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ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά αντικατοπτρίζει 
την κοινή οργάνωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική 
κληρονομιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στις πολιτικές και τα προγράμματα 
της ΕΕ. Στόχος του είναι να αποτυπώσει και να αναβαθμίσει την επιτυχία του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το οποίο είχε ως στόχο να 
ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να ασχοληθούν με 
την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και να  ενισχύσει την αίσθηση του 
ανήκει σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το πλαίσιο προτείνει περίπου 60 δράσεις 
που θα υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019 και το 2020, οι οποίες 
επικεντρώνονται σε πέντε κύριους θεματικούς τομείς:  

(1) Πολιτιστική κληρονομιά για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς: συμμετοχή και  
διαδικτυακά  για όλους  

(2) Πολιτιστική κληρονομιά για μια βιώσιμη Ευρώπη: έξυπνες λύσεις για ένα 
συνεκτικό και βιώσιμο μέλλον.  

(3) Πολιτιστική κληρονομιά για μια ανθεκτική Ευρώπη: διαφύλαξη της 
απειλούμενης κληρονομιάς  

(4) Πολιτιστική κληρονομιά για μια καινοτόμο Ευρώπη: κινητοποίηση της γνώσης 
και της έρευνας  

(5) Πολιτιστική κληρονομιά για ισχυρότερες παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις: 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.1 

Το έργο DIGICULT Erasmus+ προσφέρει ένα καινοτόμο μονοπάτι ηλεκτρονικής 
μάθησης, βασισμένο σε ψηφιακά εργαλεία και εστιασμένο στην πολιτιστική 
κληρονομιά, με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικών, βασικών δεξιοτήτων και 
δεξιοτήτων ζωής, βελτιώνοντας τις βασικές ικανότητες των μαθητών, όπως 
συνοψίζονται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου: επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 
ψηφιακή τεχνογνωσία,  κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές ικανότητες, 

 
1 European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, 
European framework for action on cultural heritage, Publications Office, 2019, 
https://data.europa.eu/doi/10.2766/949707 
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πρωτοβουλία, επιχειρηματικότητα και πολιτιστική ευαισθητοποίηση. Αυτή η 
διαδρομή ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές με 
αναφορά και στους νέους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, καθώς 
μετατρέπει τις γνώσεις και το πάθος τους για τα ψηφιακά εργαλεία (όπως τα 
βιντεοπαιχνίδια ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και την αυξανόμενη 
περιβαλλοντική ευαισθησία τους σε δεξιότητες χρήσιμες για το επαγγελματικό 
τους μέλλον. Οι εκπαιδευτές/καθηγητές μπορούν να βιώσουν μια νέα μικτή 
διδακτική προσέγγιση που ενσωματώνει την ψηφιακή τεχνολογία, τις ξένες 
γλώσσες και τη μάθηση μέσω της πρακτικής. Το έργο DIGICULT, ακολουθώντας 
αυτή την εκπαιδευτική πορεία και έχοντας ως επίκεντρο ένα νέο πολιτιστικό 
παράδειγμα, είναι συνεπές με ορισμένους SDGS - Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης - 
που έχουν τεθεί από την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών:  

Ατζέντα: 

Στόχος 4 - Διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης 
εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους. 

Στόχος 5 - Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών 
και των κοριτσιών.  

Στόχος 8 - Προώθηση της διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. 

Στόχος 12 - Εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής.  

Στόχος 17 - Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνηση της παγκόσμιας 
εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το DIGICULT θα προωθήσει αυτούς 
τους στόχους μέσω της προώθησης: - μιας διαμορφωτικής/πολιτιστικής αφήγησης 
που λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς, - 
μιας διαδρομής ηλεκτρονικής μάθησης που αποσκοπεί στην εμβάθυνση 
ορισμένων SDGS  - στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, των εννοιών της οικολογικής και 
ψηφιακής μετάβασης, της νέας διάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς, - ενός 
παιχνιδιού που αποσκοπεί στην παροχή τόσο ποιοτικής εκπαίδευσης/υπηρεσιών 
όσο και ψηφιοποίησης/καινοτομίας σε πολιτιστικά ιδρύματα, - ενός συνειδητού 
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και φιλικού προς το περιβάλλον προτύπου πολιτιστικής κατανάλωσης (π.χ. 
πολιτιστικές εκδηλώσεις με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο).  

Επιπλέον, το έργο DIGICULT λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται 
από το "Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus" που προωθείται έντονα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του κόσμου του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας και του κόσμου της παραγωγής, της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, για να καθοδηγήσει την οικολογική μετάβαση που επιδιώκεται από 
την Πράσινη Νέα Συμφωνία και τη Νέα Γενιά της ΕΕ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σύμπραξη  

Η σύμπραξη DIGICULT αποτελείται από 9 οργανισμούς από 6 χώρες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων ΕΕΚ, οργανισμών, ενός πανεπιστημίου, 
ιδρυμάτων και ενός ερευνητικού ινστιτούτου, που ασχολούνται με τα θέματα της 
ψηφιακής εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 

CIOFS-FP PIEMONTE                                                                                                                                   
CIOFS                           Ιταλία 

ΕΝΩΣΗ ΛΕ ΤΕΡΡΕ -  ΣΑΒΟΙΑ                                                                                                                      
TDS                             Ιταλία 

FAI - ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                                                       
FAI                              Ιταλία 

BALLYMUN ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                             
BJC                         Ιρλανδία 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                                                                              
IZTZG                      Κροατία 

VSI "EMUNDUS"                                                                                                                                          
eMundus              Λιθουανία 

DIGIPRO EDUCATION LTD                                                                                                                 
DIGIPRO                             Κύπρος 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                                                                                                                      
UNIC                         Κύπρος 

ΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ                              
NCK                                  Σουηδία 

Χρονική διάρκεια: 

Από Μ1/1η Ιανουαρίου, 2022 έως Μ30/30η Ιουνίου 2024 

Στόχοι: 

• Να ενισχύσει τις ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες των "ψηφιακά 
ιθαγενών" μαθητών με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, 
ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με τον αντίκτυπο της ψηφιακής 
τεχνολογίας στον τομέα αυτό. 

• Να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των εκπαιδευομένων με την προώθηση και 
εφαρμογή ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών διαδικασιών.  

• Μεγιστοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων που επιτρέπουν τη μάθηση 
και την ενασχόληση με την πολιτιστική κληρονομιά με τρόπους που δεν 
είναι δυνατοί με φυσικό τρόπο.  

•  Να παρέχει στους δικαιούχους νέες δεξιότητες ζωής, τεχνικές, 
παιδαγωγικές και δημιουργικές δεξιότητες. 

• Να ενθαρρύνει την ευρεία και συνειδητή χρήση της Ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην ΕΕΚ. 

Ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν: 

COVID 19 -Η πανδημία έχει επιβάλει το κλείσιμο χώρων και ιδρυμάτων 
πολιτιστικής κληρονομιάς, στερώντας από τους ανθρώπους την ευκαιρία να 
απολαύσουν την εμπειρία και να μάθουν για την κληρονομιά τους. 

Στην περίοδο μετά το λουκέτο, οι χώροι αυτοί ανοίγουν σιγά σιγά με τον "νέο 
φυσιολογικό" τρόπο και εντείνουν τις εντατικές τους προσπάθειες για την παροχή 
εναλλακτικών ή πρόσθετων υπηρεσιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και 
εργαλείων. 
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Ταυτόχρονα, η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει πηγή 
ανθεκτικότητας σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να 
αντλούν έμπνευση, χαρά και αλληλεγγύη. 

Άλλωστε, η δημιουργία υπεύθυνων πολιτών που σήμερα υποστηρίζεται ως 
βασικός στόχος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προετοιμάζει τους 
ανθρώπους να γίνουν πιο δημιουργικοί και καινοτόμοι στην κοινωνία σε 
αναζήτηση νέων αξιών, ισότητας, κοινωνικής ένταξης και δικαιοσύνης προς έναν 
πιο βιώσιμο κόσμο, στον οποίο η εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά μπορεί 
να διαδραματίσει βασικό ρόλο (όπως αναφέρεται στη ΜΕΛΕΤΗ που ζήτησε η 
επιτροπή CULT). 

Η πρόκληση είναι να εκπαιδεύσουμε υπεύθυνους πολίτες (φοιτητές και 
εκπαιδευτές) προσφέροντάς τους ψηφιακές συνδέσεις και εργαλεία σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για να συναντηθούν και να 
αλληλοεπιδράσουν μέσω αυτής της "εικονικής" ευρωπαϊκής κληρονομιάς. 

Το DIGICULT θέλει να αντιμετωπίσει τους μεταβαλλόμενους τρόπους χρήσης του 
πολιτισμού και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την  διαδικτυακά  όλων στο 
περιεχόμενο. Πράγματι, στο πλαίσιο της χρήσης του πολιτισμού, η κατάσταση 
αυτή απαιτεί τη σύλληψη και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, νέων μορφών 
προβολής, επικοινωνίας,  διαδικτυακά ς και μετάδοσης της κληρονομιάς. Αυτό 
προϋποθέτει τη χρήση εναλλακτικών καναλιών μάθησης, εξίσου χωρίς 
αποκλεισμούς,  αλλά ικανών να είναι ευέλικτα και προσαρμόσιμα στο νέο πλαίσιο. 
Δεδομένου ότι ο πολιτιστικός τόπος είναι ένας εκπαιδευτικός τόπος, αυτός πρέπει 
να βιώνεται (και επομένως να αφηγείται) με τρόπο ελκυστικό και αξιομνημόνευτο. 

Το DIGICULT θέλει να προσφέρει μια ψηφιακή εκπαιδευτική διαδρομή με στόχο 
την ανάπτυξη τόσο επιστημονικών όσο και εγκάρσιων δεξιοτήτων (δεξιότητες 
ζωής), βελτιώνοντας τις βασικές ικανότητες των εκπαιδευομένων, όπως αυτές 
συνοψίζονται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου: επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 
ψηφιακή τεχνογνωσία, κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, πρωτοβουλία και 
επιχειρηματικότητα,  πολιτιστική ευαισθητοποίηση.  

Αυτή η εκπαιδευτική διαδρομή, που βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία και εστιάζει 
στην πολιτιστική κληρονομιά, μπορεί να κινητοποιήσει τους μαθητές - με 
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αναφορά και σε μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο - καθώς 
μετατρέπει τις γνώσεις και το πάθος τους για τα ψηφιακά εργαλεία (όπως τα 
βιντεοπαιχνίδια ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σε δεξιότητες χρήσιμες για το 
επαγγελματικό τους μέλλον. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βιώσουν μια νέα μικτή 
διδακτική προσέγγιση που ενσωματώνει την  ψηφιακή τεχνολογία, τις ξένες 
γλώσσες και τη μάθηση μέσω της πρακτικής. Επιπλέον, η συνεργασία με τις χώρες-
εταίρους θα επιτρέψει στους αποδέκτες να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες, να 
ανταλλάξουν απόψεις, εμπλουτίζοντας το τελικό προϊόν.  

