ςκζψθ και το ανοιχτό μυαλό, τθν αποτροπι ρατςιςμοφ, 

ξενοφοβίασ και ριηοςπαςτικοποίθςθσ. Ο διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ μπορεί να οριςτεί ωσ «ανοιχτι και με 

ςεβαςμό ανταλλαγι απόψεων μεταξφ ατόμων και ομάδων με διαφορετικό εκνικό, πολιτιςτικό, 

κρθςκευτικό και γλωςςικό υπόβακρο και κλθρονομιά που βαςίηεται ςτθν αμοιβαία κατανόθςθ και 

ςεβαςμό. Λειτουργεί ςε όλα τα επίπεδα - μζςα ςε κοινωνίεσ, μεταξφ των ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν και 

μεταξφ τθσ Ευρϊπθσ και του ευρφτερου κόςμου» (Λευκι Βίβλοσ γφρω από τον Διαπολιτιςμικό Διάλογο 

                                                           
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN 

4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0543&from=EN 

5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0543&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN


 
 

20086). Η ςυνειδθτοποίθςθ και θ κατανόθςθ που δθμιουργοφνται μζςω του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου, 

κεωροφνται μζςα ςυμφιλίωςθσ και ανοχισ που προλαμβάνουν τισ ςυγκροφςεισ και διαςφαλίηουν τθν 

ζνταξθ και τθ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ. 

Ταυτόχρονα, τονίηεται ότι, και ςτον τομζα τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, θ ςυνεχισ ψθφιοποίθςθ των 

μζςων παραγωγισ προςφζρει τόςο ευκαιρίεσ όςο και προκλιςεισ, με διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ 

ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ. Ωςτόςο, πολλά ςχολικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα δυςκολεφονται να 

ανταποκρικοφν ςτισ βακιζσ και περίπλοκεσ αλλαγζσ που υφίςτανται οι κοινωνίεσ και οι οικονομίεσ μασ. 

Υπάρχει ανάγκθ τα ςχολεία να προςαρμοςτοφν ςτο μεταβαλλόμενο πλαίςιο, ςτο οποίο λειτουργοφν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ψθφιακισ εποχισ και τθσ αυξανόμενθσ ποικιλομορφίασ μεταξφ των μακθτϊν. 

Όλα αυτά τα ηθτιματα απαιτοφν όχι μόνο τθν προςαρμογι των ςχολικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν, 

αλλά και πιο διαφορετικι διδαςκαλία και μάκθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν όλων των 

μακθτϊν(Επικοινωνία «Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ», 20167). 

Όπωσ αναφζρεται ςτθ ςφςταςθ του Συμβουλίου για τθν «Προαγωγι κοινϊν αξιϊν, τθσ ςυμπεριλθπτικισ 

εκπαίδευςθσ και τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ διδαςκαλίασ» (2018)8, κάκε κράτοσ μζλοσ πρζπει να 

βρει ζναν αποτελεςματικό τρόπο προϊκθςθσ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ διδαςκαλίασ 

«ενκαρρφνοντασ τθν κατανόθςθ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου και τθσ κοινισ κλθρονομιάσ και τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ γφρω από τθν ποικιλομορφία των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ». 

Αυτζσ οι Προτάςεισ αντικατοπτρίηουν τισ ςτάςεισ και τισ απόψεισ των ευρωπαίων πολιτϊν ςχετικά με τθν 

πολιτιςτικι κλθρονομιά. Σφμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 4669 που αξιολόγθςε τθ ςτάςθ και τισ απόψεισ 

κατοίκων τθσ Ε.Ε. ςχετικά με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά 9 ςτουσ 10 ανκρϊπουσ πιςτεφουν ότι θ 

πολιτιςτικι κλθρονομιά πρζπει να διδάςκεται ςτα ςχολεία γιατί αφορά τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό μασ 

και τρεισ ςτουσ τζςςερισ Ευρωπαίουσ πιςτεφουν ότι θ Ε.Ε. και τα κράτθ μζλθ τθσ και οι δθμόςιεσ αρχζσ 

πρζπει να διακζςουν περιςςότερουσ πόρουσ για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ 

Ευρϊπθσ (Gesche-Koning, 201810).  

Μία πάγια ιδζα τθσ ψθφιακισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ είναι ότι κα καταςτιςει τθ ςυμμετοχι και τθν 

προςβαςιμότθτα πιο προςιτι και κα χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο για τθν εκπαίδευςθ. Οι ψθφιακζσ 

διαδικαςίεσ αλλάηουν τον τρόπο που μακαίνουμε ςιμερα και μετατοπίηουν τον τόπο μάκθςθσ από τουσ 

παραδοςιακοφσ χϊρουσ όπωσ είναι οι ςχολικζσ τάξεισ ςε οποιοδιποτε χϊρο. Η ενςωμάτωςθ ψθφιακϊν 

                                                           
6
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d37c2 

7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&from=EN 

8https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN 
9https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG 
10

Gesche-Koning N., 2018, Research for CULT Committee – Education in Cultural Heritage, European Parliament, Policy Department for Structural 

and Cohesion Policies, Brussels 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d37c2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG


 
 

εργαλείων και ψθφιακϊν μεκόδων μάκθςθσ απαιτεί νζεσ ςτρατθγικζσ, μεκόδουσ και τρόπουσ 

αξιολόγθςθσ για τθ ςτιριξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθ διαςφάλιςθ ότι όλοι οι πολίτεσ είναι ςε κζςθ να 

ςυνειςφζρουν ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό. Αυτά αντικατοπτρίηονται ςτα πρόςφατα ζγγραφα 

πολιτικισ τθσ Ε.Ε. ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και του πολιτιςμοφ. 

Η Νζα Ευρωπαϊκι Ατηζντα για τον πολιτιςμό (2018)11, Πρόγραμμα εργαςίασ για τον πολιτιςμό 2019-

202112 και θ αξιολόγθςθ τθσ Σφςταςθσ για τθν ψθφιοποίθςθ και τθ διαδικτυακι προςβαςιμότθτα 

πολιτιςμικοφ περιεχομζνου και ψθφιακι ςυντιρθςθ (2011)13 είναι το πρϊτο βιμα προσ ζνα νζο πλαίςιο 

πολιτικισ για να καταςτοφν τα ιδρφματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ζτοιμα για τθν ψθφιακι εποχι, 

κζτοντασ ξεκάκαρα τθ φιλοδοξία για τθν ενςωμάτωςθ τθσ πολιτιςτικισ πολιτικισ και τθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ τομζων. Το τελευταίο υπογραμμίηει επίςθσ, το τεράςτιο δυναμικό των προθγμζνων 

ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (π.χ. 3D ψθφιοποιιςεισ) ι αναδυόμενων τεχνολογιϊν όπωσ θ εικονικι 

πραγματικότθτα ι θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα. 

Το Σεπτζμβριο 2020, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςίευςε το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ψθφιακι Εκπαίδευςθ 

2021-202714 (DEAP) το οποίο επικεντρϊκθκε ςε δφο ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ: (1) Προϊκθςθ ενόσ 

οικοςυςτιματοσ ψθφιακισ εκπαίδευςθσ υψθλισ απόδοςθσ · και (2) Ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων 

και ικανοτιτων για τθν ψθφιακι εποχι. Η κρίςθ COVID-19 ενίςχυςε τθν ανάγκθ προϊκθςθσ μιασ καλισ 

κατανόθςθσ του ψθφιακοφ κόςμου και υποςτιριξθσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ψθφιακισ ικανότθτασ των πολιτϊν 

και των μακθτϊν όλων των θλικιϊν. Οι δράςεισ τθσ προτεραιότθτασ 2 εξετάηουν τόςο τισ βαςικζσ όςο και 

τισ προθγμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ ικαγζνειασ και τθσ ζνταξθσ. Το 

DEAP υπογραμμίηει τον τρόπο με τον οποίο θ ανάλθψθ και χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για τθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ απαιτεί μια κριτικι προςζγγιςθ και μια ολιςτικι προοπτικι: «Η ενςωμάτωςθ 

ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςε διαδικαςίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ δεν ςθμαίνει απλϊσ αναπαραγωγι ι 

μεταφορά πρακτικϊν πρόςωπο με πρόςωπο ι παραδοςιακϊν προςεγγίςεων ςτο διαδίκτυο. Πρόκειται για 

μια πολφπλοκθ διαδικαςία, θ οποία απαιτεί ιςχυρι ψθφιακι χωρθτικότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ςχεδιαςμοφ για οργανωτικζσ αλλαγζσ, ςυνεχι παρακολοφκθςθ και προςαρμογι, και ζντονθ εςτίαςθ ςτθ 

μακθςιακι παιδαγωγικι». 