Δικαιούχοι:                                                                                                                                                                                                         
Στο έργο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των ακόλουθων 2 ομάδων-στόχων:  

Ι.   Εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - νέοι (14-30 
ετών) που παρακολουθούν μαθήματα  
κατάρτισης                                                                                                                                                                                                             
II.  Εκπαιδευτές ΕΕΚ που συμμετέχουν σε μαθήματα κατάρτισης  

Δομή: Η μεθοδολογία του έργου αποτελείται από 3 αποτελέσματα του έργου, τα 
οποία εποπτεύονται μέσω μιας συνεχούς δραστηριότητας αξιολόγησης. Κάθε 
αποτέλεσμα θα διαιρείται σε επιμέρους δραστηριότητες, με στόχο την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων καθηκόντων. 

Αποτελέσματα έργου PR 1 M1-M8 
ΨΗΦΙΑKH ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚH ΚΛΗΡΟΝΟΜΙA: ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤOΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Επικεφαλής: UNIC.  

Εταίροι: CIOFS, TDS, FAI, eMundus, RSM, IZTZG και BJC.  

Δραστηριότητα 1.1: καθορισμός της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για το 
ακόλουθο πιλοτικό μάθημα, προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών και 
καινοτόμου προγράμματος σπουδών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος με ψηφιακές δυνατότητες.                                                                                                                                                    
Επικεφαλής της εργασίας: UNIC.                                                                                                                                                              
Δραστηριότητα 1.2: ανάπτυξη της στρατηγικής για τον τρόπο υποδοχής μαθητών 
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με πολιτισμικές ανάγκες σε ένα ψηφιακό πλαίσιο.                                                                                                                                                                                                                 
Επικεφαλής της εργασίας: TDS.  

Αποτέλεσμα: Τελικό έγγραφο στρατηγικής. 

Αποτελέσματα έργου PR 2 M8-M2 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (DIGICULT E-
LEARNING PATHWAY AND VALIDATION) 

Επικεφαλής: CIOFS.                                                                                                                                                                                          
Όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι.  

 

Δραστηριότητα 2.1: δημιουργία του περιεχομένου των ενοτήτων κατάρτισης και 
των εργαστηρίων για τους πιο καινοτόμους βασικούς τομείς, που 
προσδιορίστηκαν από τους εταίρους, ως σχετικοί με την ανάπτυξη νέων 
ψηφιακών, μεθοδολογικών/σχετικών ικανοτήτων, καθώς και ειδικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων.                                                                                                                                                  
Επικεφαλής της εργασίας: BJC.  

Δραστηριότητα 2.2: ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων για τις ενότητες 
και τα εργαστήρια σε διάφορες μορφές (π.χ.: διαδικτυακά σεμινάρια, 
βιντεοσκοπήσεις, μελέτες περιπτώσεων, διαφάνειες, ηλεκτρονικά βιβλία, άρθρα, 
σχέδια εργασίας και παιχνίδια ρόλων) κατάλληλων για τη δοκιμή του πιλοτικού 
μαθήματος DIGICULT.  

Υπεύθυνος εργασίας: UNIC. 

Δραστηριότητα 2.3: Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης   
ηλεκτρονικής μάθησης και οριστικοποίηση των ενοτήτων + δραστηριότητες 
κινητικότητας. 

 Υπεύθυνος εργασίας: CIOFS. 

Δραστηριότητα 2.4: Επικύρωση: πραγματοποιείται μέσω ποιοτικής παρατήρησης 
και ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και μέσω ειδικής 
αξιολόγησης. Θα εκδοθεί έκθεση που θα τεκμηριώνει τους τομείς βελτίωσης και 
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τα δυνατά σημεία του περιεχομένου του μαθήματος και της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής μάθησης.  

Υπεύθυνος εργασίας: eMundus 

 Αποτελέσματα: 1 πρόγραμμα εκπαίδευσης ηλεκτρονικής μάθησης + έκθεση 
επικύρωσης  

Το μάθημα θα περιλαμβάνει 30 εκπαιδευόμενους ανά χώρα / 40 στην Ιταλία και 
θα διαρκέσει 180 ώρες, σε 4 μέρη:  

A. Πιλοτικό μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης ΚΟΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (για τις 2 ομάδες-
στόχους) - 40 ώρες.                                             B. Πιλοτική σειρά μαθημάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΕΚ -ΝΕΟΥΣ-20 
ώρες.                                                                                                                                                                                                                                   
C. Πιλοτικό μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΕΚ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ-20 ώρες.                                                                                                                                                             
D. LTTA - Κινητικότητα:  

Γ1 Μικτή κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ-νέων διάρκειας 5 ημερών/40 
ωρών,                                                                                                Γ2 Μικτή κινητικότητα 
εκπαιδευομένων ΕΕΚ - εκπαιδευτών διάρκειας 5 ημερών/40 ωρών. 

Αποτελέσματα του έργου PR 3 M21-M30 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ DIGICULT 

Επικεφαλής: DIGIPRO, με την υποστήριξη των FAI, TDS, NCK και eMundus και με 
τη συμμετοχή των CIOFS, BJC, IZTZG.  

Δραστηριότητα 3.1: Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Digicult. Οι 
τεχνικές του παιχνιδιού θα εφαρμοστούν στην πολιτιστική κληρονομιά: όχι μόνο 
θα δημιουργήσει κάτι διασκεδαστικό, αλλά θα εμπνεύσει τη δημιουργικότητα, τη 
δέσμευση και ακόμη και την κοινωνική αλλαγή. Μια επιλεγμένη ομάδα 
εκπαιδευομένων της ΕΕΚ θα κληθεί να συμβάλει στο σχεδιασμό του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού DIGICULT, το οποίο θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
του περιεχομένου και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά  τη διάρκεια της 
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πορείας DIGICULT.                                                                                       Επικεφαλής 
της εργασίας: DIGIPRO (με την υποστήριξη των FAI, TDS, NCK και eMundus) 

Δραστηριότητα 3.2 - Υλοποίηση του παιχνιδιού DIGICULT. Ξεκινώντας από την 
αρχική ιδέα, η Digipro θα αναπτύξει το περιεχόμενο και το σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων του παιχνιδιού. Θα μειωθεί με τη μορφή εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού, π.χ.: μορφή κουίζ, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις προς απάντηση 
με σκοπό τη δοκιμασία των χρηστών. Θα περιλαμβάνει επίσης έναν πίνακα 
αποτελεσμάτων για την παρακίνησή τους. Οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται σε 
κείμενο,  εικόνες, βίντεο και διάφορα πρόσθετα. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε 
μη γραμμική μορφή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να μεταπηδούν από στάδιο σε 
στάδιο.                                                                                                                                                                                           
Επικεφαλής εργασιών: DIGIPRO (με την υποστήριξη των FAI, TDS, NCK και 
eMundus). 

Αποτέλεσμα: 1 εκπαιδευτικό παιχνίδι DIGICULT. 

Πολλαπλασιαστικό γεγονός 

1η πολλαπλασιαστική εκδήλωση DIGICULT - Πολιτιστική κληρονομιά: πηγή 
ανθεκτικότητας και μάθησης μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης 

VsI "eMundus" (E10165777 - Λιθουανία) 

Μ23 

2η πολλαπλασιαστική εκδήλωση (τελική εκδήλωση) DIGICULT - Πολιτιστική 
κληρονομιά: πηγή ανθεκτικότητας και μάθησης μέσω της ψηφιακής 
εκπαίδευσης 

CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PIEMONTE CIOFS - FP PIEMONTE (E10160418 - Ιταλία) 

Μ29 

  

Έκθεση πρωτογενούς έρευνας 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η μεθοδολογία που μελετήθηκε από το UNIC σχεδιάστηκε για να αποσαφηνίσει 
τις στατιστικές παραμέτρους που θα έπρεπε να πληροί κάθε εταίρος 
προκειμένου η έρευνα να είναι στατιστικά έγκυρη. 

Οι παράμετροι αυτές ήταν: η έρευνα  να  είναι όσο πιο στοχευμένη γίνεται  έτσι 
ώστε να είναι αποτελεσματική: 

   1. Στόχος: Ψηφιακά ιθαγενείς: 

 Φοιτητές πανεπιστημίων Φοιτητές κολεγίων,  
 

 Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
 

 Σπουδαστές ΕΕΚ και  
 

 Μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο. 

   2. Αντιπροσωπευτικό δείγμα:  

Το UNIC παρείχε τον σύνδεσμο και τις παραμέτρους για έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή που θα μπορούσε να δώσει στους εταίρους τον ακριβή αριθμό 
των ερωτηματολογίων που πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να 
συλλεχθεί ένα στατιστικά έγκυρο και σχετικό αποτέλεσμα. 

Δεδομένου ότι, μετά την ανταλλαγή των επιλογών μεθοδολογίας με τους 
εταίρους, προέκυψε η ανάγκη να δοθεί μια εναλλακτική επιλογή στα 
ερωτηματολόγια, το UNIC αποφάσισε τον ακόλουθο τύπο εργασίας: 

● Το δείγμα των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα αντικατοπτρίζει τον 
τοπικό νεανικό πληθυσμό της περιοχής του εταίρου (εύρος  διαδικτυακά 
ς), με κάθε 100.000 μαθητές ηλικίας 14-30 ετών να έχουν απαντήσει σε 100 
έγκυρα ερωτηματολόγια, με ελάχιστο αριθμό 250 έγκυρων 
ερωτηματολογίων ανεξάρτητα. Κάθε εταίρος είχε τη δυνατότητα να 
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μεταφράσει το ερωτηματολόγιο στη δική του εθνική γλώσσα, εάν αυτό 
ήταν απαραίτητο.  

● και/ή (εάν δεν επιτευχθεί το μέγεθος του δείγματος, τουλάχιστον 250 ή 
3 ομάδες εστίασης, τότε πρέπει να εφαρμοστεί συνδυασμός 
ερωτηματολογίων και ομάδων εστίασης)  

3 ομάδες εστίασης (οδηγός συζήτησης, δηλαδή ερωτήσεις, πρέπει να 
είναι οι ίδιες με το ερωτηματολόγιο) 

• 10-12 άτομα ανά ομάδα ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
• 10-12 άτομα ανά ομάδα DROPOUTS 
• 10-12 άτομα από νέους εκπαιδευόμενους στην ΕΕΚ 

 

Στη συνέχεια, το UNIC παρείχε το ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε 
πρώτα με τους εταίρους, σε μορφή Google με την πρόβλεψη ότι 2 
ερωτήσεις θα μπορούσαν να προσαρμοστούν από κάθε χώρα σύμφωνα 
με το δικό της σύστημα. 