  

                                                           
11https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN 
12https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN 
13https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711 
14https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


 
 

3. Προτάςεισ για τθ δυνατότθτα μεταφοράσ των αποτελεςμάτων του 
ζργου 

Η μεκοδολογία κατάρτιςθσ που μεταφζρκθκε και αναπτφχκθκε ςτο ζργο CDDC πζτυχε τουσ 

κακοριςμζνουσ ςτόχουσ και αξιολογικθκε κετικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πιλοτικό πρόγραμμα 

(εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ). Ωςτόςο, ο αντίκτυποσ του COVID-19 ςτθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων ιταν 

ςθμαντικόσ. Η πορεία κατάρτιςθσ του ζργου CDDC ζχει δφο ςκζλθ, ζνα για τουσ εκπαιδευτικοφσ και ζνα 

για τουσ μακθτζσ, το οποίο είχε ωσ αποτζλεςμα ακόμθ περιςςότερεσ προκλιςεισ για τουσ εταίρουσ του 

ζργου, τουσ εκνικοφσ εκπαιδευτζσ και τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Το αρχικό ςχζδιο ιταν θ εφαρμογι διαδικτυακισ κατάρτιςθσ (MOOC) με κακθγθτζσ και δια ηϊςθσ 

εργαςτιρια με μακθτζσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ του δια ηϊςθσ πιλοτικοφ προγράμματοσ ιταν να δοκιμαςτεί θ 

μεκοδολογία Crowddreaming με τουσ μακθτζσ. Λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19, οι δραςτθριότθτεσ 

κατάρτιςθσ πρόςωπο με πρόςωπο ζπρεπε να εφαρμοςτοφν, όταν επιτρεπόταν από τουσ εκνικοφσ 

περιοριςμοφσ ςτισ χϊρεσ εταίρουσ, με οριςμζνουσ περιοριςμοφσ και εμπόδια. 

Οι εταίροι του ζργου επινόθςαν δφο ομάδεσ ςυςτάςεων (για τουσ παρόχουσ εκπαίδευςθσ και τουσ-ισ 

υπεφκυνουσ-εσ χάραξθσ πολιτικισ) για τθν προϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ μεταφοράσ και περαιτζρω 

διάχυςθσ τθσ μεκοδολογίασ Crowddreaming και τθσ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων των ζργων ςτουσ 

επίςθμουσ εκπαιδευτικοφσ τομείσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Οι Προτάςεισ βαςίηονται ςτα αποτελζςματα του 

ζργου, τθν εκτενι τεχνογνωςία και τθν εμπειρία των ςυνεργατϊν-ιδϊν του ζργου ςτον τομζα. Και οι δφο 

μεκοδολογίεσ εκπαίδευςθσ (MOOC και ςυν-δθμιουργία ψθφιακϊν ςκθνϊν) ζχουν αποδειχκεί επαρκείσ 

για τθν ομάδα-ςτόχο του ζργου και αποτελεςματικζσ. Οι ακόλουκεσ Προτάςεισ βαςίηονται ςτα 

αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ του CDDC ςτισ τζςςερισ πιλοτικζσ χϊρεσ του ζργου (Κροατία, Ελλάδα, 

Ιταλία και Λετονία). 

  



 
 

3.1 Προτάςεισ προσ παρόχουσ εκπαίδευςθσ 

Οι ακόλουκεσ Προτάςεισ βαςίηονται ςτθν εμπειρία του ζργου CDDC και ςτα ςχόλια που ζλαβαν χϊρα από 

τουσ-ισ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ ςτο πρόγραμμα από τισ 4 χϊρεσ που ςυμμετείχαν ςτο πιλοτικό πρόγραμμα 

και απευκφνονται ςτουσ-ισ εκπαιδευτικοφσ. Αυτζσ οι Προτάςεισ αφοροφν ςυγκεκριμζνα τον τρόπο 

αξιοποίθςθσ τθσ ψθφιακισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ωσ μζςου εκπαίδευςθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ, τθν 

ενδυνάμωςθ των δεξιοτιτων των νζων (δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν κλθρονομιά, κακϊσ και γνϊςεισ 

και ικανότθτεσ ςτθν κοινι ιςτορία, διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ, κριτικι ςκζψθ, εγγραμματιςμόσ ςτα μζςα, 

δθμιουργικότθτα και ψθφιακζσ δεξιότθτεσ), και τθν προϊκθςθ των ευρωπαϊκϊν αξιϊν μεταξφ των νζων. 

Στοχεφουν ςε ςχολεία και άλλουσ παρόχουσ τυπικισ εκπαίδευςθσ με μακθτζσ/ μακιτριεσ θλικίασ μεταξφ 

13 και 19 ετϊν. 

Η εργαςία των εκπαιδευτικϊν ςε ςχολεία ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ακολουκεί τθν ίδια αποςτολι, αλλά ο 

τρόποσ με τον οποίο εφαρμόηεται εξαρτάται κυρίωσ από τθν εκνικι νομοκεςία, τθν κατάςταςθ των 

ςχολείων και τισ αποφάςεισ των διευκυντϊν-ριϊν. Η αυτονομία του τομζα τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ ζχει 

φψιςτθ ςθμαςία και με τισ ακόλουκεσ Προτάςεισ, οι εταίροι του προγράμματοσ CDDC δεν τθν 

υπονομεφουν. 

 Απλοφςτευςθ κανόνων και διαδικαςιϊν που επιτρζπουν και διευκολφνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ 

να ςυμμετζχουν ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 

Η παροχι πιο ευζλικτων διαδικαςιϊν όςον αφορά τθν πολυπλοκότθτα και τθ διάρκεια κα 

ςυνζβαλε ςε μεγάλο βακμό ςτθν αφξθςθ του κινιτρου και τθσ ετοιμότθτασ των εκπαιδευτικϊν να 

ςυμμετάςχουν ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (ειδικά ζργων που υποςτθρίηονται από 

Προγράμματα τθσ Ε.Ε. όπωσ το Erasmus+) οι οποίεσ ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθ διδαςκαλία 

παρζχοντασ νζεσ μεκοδολογίεσ και επιτρζποντασ ςτουσ-ισ μακθτζσ-ιτριεσ να αποκτιςουν 

πολφτιμεσ βαςικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ για τθ ηωι και να ςυνειςφζρουν ςτισ κοινζσ 

ευρωπαϊκζσ αξίεσ. 

 Παροχι ιςότιμων ςυνκθκϊν για τθν (εξ αποςτάςεωσ) μάκθςθ 

33% των ςυμμετεχόντων-ουςϊν ςτισ πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ του CDDC προζρχονταν από 

περιοχζσ τθσ επαρχίασ και ανζφεραν ότι είχαν παρωχθμζνο και ανεπαρκι εξοπλιςμό ςε οριςμζνα 

ςχολεία (υπολογιςτζσ, tablet κ.λπ.) ι/ και προβλιματα ςυνδεςιμότθτασ ςτο Διαδίκτυο 

(ςτακερότθτα, ευρυηωνικι ςφνδεςθ κ.λπ.). 

Η πανδθμία COVID-19 αποκάλυψε οριςμζνα κρίςιμα κενά και διαφορζσ ςτθν ποιότθτα του 

εξοπλιςμοφ και τθσ υποδομισ που διατίκενται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ-ριεσ ςε μθ αςτικζσ 



 
 

περιοχζσ. Είναι πολφ ςθμαντικό, ειδικά βραχυπρόκεςμα, να ξεπεράςουμε τισ ςυηθτιςεισ ςχετικά 

με το ποιοσ-α είναι υπεφκυνοσ-θ για αυτόν τον τομζα και να αναηθτιςουμε λφςεισ που κα 

διαςφαλίςουν βραχυπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα τθν ιςότθτα όλων των εκπαιδευτικϊν ςτθ 

διεξαγωγι και τθν εφαρμογι μάκθςθσ από απόςταςθ παρζχοντασ επαρκι εξοπλιςμό και 

ςυνδεςιμότθτα ςτο Διαδίκτυο. 

 Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ νζων μεκόδων 

διδαςκαλίασ και τεχνολογιϊν για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Η εκμάκθςθ νζων ψθφιακϊν δεξιοτιτων και τεχνολογίασ είναι μια δφναμθ που αναγνωρίςτθκε 

από τουσ-ισ μακθτζσ/ μακιτριεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθν αξιολόγθςθ των 

δραςτθριοτιτων του ζργου. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί ανζφεραν ότι θ εκμάκθςθ τθσ μεκόδου 

Crowddreaming κα τουσ επιτρζψει να ςχεδιάςουν νζα και ςυναρπαςτικά μακιματα ςτο μζλλον. 

Αυτό δεν κα ιταν δυνατό εάν τα ςχολεία και οι εκπαιδευτικοί δεν επζλεγαν να επενδφςουν 

ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ για να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα CDDC. 

Οι πάροχοι τυπικισ εκπαίδευςθσ πρζπει να αναγνωρίςουν περαιτζρω τθν αξία αυτϊν των 

ςυνεργαςιϊν για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν και τισ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτισ 

τακτικζσ δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτα ςχολεία. Οι διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ 

και θ εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ φαίνονται ςυχνά λανκαςμζνα απλά. Η χριςθ διαδικτυακϊν 

εργαλείων (π.χ. Moodle, MSTeam, Zoom κ.λπ.) για τθν εφαρμογι διαδραςτικϊν και ουςιαςτικϊν 

διδακτικϊν δραςτθριοτιτων απαιτεί διαφορετικζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ από τθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να αναγνωρίςουμε τθν ανάγκθ για κάτι παραπάνω από τθ 

γενικι εκπαίδευςθ και να επιτρζψουμε ςτουσ-ισ εκπαιδευτικοφσ να εγγραφοφν ςε δραςτθριότθτεσ 

που τουσ παρζχουν ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ποιοτικι εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ.  

 Ενκάρρυνςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ με εξωτερικοφσ εταίρουσ 

Το κφριο πλεονζκτθμα που εντοπίςτθκε από μακθτζσ/ μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτζσ 

ιταν θ ικανότθτα ςυνεργαςίασ ςε μεγάλθ κλίμακα. Οι μακθτζσ/ μακιτριεσ εργάςτθκαν ςε ομάδεσ, 

οι εκπαιδευτικοί τουσ ςφςτθςαν ςε εκπροςϊπουσ μουςείων, αρχείων και βιβλιοκθκϊν γεγονόσ 

που επζτρεψε νζουσ ςυνεταιριςμοφσ και ςυνεργαςίεσ, οι εκπαιδευτζσ διευκόλυναν τθ ςυνεργαςία 

μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και το πλαίςιο ζργου παρείχε μια ευκαιρία για διεκνι ανταλλαγι και 

οικοδόμθςθ κοινοτιτων εκπαιδευτικϊν πζρα από τα εκνικά εκπαιδευτικά πλαίςια. 

Τα ςχολεία, οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ/ μακιτριεσ επωφελοφνται πολφ όταν τα ςχολεία 

ςυνεργάηονται με άλλουσ οργανιςμοφσ και ιδρφματα από διάφορουσ τομείσ. Τα οφζλθ είναι 



 
 

εκτεταμζνα: επαγγελματικι ανάπτυξθ του ςχολικοφ προςωπικοφ, νζοι ςυνεταιριςμοί και 

ςυνεργαςίεσ ζργων, βελτιωμζνεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ που ςυμβάλλουν ςτθ μάκθςθ δεξιοτιτων 

και ικανοτιτων. Αυτό το είδοσ ςυνεργαςίασ ςπάνια ςυμβαίνει τυχαία, επομζνωσ οι πάροχοι 

εκπαίδευςθσ πρζπει να ενκαρρφνουν και να προωκοφν τθ ςυνεργαςία προςδιορίηοντασ τισ 

ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ τουσ και να επιδιϊκουν ενεργά να ςυνεργαςτοφν με κατάλλθλουσ 

οργανιςμοφσ.  

 Ενδιαφζροντα κζματα (ψθφιακά εργαλεία, επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, εξερεφνθςθ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ευρωπαϊκζσ αξίεσ, ςυν-δθμιουργία) και ςυναρπαςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ υποκινοφν τα κίνθτρα και τθν εμπλοκι ςτισ δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ 

Η αξιολόγθςι μασ ζδειξε ότι το κζμα του ζργου (ψθφιακι πολιτιςτικι κλθρονομιά) είναι 

ςυναρπαςτικό και ενδιαφζρον τόςο για τουσ μακθτζσ/ μακιτριεσ όςο και για τουσ-ισ 

εκπαιδευτικοφσ. Αυτόσ ο παράγοντασ τουσ βοικθςε να διατθριςουν τον ενκουςιαςμό και τα 

κίνθτρα ςε υψθλό επίπεδο και μείωςε κατά αυτό τον τρόπο το ποςοςτό εγκατάλειψθσ. 

Καλό κα ιτανε, οι πάροχοι εκπαίδευςθσ να χρθςιμοποιοφν αυτόν τον παράγοντα προσ όφελοσ 

όλων των ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ. Το κλειδί για αυτό είναι μια αμφίδρομθ 

επικοινωνία μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν (θγεςία του ςχολείου, εκπαιδευτικοί και 

μακθτζσ) θ οποία επιτρζπει ςε ςθμαντικζσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ να διαμορφϊνουν 

δραςτθριότθτεσ ςτα ςχολεία που να μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ και τα 

ενδιαφζροντα των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. Αυτό κα αποφζρει καλφτερα αποτελζςματα 

όχι μόνο όςον αφορά τθν ικανοποίθςθ αλλά και το ποςοςτό και τθν ποιότθτα των αποκτθκζντων 

ικανοτιτων και δεξιοτιτων. 