Συνεπώς, εφαρμόστηκε μια φιλική προσέγγιση της μεθοδολογίας, η οποία 
επέτρεψε σε όλους τους εταίρους να βρουν στις αλλαγές που έγιναν έναν 
βιώσιμο τρόπο για τη διεξαγωγή της συλλογής δεδομένων με τη 
βεβαιότητα ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν στατιστικά έγκυρες 
εργασίες. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ: 

              Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ - νέοι (14-30 ετών) που παρακολουθούν μαθήματα 
κατάρτισης 

           ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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 1 

1.  ΦΥΛΟ 2 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

 
 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΥΘΟΥΑΝΙΑ 

 

   
   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το δείγμα που συμμετείχε είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των δύο φύλων με ελαφρά υπεροχή του 3 
γυναικείου φύλου.  4 
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 5 

 2.ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 6 
 7 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΥΘΟΥΑΝΙΑ 

 

   
   

 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα περισσότερα από τα άτομα που ερωτήθηκαν διαμένουν στη χώρα καταγωγής τους, ασήμαντα ποσοστά 9 
αποδίδονται σε άλλες χώρες διαμονής. 10 
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3.          ΗΛΙΚΙΑ 12 

 13 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

  

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΙΘ 

 

   
 14 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 14-16 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 17-15 
19 ετών με εξαίρεση την Κύπρο όπου το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκετε στην ηλικιακή ομάδα 18-25  Μικρότερα ποσοστά απαντώνται 16 
στις ηλικιακές ομάδες 20-25 και 26-30 ετών. 17 

 18 
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21
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4. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ; 21 
 22 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

 

 
 

 

 23 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην πρωτοβάθμια και 24 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 25 
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5. Παρακαλούμε προσδιορίστε από τον κατάλογο των 13 ικανοτήτων, ποια ή ποιες από αυτές θεωρείτε πιο σημαντικές. 26 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
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27 
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ικανότητες είναι:  
 Ξένη γλώσσα,  
 γραπτή και προφορική επικοινωνία 
 δημιουργικότητα/φαντασία 
 κριτική σκέψη 
 επίλυση προβλημάτων  
 ικανότητα ομαδικής εργασίας. 

Οι λιγότερο αναφερόμενες ικανότητες είναι:  
 Πολιτικός αλφαβητισμός και ιθαγένεια 
 ηγεσία 
 πληροφοριακή παιδεία 
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6.Παρακαλώ επιλέξτε ποιες από αυτές θεωρείτε ως θεμελιώδεις προσωπικές δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για την 
καθημερινή προσωπική και εργασιακή ζωή 
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ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

Οι πιο συχνά αναφερόμενες προσωπικές δεξιότητες και συμπεριφορές είναι:  

 Να επικοινωνούν αποτελεσματικά προφορικά 
 Διατήρηση της προσωπικής υγείας, υγιεινής και φυσικής κατάστασης 

 

Οι λιγότερο αναφερόμενες προσωπικές δεξιότητες και συμπεριφορές είναι: 

 Επίδειξη βασικών αριθμητικών γνώσεων 
 Επίδειξη βασικού γραμματισμού 
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 7. Ποιες ψηφιακές συσκευές χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή; 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές είναι: 

 Κινητό τηλέφωνο 
 Η/Υ/ φορητός υπολογιστής 

 

 

 
  ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
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8. Ποιες εφαρμογές (Apps) και κοινωνικές πλατφόρμες χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή; 

 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ  

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές και κοινωνικές πλατφόρμες είναι: 

 Κοινωνικά μέσα 
 Εφαρμογές παιχνιδιών 

2,6
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Μέσα κοινωνικής 
Δικτύωσης

(FB/Twitter/Instagram, …
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9.Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε ψηφιακές συσκευές και κοινωνικές πλατφόρμες σε καθημερινή βάση; 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

   
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες αφιερώνουν 2 έως 4 ώρες την ημέρα σε ψηφιακές συσκευές και κοινωνικές 
πλατφόρμες 
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10. Ποιο από τα παρακάτω ψηφιακά μέσα χρησιμοποιείτε για γενικούς σκοπούς μάθησης και πληροφόρησης; 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

  

 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

  

Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούνται περισσότερο για σκοπούς μάθησης και πληροφόρησης είναι: 

 Βίντεο Ytube- Ιστοσελίδες- Βίντεο 

 

7,9
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Τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα μέσα είναι τα εξής: 

 Ηλεκτρονικά περιοδικά 
 Ηλεκτρονικά βιβλία 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

11. Με ποιο από τα παρακάτω ψηφιακά μέσα, αισθάνεστε πιο άνετα να χρησιμοποιείτε για σκοπούς μάθησης και 
κατάρτισης; 

 
ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

   
 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούνται 
περισσότερο για σκοπούς μάθησης και κατάρτισης είναι: 

 

 

                                                                                                                                 

 

10,8
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18,9
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 -You tube videos Δικτυακοί τόποι- Βίντεο 
Τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα μέσα είναι τα εξής: 

 Ηλεκτρονικά περιοδικά 
 Ηλεκτρονικά βιβλία 
 Παρουσιάσεις PowerPoint

 

 

12. Προσδιορίστε τα ακόλουθα παραδείγματα σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά - 1 λιγότερο σχετικό - 5 πιο σχετικό 

ΚΥΠΡΟΣ 

 
ΙΤΑΛΙΑ 
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

                      
 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

Οι πιο δημοφιλείς τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι: 

 μουσική 
 τρόφιμα 
 πολιτιστικές εκδηλώσεις 
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13. Με ποια από τις ακόλουθες εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς είστε περισσότερο εξοικειωμένοι; 1 λιγότερο εξοικειωμένοι 5 
περισσότερο εξοικειωμένοι. 

ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν ήταν εξοικειωμένη με τις πολιτιστικές εφαρμογές. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

Οι εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς δεν φαίνεται να έχουν καμία απήχηση στο δείγμα των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

14. Πληκτρολογήστε μία εμπειρία κατά την οποία χρησιμοποιήσατε ψηφιακή εφαρμογή για μια πολιτιστική δραστηριότητα (π.χ. 
ανέβασμα selfies με φίλους σε ένα φεστιβάλ) 

 

Τα αποτελέσματα σε αυτή την ερώτηση αποκαλύπτουν τόσο από α) τα ερωτηματολόγια όσο και από β) τις ομάδες εστίασης ότι η πιο 
συνηθισμένη εμπειρία στους νέους μαθητές ηλικίας 14-30 ετών είναι η χρήση φωτογραφιών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Παρόλο που η έρευνα είχε ως στόχο να αποκαλύψει τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών για μια πολιτιστική δραστηριότητα προσθέτοντας 
αυτή την ερώτηση για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών, η ανταπόκριση δεν ήταν τόσο πλούσια όσο αναμενόταν.  Οι απαντήσεις 
επικύρωσαν τα αποτελέσματα της E13 με τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών QR, της 
εικονικής πραγματικότητας, της επαυξημένης πραγματικότητας, των chat bots, των διαδραστικών χαρτών, που δεν αναφέρθηκαν σε 
επίπεδο που θα αποκάλυπτε ότι η ευρωπαϊκή νεολαία είναι χρήστης των υφιστάμενων εφαρμογών ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.   
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15. Ποιο από τα παρακάτω ψηφιακά εργαλεία σας επιτρέπει να μαθαίνετε περισσότερο; 

ΚΥΠΡΟΣ 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 
 
 
 
 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δείχνουν ενδιαφέρον για βίντεο και ιστοσελίδες. 

Άλλα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΟΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

UNIC 6 

 

1.Τεχνική Σχολή –ΕΕΚ (VET) 
• Δημιουργικότητα  
• Άριστη γνώση της Τεχνολογίας, γνώση υπολογιστών  
•  Γνώσεις φωτογραφίας και δημιουργικών τεχνών  
•  Συγγραφικές ικανότητες - δημιουργός περιεχομένου 
• Πολιτιστική ευαισθητοποίηση  
• Επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Ενσυναίσθηση 
• Δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας - ποικιλομορφία   

2. Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας - Εκτελεστικός Διευθυντής 
• δεξιότητες δημιουργικότητα  
• διαχείριση χρόνου  
•  γνώσεις - ψηφιακές δεξιότητες  
• δεξιότητες σχεδιασμού  
• ερευνητικές δεξιότητες 
• δημιουργία περιεχομένου -πλατφόρμα  
•  κινούμενα σχέδια - κατάλογοι  
• ψηφιακή γλώσσα 

3. Διαδικτυακή υπηρεσία ταξιδιωτικών κρατήσεων-κρατήσεις 
• Να είστε καλός στις δημόσιες σχέσεις  
• να είστε ευπαρουσίαστοι, συμπαθείς και πιασάρικοι 
• απλές παρουσιάσεις ώστε να μπορεί να τις παρακολουθήσουν όλοι 
•  να είστε παθιασμένοι  
•  καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ενθουσιώδης και ενεργητικός  
• να έχετε ψηφιακή παιδεία και γνώση των μέσων ενημέρωσης και 

να είστε ενημερωμένοι με τις καλές ψηφιακές τεχνολογίες. 
4. Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Επιμελητής 

• Νοοτροπία ανάπτυξης 
• Εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της πολιτιστικής κληρονομιάς 

με το οποίο ασχολείται κανείς 
• Εκτεταμένη γνώση ψηφιακών εργαλείων 
• Αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας 
• Ικανότητα προσαρμογής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό 

περιβάλλον 
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5. Λειτουργός Επιθεώρησης στο Υφυπουργείο Τουρισμού της  Κύπρου- 
αρμόδιος για τον Γαστροτουρισμό 

• Ενσυναίσθηση 
• Προσαρμοστικότητα 
• Δημιουργικότητα  
• Καινοτομία 
• Ψηφιακές Δεξιότητες  
• Δημιουργία περιεχομένου   
 

6. Λειτουργός ΕΤΑΠ Λευκωσίας 
• κριτική σκέψη  
• Ενσυναίσθηση 
• Προσαρμοστικότητα 
• Δημιουργικότητα  
• Καινοτομία 
• Ψηφιακές Δεξιότητες  

 
 

E-MUNDUS 2  1.Επικεφαλής του Τμήματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

 Ψηφιακές δεξιότητες - ανάλυση δεδομένων σε κινητές συσκευές  

 

2.ΜΚΟ 

Ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες γραμματισμού στα μέσα, χωρίς να είναι 

υποχρεωτικά ειδικός στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά έχοντας τουλάχιστον 

μια βασική κατανόηση και επισκόπηση του γιατί και πώς να 

χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες. Να διαθέτει δεξιότητες χορδής 

σε (To have string skills in)  

BJC 5 1. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Μουσείου - Συντονιστής ξεναγήσεων για 

την Εγκατάσταση 

• πρέπει να προωθηθούν οι σταδιοδρομίες πολιτιστικής κληρονομιάς 
μεταξύ των νέων.  