 Ο πολιτιςμόσ είναι μια κόλλα που ςυνδζει ανκρϊπουσ από διαφορετικά ζκνθ και υπόβακρα και 

είναι ςε κζςθ να διευκολφνει τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 

Η χριςθ ενόσ ςτοιχείου πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ωσ μζςου για τθν εκπαίδευςθ και τθ μετάδοςθ 

αξιϊν είναι πικανϊσ μια από τισ παλαιότερεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ. Η μεκοδολογία 

Crowddreaming απλϊσ παρζχει ζνα πλαίςιο που επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να 

χρθςιμοποιιςουν αυτιν τθ γνϊςθ, τα ενςωματωμζνα εργαλεία και τισ μεκοδολογίεσ για να τθν 

υποςτθρίξουν. Ομοίωσ ζχει γίνει και με άλλεσ πρωτοβουλίεσ και οργανιςμοφσ ςε ολόκλθρθ τθν 

Ευρϊπθ, αλλά αυτό που ξεχωρίηει από τθν άποψθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποικιλίασ των 

εκπαιδευτικϊν πόρων που χρθςιμοποιοφν (ψθφιακι) κουλτοφρα είναι θ πρωτοβουλία τθσ 

Europeana και θ πλατφόρμα τθσ: Europeana Classroom.  

https://www.europeana.eu/
https://www.europeana.eu/en/europeana-classroom


 
 

 

 Χριςθ τεχνολογίασ και εργαλείων εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτθν 

εκπαίδευςθ 

Η τεχνολογία είναι ζνασ μεγάλοσ καταλφτθσ προόδου. Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ ςτθν 

εκπαίδευςθ ζχει ζρκει ςτο προςκινιο περιςςότερο από ποτζ με τθν επζλαςθ του COVID-19 θ 

οποία ανάγκαςε τουσ εκπαιδευτικοφσ τομείσ να υιοκετιςουν νζα εργαλεία και μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ για τθν προϊκθςθ τθσ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ. Ωςτόςο, λίγεσ τεχνολογίεσ είναι τόςο 

ςυναρπαςτικζσ για τουσ νζουσ όςο θ τεχνολογία και τα εργαλεία εικονικισ και επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ. Αυτό επιβεβαιϊκθκε επίςθσ από τα πολφ κετικά ςχόλια που ελιφκθςαν από 

μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετείχαν ςτο ζργο CDDC μετά από τθν παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ τουσ ςτο ψθφιακό μνθμείο-πλατείαEuropaSquare. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το κατϊφλι για χριςθ τόςο τεχνολογιϊν όςο και εργαλείων ςε 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κεωρείται ςυχνά υψθλό όςον αφορά το κόςτοσ και τισ 

απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ. Αυτι δεν αντιπροςωπεφει τθν πραγματικότθτα. Υπάρχουν πολλά 

διακζςιμα εργαλεία ανοιχτισ πρόςβαςθσ για τθ χριςθ επαυξθμζνθσ ι εικονικισ πραγματικότθτασ 

ςτθν εκπαίδευςθ που οι εκπαιδευτικοί μποροφν να χρθςιμοποιιςουν χωρίσ να αποκτιςουν πολφ 

εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ ι να επενδφςουν ςθμαντικοφσ οικονομικοφσ πόρουσ.  

  



 
 

3.2 Προτάςεισ προσ τουσ-ισ υπεφκυνουσ-εσ χάραξθσ πολιτικισ 

Οι ακόλουκεσ Προτάςεισ ςτοχεφουν ειδικά ςτουσ-ισ υπεφκυνουσ-εσ χάραξθσ πολιτικισ ςτον τομζα του 

πολιτιςμοφ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ νεολαίασ ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

(ανάλογα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ): 

 Ενεργι προϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ STEAM προςζγγιςθσ που παρζχει μια διεπιςτθμονικι και 

εφαρμοςμζνθ προςζγγιςθ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, το οποίο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τον 

εφοδιαςμό των νζων με βαςικζσ ικανότθτεσ και ψθφιακζσ δεξιότθτεσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για 

τθν επιτυχι ςυμμετοχι ςτθν ψθφιακά μεταμορφωμζνθ κοινωνία.  

 Ζνα πιο ευζλικτο, πιο διεπιςτθμονικά προςανατολιςμζνο Πρόγραμμα Σπουδϊν, που ενκαρρφνει 

ενεργά τθ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν από διαφορετικοφσ τομείσ ςτθν από κοινοφ 

υλοποίθςθ ενόσ ζργου, όχι μόνο κα εμπλουτίςει τθ μακθςιακι διαδικαςία, αλλά επίςθσ, κα 

διδάξει ζμπρακτα τθν πραγματικι αξία τθσ ςυνεργαςίασ ςτουσ-ισ μακθτζσ/ μακιτριεσ μζςω 

αυκεντικϊν εμπειριϊν ηωισ. 