• η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας θα μετέφραζε στους νέους τη σημασία του θέματος 
στην ΕΕΚ. 
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2.Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Διοργανωτής Αλφαβητισμού Ενηλίκων 
• μαθαίνοντας για το ανήκειν στην κοινωνία μας και την  διαδικτυακά  

στην κοινότητα, την πολιτιστική ταυτότητα για την προώθηση της 
κοινωνικής δέσμευσης και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία 

• ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πλατφόρμες και την 
τεχνολογία που απαιτούνται για την  διαδικτυακά  στο αποτέλεσμα 
του έργου· δεν είναι χρήσιμο να δείξουμε στους ανθρώπους πώς να 
χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο εάν δεν 
πρόκειται να είναι σε θέση να προσαρμόσουν αυτές τις γνώσεις σε 
αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της τεχνολογίας. 

3.Γραφείο Τεχνών στο Δημοτικό Συμβούλιο του West Meath - Βοηθός 
Λειτουργός Τεχνών 

• έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις εκδηλώσεις πολιτιστικής 
κληρονομιάς  

• έλλειψη  διαδικτυακά ς στην εφαρμογή, η οποία πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την προσπάθεια βελτίωσης της ψηφιακής 
δέσμευσης. 

4.Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Διευθυντής του Διεθνούς 
Γραφείου  

• είναι σημαντικό να προωθηθεί η αναβάθμιση  των ψηφιακών 
δεξιοτήτων για την προώθηση της ανθεκτικότητας και την 
προώθηση μιας νέας πολιτιστικής στάσης απέναντι στα οφέλη της 
τεχνολογίας.  

• η πολιτιστική κληρονομιά είναι παρούσα σε όλα, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας και των επιστημονικών 
πρακτικών, καθώς επικεντρώνονται κυρίως στο τοπικό φυσικό 
περιβάλλον που μπορεί να αποτελέσει έκφραση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.  

• εβδομάδες διαπολιτισμικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για 
την προώθηση όλων των εθνικοτήτων που απαρτίζουν το σχολικό 
σώμα. 

5.Εθνικό Μουσείο - Υπεύθυνος Ανάπτυξης Έργων  

• προώθηση της δεοντολογικής ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών 
σε μια πλατφόρμα που βασίζεται στην κοινότητα.  

• προώθηση μιας θετικής στάσης στους νέους, προώθηση της 
ενσυναίσθησης και αύξηση της αυτοπεποίθησής τους για την 
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αντιμετώπιση των αρνητικών απόψεων.  

• δώστε στους μαθητές μια διέξοδο για να ασχοληθούν με την 
πολιτιστική κληρονομιά  

• σύνδεση κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο 

 
    IZTZG 7 1. Διευθυντής Μουσείου 

• Η πολιτιστική συνείδηση, αλλά και η κοινωνική ευθύνη είναι οι πιο 
σημαντικές 

 
2. Μουσείο - Ανώτερος επιμελητής 
 

• Το ψηφιακό μάρκετινγκ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
βελτίωση της ψηφιακής συμμετοχής στην πολιτιστική κληρονομιά.  

 
3. Μουσείο -Ανώτερος επιμελητής 
πολιτιστική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη, ξένες γλώσσες, 
δημιουργικότητα, πληροφοριακή παιδεία, ομαδική εργασία. 
 
4. Μουσείο - Ανώτερος επιμελητής και καθηγητής. 
«Μπορούμε να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των μαθητών στον πολιτιστικό 
τομέα, πραγματοποιώντας διάφορα θεματικά εργαστήρια στον ανοιχτό 
χώρο (π.χ. μουσεία, αρχαιολογικά πάρκα, φυσικά πάρκα, εθνικά πάρκα). Τα 
εργαστήρια θα επηρεάσουν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ή την 
εμπέδωσή τους και έτσι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι πιο ανθεκτικοί» 
 
5.  Ινστιτούτου Τουρισμού- Ειδικός Πολιτιστικού Τουρισμού 
διαχείριση έργων, δημόσιες σχέσεις, συμμετοχή και ανάπτυξη του κοινού, 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων και καλή γνώση των ψηφιακών  
δεξιοτήτων. 
 
6. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Ψηφιακές δεξιότητες – Τεχνολογία  
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7. Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κολλέγιο) Λέκτορας 
 
Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι «απαραίτητες».  Οι ξένες γλώσσες 
είναι επιθυμητές (η πολιτιστική κληρονομιά σχετίζεται με τον τουρισμό και 
οι τουρίστες είναι επίσης ξένοι),  η πολιτιστική ευαισθητοποίηση είναι 
επίσης πολύ σημαντική.  Το περίεργο πνεύμα και η επιθυμία για καινοτομία 
και διαφορετικές ιδέες θα μπορούσαν επίσης να εκτιμηθούν. 

NCK  4 1.Το Σουηδικό Συμβούλιο Εθνικής Κληρονομιάς- Υπεύθυνος 

Επιχειρηματικής ανάπτυξης 

• Χρησιμοποιώντας την κληρονομιά ως εργαλείο για την επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων - ψηφιακή ηγεσία και ψηφιακές 

δεξιότητες και ικανότητες «στο πάτωμα». Η ικανότητα να βλέπουμε 

τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς από έξω και να ρωτάμε τι 

θέλουν οι πολίτες να μπορούν να κάνουν με την κληρονομιά. Η 

δυνατότητα να κάνει τις διαδικασίες σχεδιασμού με την εμπειρία 

του χρήστη στο επίκεντρο. Δεξιότητες προγραμματισμού. Να 

κατανοήσουν το άνοιγμα των δεδομένων και τα ζητήματα 

πνευματικών δικαιωμάτων. Να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη δια 

λειτουργικότητα των δεδομένων μεταξύ πλατφορμών. Δεξιότητες 

συνεργασίας, ώστε να είναι σε θέση να εργάζεται σε ομάδες από 

διαφορετικούς τομείς  

 

2. Ανώτερος Λέκτορας στις Τέχνες των Μέσων, την Αισθητική και την 

Αφήγηση, Επικεφαλής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ψηφιακή 

Αφήγηση: Παιχνίδι και Πολιτιστική Κληρονομιά 

 

«Τόνωση μιας δημιουργικής νοοτροπίας, παροχή δεξιοτήτων συνεργασίας 

και της ικανότητας εργασίας σε ομάδες πολλαπλών δεξιοτήτων, τόνωση 
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μιας ανοιχτής νοοτροπίας που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων 

και εμπειριών».  

 

3. Δημοτική εκπαιδευτική πλατφόρμα με κατάρτιση ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο 

επίπεδο, και εξ αποστάσεως και επί τόπου πανεπιστημιακά προγράμματα -

Προϊστάμενος Τμήματος 

• Διεγείρει τις αναλυτικές ικανότητες, βρίσκει και επεξεργάζεται 

πληροφορίες, χρησιμοποιεί σύνθετα ζητήματα ως σημείο 

εκκίνησης, δίνει εργαλεία για να χειριστεί το άγχος για ένα αβέβαιο 

μέλλον. 

4. Μουσείο-Προϊστάμενος τμήματος μουσειακών εμπειριών και συλλογών. 

«Μια πρόκληση είναι ότι το επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού είναι 

διαφορετικό στον πληθυσμό. Η ψηφιακή δέσμευση παίρνει το επίκεντρο 

και τους πόρους από τα μουσεία». 

TDS 5 1.Πολιτιστικός Σύλλογος-Πρόεδρος 
 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα διαμεσολάβησης που 
αποτελούν χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
των ψηφιακών μέσων γενικότερα, για την εκπαίδευση του κοινού 
που προηγουμένως δεν ήταν εξοικειωμένο με την πολιτιστική χρήση 

 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ PIEDMONT- Διευθυντής 

• Διεπιστημονική κατάρτιση 
• Εκπαίδευση σε ανθρωπιστικούς πολιτιστικούς τομείς και όχι μόνο 

στην πληροφορική. Το ψηφιακό είναι ένα εργαλείο και, ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση 
κατάρτισης στη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

•  Επικοινωνιακές δεξιότητες 
 
3.Τραπεζικό Ίδρυμα-Λειτουργός Προγραμμάτων 
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«Η κεντρικότητα της ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης, της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και εργασίας, καθώς και οι συμμαχίες μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα, αναμένεται να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση της νέας μας κανονικότητας» 
 
4. Καθηγητής Σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο του Τορίνο 

• πολιτιστικός ενεργοποιητής, (cultural activator) 
• ανθρωπιστικός εμπειρογνώμονας και 
• τεχνικός εμπειρογνώμονας 
•  ψηφιακός στρατηγικός 
• διαχειριστής ψηφιακού έργου 
• ειδικός δεδομένων 
• διαχείριση περιεχομένου 
• σχεδιαστής ιστοσελίδων 
•  Σχεδιαστής υπηρεσιών. 

 
 
5. Τραπεζικό ίδρυμα-Λειτουργός Προγράμματος 
«Ως εκ τούτου, η ψηφιακή συμμετοχή στην πολιτιστική κληρονομιά πρέπει 
να ξεκινά από αυτόν τον στόχο, υιοθετώντας στρατηγικές προσαρμοσμένες 
στη συγκεκριμένη κληρονομιά μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να 
νοούνται ως εργαλείο για τη βελτίωση ή την προσαρμογή των νέων 
αναγκών στην απόλαυση και την αξιοποίηση της κληρονομιάς». 
 

FAI  1 Πανεπιστήμιο-Ερευνητής στην Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης 

• κάνοντας λίγα και καλά, δουλεύοντας σε βάθος, βοηθώντας στην 

ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος, των ιδιοτήτων της γλώσσας, της 

ικανότητας γραφής και έκφρασης, αυτά είναι προτεραιότητα. 

«Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι "καθήκον", αυτή της συνάντησης με 

την κληρονομιά, αλλά ένα εργαλείο που στα σωστά χέρια μπορεί να δώσει 

καλά αποτελέσματα» 
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (FOCUS GROUPS) 
 

ΕΤΑΙΡΟΣ   ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

ΜΕΙΖΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

CBJC 2 

 

FG1 - Δημιουργικότητα / Φαντασία, Ομαδική εργασία / Συνεργασία και 

αίσθηση πρωτοβουλίας 

FG2- Επίλυση Προβλημάτων, Δημιουργικότητα και Φαντασία. Ακολούθησαν 

οι Ξένες Γλώσσες/προφορικές και γραπτές επικοινωνίες 

E-E-Mundus  1 o Επάρκεια σε μια  ξένη γλώσσα 

o Δημιουργικότητα  

o Κριτική σκέψη  

o Ομαδική εργασία  

o Επίλυση προβλημάτων  

o Πληροφοριακή παιδεία  

o Προσαρμοστικότητα  

o Ηγεσία  

 

IZTZG 3 FG1 - Γλώσσα / Προφορική και γραπτή επικοινωνία, Δημιουργικότητα / 

Φαντασία, Κριτική Σκέψη, Ομαδική εργασία / Συνεργασία, Επίλυση 

Προβλημάτων, Κοινωνική ευθύνη και ηθική. 

FG2- Πληροφοριακή παιδεία, προσαρμοστικότητα, ομαδική εργασία, ξένη 

γλώσσα και δημιουργικότητα 

FG3 - η επίλυση προβλημάτων είναι μία από τις πιο σημαντικές, μαζί με την 

προσαρμοστικότητα, την πληροφοριακή παιδεία, την ομαδική εργασία, την 

ξένη γλώσσα και τη δημιουργικότητα 



 

38 
 

NCK 2 FG1- επίλυση προβλημάτων, συνεργασία και δυνατότητα ανάγνωσης και 

γραφής σε ξένες γλώσσες 

FG2- Πολιτικός γραμματισμός και ιθαγένεια, Ξένη γλώσσα / Προφορική και 

γραπτή επικοινωνία και Δημιουργικότητα / Φαντασία 

 

ΕΤΑΙΡΟΣ   ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
Μέση χρήση διαδικτύου 2-4 ώρες – Smart Mobile  

ΒΓΣ BJCBJC     2 

 

FG1 - Κινητό τηλέφωνο και YTube 

FG2-  YouTube και Ίνσταγκραμ 

E-E-Mundus  1 Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης  , TikTok 

IZK IZTZG 3 FG1 - YTube – Βίντεο  

FG2- Κινητό , PC / Laptop , Tablet , Έξυπνες συσκευές, Κοινωνικά μέσα, 

Εφαρμογές παιχνιδιών και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

FG3-  YouTube, Ιστοσελίδες, Φωτογραφίες, Σελίδες Facebook, Ειδήσεις σε 

κοινωνικά μέσα, ηλεκτρονικά βιβλία, Instagram, Παρουσιάσεις PowerPoint, 

ηλεκτρονικά περιοδικά 

NCK 2 FG1 - κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή / φορητό υπολογιστή και tablet - 

TikTok, Snapchat, Instagram και YouTube. 

FG2 - χρησιμοποιήστε έξυπνα τηλέφωνα και pc / φορητούς υπολογιστές - 

YouTube-βίντεο, το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά 

βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά 
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ΕΤΑΙΡΟΣ   ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΑΘΗΣΗ  
Σημείωση: Η Πολιτιστική Κληρονομιά ήταν δύσκολο να οριστεί από όλες τις 
ομάδες  εστίασης , ειδικά η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά! 
  

BJCBJC     2 

 

FG1 - Οι περισσότεροι συμμετέχοντες βρήκαν τα βίντεο YouTube την 

ευκολότερη πλατφόρμα για χρήση για σκοπούς μάθησης και εκπαίδευσης 

FG2- δημοσιεύστε φωτογραφίες τους στην παρέλαση της Ημέρας του Αγίου 

Πατρικίου και ένας άλλος ανέφερε πώς χρησιμοποίησαν τους χάρτες 

Google ενώ ταξίδευαν. 

E-E-Mundus    ΧΡΗΣΗ smartphones κατά τη διάρκεια διαφόρων τύπων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, όπως κατά τη διάρκεια επισκέψεων στην πόλη, συναυλιών, 

φεστιβάλ, ταξιδιών και επισκέψεων σε μουσεία. 

  
 

IZK IZTZG 3 FG1 - Τα ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν στους ερωτηθέντες να μάθουν 

τα περισσότερα είναι: Ιστορίες, Βίντεο, Ισότοποι, σημειώσεις 

FG2- Τα ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν στους ερωτηθέντες να μάθουν 

τα περισσότερα είναι: Ιστορίες, Βίντεο, Ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά βιβλία, 

παρουσιάσεις, σημειώσεις, ιστοσελίδες - θα ήταν διασκεδαστικό αν 

μπορούν να μάθουν μέσω παιχνιδοποίησης ή επαυξημένης / εικονικής 

πραγματικότητας, αλλά δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για τέτοιο τρόπο 

μάθησης. 

FG3- Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν είναι εξοικειωμένος με 

οποιαδήποτε από τις εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η ομάδα 

ερωτηθέντων είπε επίσης ότι θα ήταν διασκεδαστικό αν μπορούν να 

μάθουν μέσω της παιχνιδοποίησης ή της επαυξημένης / εικονικής 

πραγματικότητας, αλλά δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για τέτοιο τρόπο 

μάθησης. Οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι οι εφαρμογές δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν τους ζωντανούς εκπαιδευτικούς. 
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NCK 2 FG1- Το Google είναι το "πηγαίνετε στην πλατφόρμα" τους - "εκεί μπορείτε 

να βρείτε οτιδήποτε". Όταν ρωτήθηκαν για το πώς εκτιμούν τις πηγές που 

βρίσκουν μέσω των αναζητήσεων Google, δεν φάνηκε πραγματικά να 

καταλαβαίνουν την ερώτηση. 

FG2- ακούει podcasts όλη την ώρα ενώ κάνει καθημερινές δουλειές όπως το 

μαγείρεμα ή τον καθαρισμό "πολύ αποτελεσματικό και διασκεδαστικό 

τρόπο μάθησης". 
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Έκθεση Δευτερογενούς Έρευνας 
 

Αυτό το μέρος της έκθεσης στρατηγικής παρέχει μια περίληψη της δευτεροβάθμιας έρευνας που 

διεξάγεται ως μέρος των απαιτήσεων PR1.1 για τον καθορισμό της μεθοδολογίας κατάρτισης για τη 

δημιουργία ενός πιλοτικού μαθήματος για την ψηφιακή πολιτιστική εκπαίδευση. Προκειμένου να είναι 

σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες και να διερευνήσει τα υπάρχοντα κενά, εφαρμόζεται μια μέθοδος 

δευτερογενούς έρευνας που διερευνά την κατάσταση κάθε χώρας εταίρου (περιφέρειας) σε σχέση με 

τις ακόλουθες παραμέτρους: 

1. Τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα ΕΕΚ (VET) σε σχέση με το EQF 

2. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εγκαταλείψεις με ηλικιακό εύρος 14-30 ετών 

3. Πληροφορίες για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 

σπουδών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

4. Εξακρίβωση εάν οι ηλικίες 14-30 χρόνων  είναι ψηφιακοί ιθαγενείς (μελέτες, άρθρα, στατιστικά 

στοιχεία) 

5. Προσδιορισμός των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με τις ψηφιακές 

τεχνολογίες στην ΕΕΚ 

6. Καινοτόμα προγράμματα σπουδών για την πολιτιστική κληρονομιά. μέσα, τρόποι και 

τεχνικές/πρακτικές 

 

Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση προέρχονται από τις δευτερεύουσες 

ερευνητικές εκθέσεις που έχουν αναπτυχθεί για τις ανάγκες του έργου DIGICULT.    

 

1. Τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα ΕΕΚ (VET) σε σχέση με το EQF 
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Ιρλανδία: Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο Ιρλανδικό πλαίσιο, όπως προσδιορίζεται από 

τη δημοσίευση της Solas «Στρατηγική περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης» -The Solas “Further 

Education and Training Strategy”(2014-2019) είναι ένας τομέας του εκπαιδευτικού συστήματος που 

παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη για να βοηθήσει άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών που 

είναι:  σε iαναζήτηση εργασίας, εκπαιδευόμενοι «δεύτερης ευκαιρίας» που έχουν αποχωρήσει από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και εκείνοι που επιθυμούν να επιστρέψουν στο εργατικό δυναμικό ή να 

αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Στο ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι νομική απαίτηση να 

εγγραφούν τα παιδιά στην εκπαίδευση από την ηλικία των 6-16 ετών ή να διασφαλιστεί ότι έχουν 

ολοκληρώσει 3 χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Citizens' Information, 2022).  

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-

europe/systems/ireland-2019 

Λιθουανία: Σύμφωνα με το CEDEFOP (2018), στη Λιθουανία, η ΕΕΚ προσφέρεται από την κατώτερη 

δευτεροβάθμια έως τη  τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα ISCED 2-4, LTQF και EQF επίπεδα 2-5). Τα 

κολέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν προγράμματα προσανατολισμένα στην ΕΕΚ που 

οδηγούν σε επαγγελματικό πτυχίο στο EQF 6. 

Περισσότερες πληροφορίες στο :https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-

europe/systems/lithuania-2019 

Ιταλία: Το ιταλικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης οργανώθηκε με βάση τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αυτονομίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το κράτος έχει αποκλειστική 

νομοθετική αρμοδιότητα για τους «γενικούς κανόνες για την εκπαίδευση» και για τον καθορισμό των 

βασικών επιπέδων υπηρεσιών που πρέπει να διασφαλίζονται σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. 

Επιπλέον, το κράτος καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να σέβονται οι Περιφέρειες κατά την 

άσκηση των ειδικών αρμοδιοτήτων τους. Οι περιφέρειες διαθέτουν παράλληλη νομοθετική εξουσία στον 

τομέα της εκπαίδευσης και αποκλειστική στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης. Τα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν διδακτική, οργανωτική και ερευνητική, 

πειραματική και αναπτυξιακή αυτονομία.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019
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Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-

2019 

Κροατία :  Σύμφωνα με δημοσίευση του Cedefop (2019), στην Κροατία η ΕΕΚ παρέχεται σε ανώτερο 

δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. Οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν την ΕΕΚ μετά την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην ηλικία των 14 ή 15 ετών. Στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

περίπου το 70% των εκπαιδευομένων συμμετέχουν στην IVET. Περίπου τα δύο τρίτα των 

εκπαιδευομένων ΕΕΚ συμμετέχουν σε τετραετή σχολικά προγράμματα, με το ένα τρίτο σε τριετή 

προγράμματα. Τα τετραετή, κυρίως σχολικά προγράμματα ΕΕΚ, με μερίδιο WBL περίπου 10%, οδηγούν 

σε προσόντα στο επίπεδο CROQF 4.2 / επίπεδο EQF 4 και επιτρέπουν την πρόοδο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, μετά την ολοκλήρωση εξωτερικών ώριμων εξετάσεων, που διεξάγονται από το Εθνικό 

Κέντρο Εξωτερικής Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης (NCVVO). 