 Η κεςμοκζτθςθ επίςθμου εκπαιδευτικοφ χρόνου αφιερωμζνου ςε δθμιουργικζσ εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ, και για ζργα όπωσ το CDDC, ενςωματωμζνα ςτο παραδοςιακό πρόγραμμα 

ςπουδϊν των ςχολείων για όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Αυτό κα ενκάρρυνε ςε μεγάλο βακμό 

τθ ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/ μακθτριϊν ςε τζτοια ζργα και κα τουσ προςζφερε τθ 

δυνατότθτα να καταβάλουν κάκε δυνατι προςπάκεια. Η ουςιαςτικι ζνταξθ αυτϊν των ζργων ςτο 

κακθμερινό ςχολικό πρόγραμμα κα αναβακμίςει επίςθσ αυτά τα ζργα ςτο ςυλλογικό 

υποςυνείδθτο τόςο γονζων όςο και εκπαιδευτικϊν, και κα τισ μετζτρεπε από δευτερεφουςεσ 

δραςτθριότθτεσ ςε αυτό που πραγματικά είναι, κοινϊσ ζργα που ενκαρρφνουν τθν αποκλίνουςα 

ςκζψθ και διδάςκουν ςτουσ-ισ μακθτζσ/ μακιτριεσ χριςιμεσ δεξιότθτεσ ηωισ για το μζλλον τουσ. 

 Η παροχι καλφτερθσ υποδομισ ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο και εξοπλιςμοφ ςτα ςχολεία, ειδικά ςτα 

ςχολεία τθσ επαρχίασ, αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμπεριλθπτικι και ποιοτικι εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ. Η ανάγκθ για αυτό μάλιςτα, υπερβαίνει τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ οι 

ψθφιακοί μεταςχθματιςμοί ςε όλα τα φάςματα πολιτικισ απαιτοφν ςτακερι ςυνδεςιμότθτα και 

ςφγχρονο εξοπλιςμό hardware. Κάτι τζτοιο είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ και για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ ιςότθτασ και τθσ ςυμπερίλθψθσ, τόςο του ςχολικοφ προςωπικοφ όςο και των μακθτϊν/ 

μακθτριϊν. 

 Αφξθςθ τθσ υποςτιριξθσ (οικονομικι και κεςμικι) ςε πρωτοβουλίεσ, δραςτθριότθτεσ και ζργα που 

επικεντρϊνονται ςτθ ςφηευξθ εκπαιδευτικϊν και πολιτιςτικϊν τομζων. 



 
 

 Ευρεία και ολιςτικι προςζγγιςθ απζναντι ςτουσ-ισ μακθτζσ/ μακιτριεσ και τθν εκπαίδευςθ. Οι 

εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ πρζπει να ςτραφοφν από τθν εςτίαςθ ςε περιοριςτικά και 

γενικευμζνα προγράμματα ςπουδϊν προσ τθν επικζντρωςθ ςτο-θ μακθτι/ μακιτρια.  

 Περαιτζρω υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ για προςαρμογι ςτο ψθφιακό 

μεταςχθματιςμό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ πιο ςυμπεριλθπτικισ προςζγγιςθσ ςτθν ανάπτυξθ 

ψθφιακϊν δεξιοτιτων και περαιτζρω τόνωςθ των ςυνεργαςιϊν μεταξφ τθσ επίςθμθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και άλλων εμπλεκόμενων φορζων (όπωσ οργανϊςεισ 

τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, πολιτιςτικοί οργανιςμοί, μουςεία, αρχεία, κλπ.). 

 Παροχι μεγαλφτερθσ προβολισ ςτισ πρωτοβουλίεσ που αξιοποιοφν τθ ςυν-δθμιουργία και τθν 

ομότιμθ μάκθςθ για τθ μάκθςθ και τθν προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, του 

διαπολιτιςμικοφ διαλόγου, τθσ κριτικισ ςκζψθσ, του γραμματιςμοφ ςτα μζςα, τθσ 

δθμιουργικότθτασ και των ψθφιακϊν δεξιοτιτων προςφζροντασ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για 

παρουςίαςθ και διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν. Με τον ίδιο τρόπο, υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ 

εκπροςϊπων των δθμοςίων διοικιςεων ςε αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ για περαιτζρω ανάδειξθ τθσ 

υποςτιριξισ τουσ. 