Περισσότερες πληροφορίες στο : https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-

europe/systems/croatia-2019 

Σουηδία : Στη Σουηδία, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) αρχίζει μετά από εννέα χρόνια 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει προγράμματα σε ανώτερο δευτεροβάθμιο και 

τριτοβάθμιο επίπεδο. Για να εγγραφούν σε προγράμματα ΕΕΚ ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται να επιτύχουν βαθμούς που θα τους επιτρέπον  

διαδικτυακά  στο υποχρεωτικό πρόγραμμα κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα παρακολούθησης εξατομικευμένων εισαγωγικών προγραμμάτων, τα οποία παρέχουν  

διαδικτυακά  σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στην αγορά εργασίας. Τα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 

τριετή προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο επίπεδο 4 του EQF Τα προγράμματα μπορούν να ακολουθήσουν δύο 

κατευθύνσεις: σχολική και μαθητεία. Και οι δύο περιλαμβάνουν υποχρεωτική κατάρτιση στο χώρο 

εργασίας. στα σχολικά προγράμματα το συνολικό μερίδιο της μάθησης με βάση την εργασία είναι 

τουλάχιστον 15% και στη μαθητεία το ελάχιστο 50%.  

Περισσότερες πληροφορίες στο :https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-

europe/systems/sweden-2019 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019
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Κύπρος : Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο είναι κυρίως δημόσια. Η παροχή 

δευτεροβάθμιας ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των εσπερινών τεχνικών σχολών, του συστήματος 

μαθητείας και της ΕΕΚ μετά το λύκειο είναι δωρεάν, ενώ διάφορα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης ενηλίκων προσφέρονται με περιορισμένη χρέωση. Ένα σημαντικό κίνητρο για συμμετοχή 

στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων παρέχεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κύπρου (ΑνΑΔ), ημικρατικός οργανισμός. Η χρηματοδότηση που παρέχεται από την ΑνΑΔ ενθάρρυνε τις 

επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης. 

Η Κύπρος έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Υπάρχει μια ισχυρή πολιτιστική τάση μεταξύ των Κυπρίων 

υπέρ της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούμενης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Περισσότερες πληροφορίες στο :https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-

europe/systems/cyprus-2019 

ΕΠΕΠ (EQF) Το ΕΠΕΠ είναι ένα πλαίσιο 8 επιπέδων, βασισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους 

τους τύπους επαγγελματικών προσόντων, το οποίο χρησιμεύει ως εργαλείο μετάφρασης μεταξύ των 

διαφόρων εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Το πλαίσιο αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της 

διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της δυνατότητας μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων των 

ατόμων και καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα. Όλοι οι 

εταίροι της κοινοπραξίας προσδιορίζουν το σύστημα ΕΕΚ στο επίπεδο 3-4-5 του εκπαιδευτικού τους 

συστήματος με το επίπεδο 6 να αντιπροσωπεύει ένα προπτυχιακό πτυχίο πανεπιστημίου που μπορεί να 

είναι τόσο ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://europa.eu/europass/en/national-

qualifications-frameworks-nqfs 

 

2.Στατιστικά στοιχεία σχετικά με άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο 
ηλικίας 14-30 ετών. 

Το 2021, τα κράτη μέλη που ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν η Κροατία (2 %) και η Ιρλανδία (3 %) και η Λιθουανία (5 %). 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019
https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
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Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (13%) και στην Κύπρο (10%). 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει ως στόχο τη μείωση των ποσοστών των ατόμων που εγκαταλείπουν 

πρόωρα το σχολείο κάτω από το 9 % σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030. Δεκαέξι κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει 

τον στόχο σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 για τον συγκεκριμένο δείκτη, συμπεριλαμβανομένων της Ιρλανδίας, 

της Κροατίας, της Λιθουανίας και της Σουηδίας. (βλ. εικ.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.  
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3. Πληροφορίες για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Στις χώρες της κοινοπραξίας, παρατηρούμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση διδάσκεται σε ενότητες όπως η μουσική, η τέχνη, η γεωγραφία και η θρησκεία. Στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίνεται έμφαση στις γλώσσες, την ιστορία, την οικονομία και την 

αγωγή του πολίτη.  Υπάρχει σημαντικό χάσμα στον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά 

συστήματα ορίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Οι λέξεις πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά και 

εκπαίδευση έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και δεν γίνονται κατανοητές με τον ίδιον 

τρόπο  από τη μια χώρα και τη γλώσσα στην άλλη. Η πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη, 

αφορά τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η πολιτιστική 

κληρονομιά δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς ως απάντηση στην οικονομία της αγοράς. 

Συνιστάται να θεωρούνται εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη. Η εκπαίδευση εξακολουθεί να 

είναι υπερβολικά προσανατολισμένη στη γνώση σε καθημερινή βάση, χωρίς ευελιξία. Έχει ζωτική 

ανάγκη να επανεξετάσει τους κύριους στόχους και τις μεθόδους της, συμπεριλαμβανομένων των 

θεμάτων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.  Η χρήση της ψηφιακής εκπαίδευσης στον τομέα 

της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ανθεκτικής ευρωπαϊκής νεολαίας. Η 

εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά ενισχύει την ικανότητα των ανθρώπων να γίνουν όχι 

μόνο ολοκληρωμένοι πολίτες ικανοί να ζήσουν στην κοινωνία αλλά και υπεύθυνοι πολίτες όσον 

αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_

EN.pdf 

 

4. Εξακρίβωσή εάν οι ηλικίες 14-30 χρόνων είναι ψηφιακοί ιθαγενείς 

–digital natives (μελέτες, άρθρα, στατιστικά στοιχεία) 

Ο όρος «ψηφιακός ιθαγενής» (digital natives) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο στον δημόσιο λόγο για να περιγράψει τις γενιές των νέων που μεγαλώνουν 

περιτριγυρισμένοι από ψηφιακές τεχνολογίες. Ο όρος υποδηλώνει ότι οι νέοι γνωρίζουν 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf
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διαισθητικά πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ανάγκη 

ψηφιακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Όλες οι ψηφιακές στρατηγικές της ΕΕ κατά την τελευταία 

δεκαετία, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (2010), η ψηφιακή ενιαία αγορά για την 

Ευρώπη (2015) και μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή (2020) με στόχο όλοι οι Ευρωπαίοι 

να είναι ψηφιακά εκπαιδευμένοι. Η έρευνα σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και της 

τεχνολογίας από τους νέους στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι αρκετά 

περιορισμένη, αλλά τα στοιχεία της Eurostat μας παρέχουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με 

την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2021, το 95 % των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 1629 ετών 

ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά. Ωστόσο, το ποσοστό των νέων με βασικές 

ή ανώτερες βασικές ψηφιακές δεξιότητες κυμαίνεται από 93 έως 46 %, με τον μέσο όρο της ΕΕ να 

ανέρχεται σε 71 %. Περίπου το 76 % όλων των νέων ανέφεραν ότι είχαν εκτελέσει βασικές 

εργασίες πληροφορικής, όπως η αντιγραφή ή η μετακίνηση ενός αρχείου ή φακέλου. 

Νέοι Ευρωπαίοι και διαδίκτυο 

 Το 95% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά 

 Το 86 % συμμετέχει στα κοινωνικά δίκτυα 

 Το 71 % διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

 Το 36 % διενεργεί ελέγχους γεγονότων 

 Το 35% παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα 

 25 % αναζήτηση εργασίας 

Πηγή στοιχείων: Eurostat, 

2021 

 

5. Προσδιορισμός των απαιτήσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες στην ΕΕΚ 

Δεν οδηγούν όλες οι ψηφιακές εξελίξεις στην καινοτομία και δεν βασίζονται όλες οι καινοτομίες 

στη ψηφιοποίηση. Όμως, ακόμη και πριν από τη νόσο COVID-19, είχαμε αρχίσει να βιώνουμε 
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ριζική και ανατρεπτική καινοτομία, η οποία συνδέεται με τη ζήτηση για νέες δεξιότητες, η οποία 

καθοδηγείται από τις τεχνολογικές αλλαγές και την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

στην ΕΕΚ. Η μάθηση βάσει έργου, η μάθηση μέσω της πράξης, η μάθηση που σχετίζεται με 

ζητήματα του πραγματικού κόσμου και η διδασκαλία με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στον σύγχρονο χώρο εργασίας και 

όλα συνδέονται με την ψηφιακή μάθηση. Με βάση τη Eurostat 2021, το 54 % του συνόλου των 

Ευρωπαίων διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζουν πώς να 

κάνουν τουλάχιστον μία δραστηριότητα που σχετίζεται με καθέναν από τους ακόλουθους πέντε 

τομείς: δεξιότητες πληροφόρησης και γραμματισμού στα δεδομένα, (information and date 

literacy skills), δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού 

περιεχομένου, δεξιότητες ασφάλειας και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.  (βλ. εικ.2.)  

Πίνακας 2. 
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6. Καινοτόμα προγράμματα σπουδών για την πολιτιστική 

κληρονομιά, μέσα, τρόποι και τεχνικές/πρακτικές 

Το 88% των ευρωπαίων πολιτών συμφωνεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης πρέπει να 

διδάσκεται στα σχολεία, καθώς μας μιλάει για την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Αυτό προκύπτει 

από σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρού του 2017. Για να το υποστηρίξει αυτό, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης 

μέσω της εκπαίδευσης και μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus+ σε αυτόν τον 

τομέα. Στις χώρες της κοινοπραξίας, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτούμενων έργων που στοχεύουν στη διερεύνηση δυνατοτήτων για τον ορισμό, τη 

μέτρηση και τον εντοπισμό υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και το σχεδιασμό νέων / 

καινοτόμων μεθοδολογιών για την εκπαίδευση της ευρωπαϊκής νεολαίας.  