 Υποςτιριξθ τθσ παιδαγωγικισ και ψθφιακισ αναβάκμιςθσ των εκπαιδευτικϊν τόςο ςε επίςθμα 

όςο και ςε μθ τυπικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

 Παρακζτοντασ το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ψθφιακι Εκπαίδευςθ 2021-2027 (ςελίδα 6): «Το βαςικό 

μάκθμα τθσ κρίςθσ του COVID-19 είναι ότι θ ψθφιακι εκπαίδευςθ δεν πρζπει πλζον να κεωρείται 

ωσ ζνα ξεχωριςτό κζμα αλλά αντίκετα πρζπει να κεωρείται αναπόςπαςτο μζροσ του ςυνόλου τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κατάρτιςθσ. 

 

Και τα δφο ςφνολα Προτάςεων αντικατοπτρίηουν τα ευριματα που περιγράφονται ςτισ Εκκζςεισ Πιλοτικισ 

εφαρμογισ, και Σχεδιαςμοφ και εφαρμογισ του MOOC και βαςίηονται ςε ανατροφοδότθςθ και 

αξιολογιςεισ από κακθγθτζσ-τριεσ, μακθτζσ/ μακιτριεσ και εκνικοφσ-ζσ εκπαιδευτζσ/ εκπαιδεφτριεσ. Αυτό 

είναι ςθμαντικό επειδι τεκμθριϊνει τθν ανάγκθ για δράςθ και άλλεσ ςχετικζσ Προτάςεισ μζςα από μία 

διετι διαδικαςία και εκατοντάδεσ ςχόλια που ςυλλζχκθκαν ςτθν πορεία του ζργου. Επομζνωσ, θ 

τελευταία Πρόταςθ είναι να αναγνϊςετε τισ παροφςεσ Προτάςεισ Πολιτικισ μαηί με τα άλλα Παραδοτζα 

του ζργου CDDC. 

  



 
 

4. Συμπεράςματα 

Η ενςωμάτωςθ τθσ πολιτιςμικισ πολιτικισ και θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με πολιτικζσ άλλων τομζων 

όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ οικονομία και οι διεκνείσ ςχζςεισ ζχουν τεκεί ςτθν πρϊτθ γραμμι των πλαιςίων 

πολιτιςτικισ πολιτικισ τθσ Ε.Ε. και των κρατϊν μελϊν. Ο τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ καινοτομεί και 

βελτιϊνεται ςυνεχϊσ για να αναπτφξει νζουσ και καλφτερουσ τρόπουσ για τθ αποτελεςματικι μετάδοςθ 

γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων ςε όλεσ τισ γενιζσ. 

Η ςυνειςφορά του ζργου CDDC από αυτι τθν άποψθ είναι μια επιβεβαίωςθ των κετικϊν επιπτϊςεων 

αυτισ τθσ πολιτικισ κατεφκυνςθσ με ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα, αναλφςεισ και αξιολογιςεισ που 

ςυγκεντρϊκθκαν και παρουςιάςτθκαν ςτα αποτελζςματα του ζργου, ςτθν πιλοτικι εφαρμογι του και ςτισ 

Εκκζςεισ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ του MOOC. Ζνα από τα ςθμαντικά διδάγματα του ζργου CDDC είναι 

ότι θ βαςικι δράςθ για τθ μετατροπι κατευκυντιριων αρχϊν, αξιϊν και κατευκφνςεων των πολιτιςτικϊν 

και εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν ςε δραςτθριότθτεσ και αποτελζςματα είναι θ υποςτιριξθ.  

Συςτθματικι υποςτιριξθ που εκδθλϊνεται με οικονομικά μζςα, υποδομζσ, βιωςιμότθτα και λιψθ 

αποφάςεων ςε ανϊτατα επίπεδα. Και ατομικι υποςτιριξθ όπωσ αυτι που παρζχεται ςτα ςχολεία, 

επιτρζποντάσ τουσ να ανοίξουν τισ πόρτεσ τουσ ςε ςυνεργαςίεσ και πειραματιςμοφσ, ςε εκπαιδευτικοφσ 

υποςτθρίηοντάσ τουσ ςτθν αναβάκμιςθ και τθν καινοτομία και ςτουσ-ισ μακθτζσ/ μακιτριεσ 

ενκαρρφνοντάσ τουσ να ονειρεφονται και να τολμοφν. 

Όταν παρζχονται, είναι ζργα όπωσ το CDDC, Προγράμματα όπωσ το Erasmus + και αφοςιωμζνοι 

άνκρωποι, όπωσ οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ/ μακιτριεσ και οι εκπαιδευτζσ/ εκπαιδεφτριεσ από τθν 

Κροατία, τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία και τθ Λετονία, που ςυναντϊνται και ενϊνονται για να προκαλζςουν μια 

πραγματικι και ουςιαςτικι αλλαγι για τουσ ανκρϊπουσ και τθν κοινωνία. 