Η εκμάθηση πολιτιστικής κληρονομιάς στις FET στην Ιρλανδία, προσφέρει συνήθως 

κατευθυνόμενη μάθηση / ομαδική εργασία, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων και 

αλληλεπιδράσεων. Προσφέρει πρακτικά εργαστήρια, εργαστήρια και σεμινάρια. Αυτό 

συνοδεύεται από εργασιακή εμπειρία, προσομοιωμένη εργασία, ένας προς ένας υποστηριζόμενη 

και αυτοκατευθυμένη μάθηση. Χρησιμοποιούν διαλέξεις, επαγγελματική κατάρτιση και 

μαθήματα για να συνοδεύσουν αυτό το ευρύ φάσμα μεθόδων μάθησης. Η εκμάθηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς κατηγοριοποιείται συνήθως στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και 

της δημοσιογραφίας και της πληροφορίας (QQI,2022). Μαθήματα όπως ο Τουρισμός 

συνοδεύονται συνήθως από επιχειρηματικές σπουδές και μπορεί να περιλαμβάνουν 

Πληροφοριακά Συστήματα Γραφείου (Office Information Systems). Τα μαθήματα με 

επιχειρηματικό προσανατολισμό στον Τουρισμό τοποθετούνται στον τομέα των Επιχειρήσεων, 

της Διοίκησης και των Νομικών  (QQI,2022). Τα μαθήματα μπορούν επίσης να προσφερθούν στο 

διαδίκτυο, όπως το Πιστοποιητικό ξενάγησης τοπικής κληρονομιάς. 

Η Σουηδία επεσήμανε σε μια μελέτη από το 2020 σχετικά με την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς ότι η αύξηση της χρήσης της ψηφιοποιημένης κληρονομιάς στην εκπαίδευση 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG
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συμβάλλει στη μείωση των «ψευδών ειδήσεων», καθώς προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες 

αναζήτησης και λήψης μέρους του αρχικού πρωτογενούς υλικού. Ως εκ τούτου, μια 

ψηφιοποιημένη κληρονομιά  αυξάνει την κριτικής των  πηγών πληροφόρησης (Adenfelt, Larsson 

&Edholm 2020). Η σουηδική πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, κτίρια, μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς και προστατευόμενες περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικά και ιστορικά 

αντικείμενα, φωτογραφίες, έργα τέχνης κ.λπ.) είναι σε κάποιο βαθμό ψηφιοποιημένη ή βρίσκεται 

σε εξέλιξη. Υπάρχουν διάφορες βάσεις δεδομένων, μηχανές αναζήτησης, συστήματα χαρτών και 

εφαρμογές smartphone από τις οποίες μπορούν να ανακτηθούν ή να αξιοποιηθούν δεδομένα 

σχετικά με την κληρονομιά. Η πανδημία οδήγησε επίσης σε αναβάθμιση της ψηφιακής 

προσφοράς στους ιστότοπους ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως μουσεία και αρχεία. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι το υλικό από τους τομείς των μουσείων/βιβλιοθηκών/αρχείων είναι 

τεράστιο, εξακολουθεί να υπάρχει μόνο ένα μικρό ποσοστό που είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή 

μορφή.   

Στην Ιταλία η εκπαίδευση πολιτιστικής κληρονομιάς ανταποκρίνεται, μέσω πολλαπλών 

μεθοδολογιών, πρακτικών και γλωσσών, στις αυξανόμενες απαιτήσεις για πολιτιστική 

συμμετοχή, κατευθύνοντάς τους προς στόχους που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της 

δημοκρατίας και της βιωσιμότητας. Μέσα από βιωματικές και εργαστηριακές προσεγγίσεις που 

ευνοούν τις ανοιχτές συγκρίσεις, αναγνωρίζει την κεντρικότητα και τους χώρους αναπαράστασης 

στη σκέψη, τις αφηγήσεις, τις δημιουργικές παραγωγές του κάθε ατόμου, ακόμα και στην ένταξή 

του σε πατρογονικές κοινότητες. Στρατηγική συνθήκη, η χρήση διαμεσολαβητικών πρακτικών που 

ευνοούν την άμεση εμπλοκή και η διαλεκτική κατασκευή μιας σύγχρονης ανάγνωσης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεμελιώδης για τους εμπλεκόμενους φορείς, η ικανότητα σύνθεσης 

εκπαιδευτικών διαστάσεων που χαρακτηρίζονται από πολυκεντρικές σχέσεις, η προώθηση της 

ακρόασης και η υποστήριξη της πρωτοβουλίας, ήδη στη φάση του σχεδιασμού, επίσης μέσω της 

ενίσχυσης της δημιουργικής συνεισφοράς. 

Η Εθνική Επιτροπή της Κύπρου για την UNESCO, υπό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

προκήρυξε το 2015 ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε κοινότητες και ΜΚΟ, με σκοπό 

τη δημιουργία Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Μια επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων, σε στενή συνεργασία με κοινότητες, ομάδες φορέων, ενδιαφερόμενα άτομα, 
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ερευνητικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, επεξεργάζεται τους φακέλους 

υποψηφιότητας που υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες για κάθε στοιχείο. Το 

Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενημερώνεται κάθε χρόνο, με την προσθήκη 

νέων στοιχείων. Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 

ανέπτυξε μια σειρά προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους προσφέροντας επαγγελματική 

κατάρτιση σε τρεις  παραδοσιακές τέχνες κεντήματος, κεραμικής και υφαντικής. Η γνώση και η 

επαφή με αυτές τις τέχνες δεν ήταν ποτέ μέρος ενός συνεκτικού πλαισίου στο σύστημα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους στην Κύπρο.  

 Οι εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις στην πολιτιστική διαχείριση στην Κροατία αναφέρονται στο 

εργαστήριο ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη δημιουργική διαχείριση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκπαίδευση στον πολιτιστικό τουρισμό αναφέρεται στη χριστιανική 

πολιτιστική κληρονομιά. Το μάθημα για τη χριστιανική πολιτιστική κληρονομιά έχει σχεδιαστεί 

ως πηγή πρόσθετης γνώσης σε συγκεκριμένα θέματα, κυρίως για διπλωματούχους ξεναγούς και 

άλλους από τον τουριστικό τομέα. Δεδομένου ότι η ιδέα είναι να παρουσιαστεί αυτό το θέμα με 

πολύ λεπτομερή τρόπο, το μάθημα διαρκεί για 2 εξάμηνα και πραγματοποιείται τα 

Σαββατοκύριακα, τα οποία έρχονται περίπου σε 180 ώρες κανονικών μαθημάτων, εργασιών 

πεδίου και εκδρομών πεδίου.  

Η Λιθουανία , σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού, 

δρομολόγησε το 2018 ένα μέτρο πολιτιστικής εκπαίδευσης για μαθητές με την ονομασία Cultural 

Pass (Kultūros pasas). Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της  διαδικτυακά ς σε πολιτιστικά και 

εκπαιδευτικά σχέδια και εκδηλώσεις, η ανάπτυξη της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και της 

εμπειρίας των μαθητών μέσω της παροχής κατάλληλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

υπηρεσιών. Το μέτρο παρέχει σε κάθε μαθητή ένα «πολιτιστικό διαβατήριο» αξίας 15 ευρώ ανά 

σχολικό έτος, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επισκέψεις σε παραστάσεις, 

συναυλίες ή εκθέσεις που προσφέρονται από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και 

επιλέγονται από ομάδες εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων και άλλα κριτήρια. Η Λιθουανική στρατηγική Progress 2030 περιλαμβάνει διατάξεις για 

τον προσανατολισμό του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος στη δημιουργικότητα, την ιδιότητα 
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του πολίτη και τις ηγετικές δεξιότητες και την ανάπτυξη προγραμμάτων που εστιάζουν στον 

πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό και οικονομικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθούν οι 

δημιουργικές βιομηχανίες της Λιθουανίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά συμπεράσματα της δευτερογενούς έρευνας   
1.  Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν τα επίπεδα EQF 8 με συστήματα ΕΕΚ που 

πρέπει να συμπεριληφθούν και να εκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα. Όλοι οι 

εταίροι της κοινοπραξίας προσδιορίζουν το σύστημα ΕΕΚ στο επίπεδο 3-4-5 του 

εκπαιδευτικού τους συστήματος με το επίπεδο 6 να αντιπροσωπεύει ένα προπτυχιακό 

πτυχίο πανεπιστημίου που μπορεί να είναι τόσο ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό.   

2. Το ποσοστό εγκατάλειψης εξακολουθεί να είναι υψηλό στις ευρωπαϊκές χώρες και ο 

στόχος του 9% έως το 2030 είναι μια μεγάλη πρόκληση, καθώς οι λόγοι που 

εγκαταλείπουν οι νεαροί μαθητές δεν είναι ακόμη σαφείς. 

3. Υπάρχει σημαντικό χάσμα στον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά συστήματα 

ορίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Η έλλειψη ορισμού της ψηφιακής πολιτιστικής 

κληρονομιάς υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας αυτής της νέας γνώσης που μπορεί 
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να αποτελέσει το ορόσημο της δημιουργίας ενός καινοτόμου προγράμματος σπουδών 

και μιας διδακτικής μεθοδολογίας. 

4.  Το 95 % των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 16-29 ετών ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο καθημερινά, αλλά μόνο το 35 % παρακολούθησε διαδικτυακά μαθήματα. Η 

πρόκληση είναι να προσδιοριστεί εάν το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων που 

αποκτώνται από την  διαδικτυακά  στο διαδίκτυο είναι επαρκές για τη μεταφορά 

γνώσεων και την ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η 

δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος 

σπουδών ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.  

5. Δεν οδηγεί όλη η ψηφιοποίηση στην καινοτομία και δεν βασίζεται όλη η καινοτομία 

στην ψηφιοποίηση. Η μάθηση βάσει έργου, η μάθηση μέσω της πράξης, η μάθηση που 

σχετίζεται με ζητήματα του πραγματικού κόσμου και η διδασκαλία με επίκεντρο τον 

εκπαιδευόμενο συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στον 

σύγχρονο χώρο εργασίας και όλα συνδέονται με την ψηφιακή μάθηση. 

6. Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας DIGICULT υπάρχει πληθώρα υφιστάμενων γνώσεων και 

εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη 

εφαρμοστεί, αποκαλύπτοντας τη σημασία μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας πολιτιστικής 

κληρονομιάς που θα υποστηρίζεται με τη μοναδικότητα και τον πλούτο κάθε χώρας, 

υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

 

  



 

55 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Το έργο DIGICULT συνάδει με ορισμένους από τους ΣΒΑ - Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης - που ορίζονται 
από την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών:  

Στόχος 4 - Διασφάλιση ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτικής εκπαίδευσης και προώθηση 
ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους·  

Το νέο καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς διασφαλίζει τη 
συμμετοχικότητα των νεαρών μαθητών ηλικίας 14-30 ετών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη διάφορα 
εκπαιδευτικά υπόβαθρα, επιτρέποντάς τους να τους παρακινήσουν να συμμετάσχουν στη διά βίου 
μάθηση. Η ποιότητα αυτού του νέου χώρου ηλεκτρονικής μάθησης επιβεβαιώνεται από την τεχνογνωσία 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην επαγγελματική τυπική και καθόλου τυπική εκπαίδευση, καθώς και 
από τη χρήση ψηφιακών μέσων και τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου gamification που θα ενισχύσει τη 
μαθησιακή εμπειρία.  

Στόχος 5 - Επίτευξη της ισότητας των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.  

Το έργο DIGICULT επικεντρώνεται στην παροχή μέσων σε όλους τους νέους, ώστε να μπορούν να 
αναπτύξουν τις κοινωνικές  δεξιότητες  (soft skills) και ικανότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στην 
προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Παρέχοντας  διαδικτυακά  σε νέες γυναίκες και κορίτσια σε έναν 
νέο χώρο μάθησης, καθώς και σε ευκαιρίες κατάρτισης για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, συμβάλλουμε στον Στόχο 5.   

Στόχος 8 - Προώθηση της βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της 
πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους·  

Τα αποτελέσματα του έργου DIGICULT επικεντρώνονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 
σε μια ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά. Με την άμεση εμπειρία ή ανάλυση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις, πνευματικές δεξιότητες και ευρύτερο 
φάσμα ικανοτήτων σε θέματα όπως η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή η κοινωνική ευημερία.  
Αυτό το είδος γνώσης οδηγεί σε δράσεις βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων 
ευκαιριών για αξιοπρεπή απασχόληση. 

Στόχος 12 – Διασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής  

Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 12 είναι η καθιέρωση της «Υπεύθυνης Κατανάλωσης & Παραγωγής», και 
για την επίτευξη αυτού του στόχου η τρέχουσα και διορατική έρευνα για το θέμα είναι ζωτικής σημασίας. 
Το DIGICULT θα  παρουσιάσει μερικές από τις πιο πρωτοποριακές ερευνητικές και εξειδικευμένες 
αναρτήσεις blogposts αφιερωμένες στην επίτευξη αυτού του στόχου μέσω περιπτωσιολογικών μελετών 
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και ιστοριών, καθώς οι βιώσιμες πρακτικές όπως η πράσινη και η κυκλική οικονομία αποτελούν ζωτικά 
μέρη του κοινού Eυρωπαϊκού πολιτισμού μας.  

Στόχος 17 - Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η ανάπτυξη του δικτύου DIGICULT θα μας επιτρέψει να εργαστούμε περαιτέρω για την εφαρμογή της 
αειφόρου ανάπτυξης. Η δημιουργία του χώρου ηλεκτρονικής μάθησης και η σύνδεση εκπαιδευομένων 
και εκπαιδευτών από 6 χώρες της ΕΕ δημιουργούν ένα στέρεο έδαφος για μελλοντικές συμπράξεις και 
συνεργασίες. Η χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσο επικοινωνίας και ενίσχυσης δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων είναι ένα καινοτόμο μέσο για τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού επιπέδου επικοινωνίας που 
είναι τόσο σημαντικό για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.   



 

57 
 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Μια καινοτόμος προσέγγιση – μεθοδολογία διδασκαλίας / κατάρτισης δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων μέσω της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

Οι δραστηριότητες PR1 PR1.1 και PR1.2 αποκάλυψαν μια νέα καινοτόμο προσέγγιση και 
μεθοδολογία διδασκαλίας, καθώς και καλά εκπαιδευμένες απαραίτητες δεξιότητες και 
ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η καινοτομία μέσω της εκμάθησης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης). Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την προσέγγιση 
μάθησης και κατάρτισης που θα εφαρμόσει η ενότητα ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 
ηλεκτρονικής μάθησης.  
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 Βασικά Ευρήματα 
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Η έκθεση στρατηγικής είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στην κοινοπραξία να προχωρήσει στο PR2 με τη 

δημιουργία του DIGICULT E-LEARNING PATHWAY AND VALIDATION.  

Δραστηριότητα 2.1: δημιουργία του περιεχομένου των ενοτήτων και των εργαστηρίων στους πιο καινοτόμους 

βασικούς τομείς για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών, μεθοδολογικών/σχεσιακών ικανοτήτων καθώς και ειδικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Επικεφαλής εργασιών: BJC.  Τα βασικά ευρήματα της έρευνας που θα 

χρησιμοποιηθούν για το 2.1 είναι τα εξής: 

1. Ικανότητες που τονίζονται στο περιεχόμενο των ενοτήτων - 

 ξένη γλώσσα 
 γραπτή και προφορική επικοινωνία 
 δημιουργικότητα/φαντασία 
 κριτική σκέψη 
 επίλυση προβλημάτων 
 ικανότητα εργασίας σε ομάδα· 

2. Η ποικιλομορφία του κοινού αποκάλυψε την ανάγκη ενός καινοτόμου προγράμματος σπουδών που θα 

λαμβάνει υπόψη τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες καθώς και  θα δημιουργεί ένα περιβάλλον 

συμμετοχικότητας.  

3. Το περιεχόμενο των ενοτήτων πρέπει να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και να μην βασίζεται στο 

περιεχόμενο, οπότε χρειάζεται ο σχεδιασμός διαδραστικών και δημιουργικών εργαστηρίων για την 

κάλυψη της ανάπτυξης νέων ψηφιακών, αλλά και η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα 

συνδέσουν την Eυρωπαϊκή νεολαία μέσω ενός χώρου μάθησης ψηφιακού πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

4. Το περιεχόμενο των ενοτήτων πρέπει να αντικατοπτρίζει τα επίπεδα ικανοτήτων του ΕΠΕΠ με 

περιεχόμενο που θα αντικατοπτρίζει το επίπεδο 3. 4. 5. 6. 

5.  Η έρευνα αποκάλυψε ότι μια διαδρομή ηλεκτρονικής μάθησης δεν παρέχεται απαραίτητα 100% 

ψηφιακά, καθώς οι ψηφιακές δεξιότητες των νεαρών μαθητών διέφεραν από χώρα σε χώρα.  

6. Η ανάγκη σχεδιασμό ενός  μικτού τρόπου παράδοσης τονίστηκε μέσω των ομάδων εστίασης (focus 

groups) και των συνεντεύξεων, καθώς και μέσω της απουσίας υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με τις 

εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς. καθώς και μέσω της απουσίας υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με 

τις εφαρμογές της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Δραστηριότητα 2.2: ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων για ενότητες και εργαστήρια σε διάφορες 

μορφές (π.χ. διαδικτυακά σεμινάρια, βιντεοσκοπήσεις, μελέτες περιπτώσεων, διαφάνειες, ηλεκτρονικά 

βιβλία, άρθρα, έργα εργασίας και παιχνίδια ρόλων) κατάλληλα για τη δοκιμή του πιλοτικού μαθήματος 

DIGICULT. Επικεφαλής εργασιών: UNIC.   

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας που θα αξιοποιηθούν για το 2.2 είναι τα εξής: 

1. Υπάρχει ένας όγκος υπάρχοντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις 

ενότητες και τα εργαστήρια όπως η  Europeana που παρέχει στους λάτρεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

τους επαγγελματίες, τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές ψηφιακή  διαδικτυακά  σε υλικό ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς ( https://www.europeana.eu/en/about-us) 

2. Η χρήση βίντεο και YouTube / Tiktok / και websites  τονίστηκε μέσω του κοινού-στόχου ως το καλύτερο 

ψηφιακό μέσο για την εκμάθηση νέων πληροφοριών.    

3. Οι ψηφιακοί πόροι πρέπει να είναι  διαδικτυακά ι μέσω κινητών και φορητών υπολογιστών, καθώς η 

έρευνα αποκάλυψε ότι οι μικροί μαθητές χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες συσκευές για  διαδικτυακά  σε 

πληροφορίες.   

  

  

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ιταλία 

● Openpolis, έρευνα για την εκπαιδευτική φτώχεια 2021 
 

https://www.europeana.eu/en/about-us
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● Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου και τον πρώτο κύκλο 

εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας 
 

● Κατευθυντήριες γραμμές «Εισαγωγή της σχολικής εκπαίδευσης στην αγωγή του πολίτη» (νόμος 20 

Αυγούστου 2019, αριθ. 92), Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας 
 

● Εθνικό Σχέδιο για την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά 2021, από τη Γενική Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, Ερευνητικών και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού - Γραφείο Μελέτης 

Υπηρεσίας Ι - Κέντρο Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών 
 

● Σημειώσεις για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 

Έρευνας - Σεπτέμβριος 2019  

https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/04/Note-per-leducazione-al-patrimonio-

culturale-DGER-Sed-2.pdf 
 

● Σχέδιο "RIΓενεραζιόνε σκούολα" από miur - https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/pilastro3.html 
 

● Giovani.Stat, δεδομένα και δείκτες για τον πληθυσμό ηλικίας 15-34 ετών στην Ιταλία - Εκπαίδευση και 

κατάρτιση | Πολιτισμός, ελεύθερος χρόνος και χρήση των μέσων ενημέρωσης 
 

● DigComp 2.1, Το πλαίσιο αναφοράς για τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών με οκτώ επίπεδα γνώσης 

και παραδείγματα χρήσης από τις Stephanie Carretero, Riina Vuorikari και Yves Punie, Οργανισμός για 

την Ψηφιακή Ιταλία, Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου 
 

● ΟΟΣΑ - Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2020 σχετικά με τις προοπτικές 

της ψηφιακής οικονομίας 

 

Ιρλανδία 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΈΝΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ 
 

UNIC CIOFS, TDS, FAI, 
Ηλεκτρονικός 
Πόλεμος, RSM, IZTZG 
και BJC 

1.1 UNIC 

1.2 TDS 

PR2: 
DIGICULT ΔΡΟΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ) 
 

CIOFS Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
εταίροι 

2.1 BIC 
2.2UNIC 
2.3 CIOFS 
2.4 E MUNDUS 

PR3: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ DIGICULT 
 

DIGIPRO Υποστηρίζεται από τη 
FAI, την TDS, την NCK 
και την eMundus και 
με τη συμμετοχή των 
CIOFS, BJC, IZTZG 

3.1 DIGIPR0 

3.2 DIGIPRO 
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