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CHERISHED
Στόχος του έργου είναι η
δημιουργία παιδαγωγικού
πλαισίου για την
ενσωμάτωση της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην υποστήριξη των
εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στη χρήση της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς,
στο πλαίσιο των μαθημάτων
τους, μέσα από τη δημιουργία
σχετικού προγράμματος
επιμόρφωσης. Η
ενσωμάτωση της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς
στην υποχρεωτική
εκπαίδευση φαίνεται πιο
σημαντική από ποτέ, καθώς οι
προκλήσεις της πανδημίας
COVID-19 επέφεραν ισχυρή
εξάρτηση από την ψηφιακή
διδασκαλία.

CHERISHED
Το CHERISHED είναι έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ενσωμάτωση
της

ψηφιακής

πολιτιστικής

κληρονομιάς

στη

δευτεροβάθμια

εκπαίδευση. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει την ικανότητα
των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών πόρων πολιτιστικής
κληρονομιάς, στο πλαίσιο της τάξης. Η ομάδα του έργου θα
δημιουργήσει

ένα

ψηφιακό

πρόγραμμα

κατάρτισης,

ανοιχτής

πρόσβασης, για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση της ετοιμότητάς τους στην
ενσωμάτωση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διδασκαλία
τους ενώ οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να
επωφεληθούν από την επαφή με ψηφιακές συλλογές πολιτιστικού
χαρακτήρα.

ΣΤΟΧΟΙ
ΠΑΡΟΧΗ παιδαγωγικού πλαισίου και συγκεκριμένων συστάσεων για
υιοθέτηση από εκπαιδευτικούς θεσμούς, σε όλη την Ευρώπη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

εκπαιδευτικών

για

τη

διαφύλαξη

του

συμπεριληπτικού χαρακτήρα της ψηφιακής μάθησης μέσα και μέσω
της πολιτιστικής κληρονομιάς.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ καινοτόμων, ποιοτικών πόρων και εργαλείων στους
εκπαιδευτικούς για να ενσωματώσουν την πολιτιστική κληρονομιά στη
διδασκαλία τους και να εργαστούν για μια ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς.
ΠΑΡΟΧΗ ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως
προς την ετοιμότητά τους να αξιοποιούν την ψηφιακή πολιτιστική
κληρονομιά στην εκπαίδευση.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ της ευαισθητοποίησης γύρω από την ένταξη της

ID: Στιγμιότυπο από την ιστοσελίδα
του έργου, με αναφορά στο
Παιδαγωγικό Πλαίσιο

πολιτιστικής κληρονομιάς στην ψηφιακή εκπαίδευση.

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ του εκπαιδευτικού προγράμματος στις χώρες της συνεργασίας
και εντοπισμός κοινών μαθημάτων και ενοτήτων που διδάσκονται στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες εταίρους.

ID: Εικόνα από τη 2η Διακρατική
Συνάντηση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την ένταξη της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για μια ψηφιακή
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κατάρτισης για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και εκπαιδευτικούς μουσείων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι εκπαιδευτικοί θα
μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό που θα παράγει η συνεργασία.

ID: Επισκόπηση του
Παιδαγωγικού Πλαισίου κατά τη 2η
Διακρατική Συνάντηση

Συνεργάτες
1) The Square Dot team
(Belgium)
2) Synthesis Center for
Research and Education
(Cyprus)
3) Instituto Ikigai (Spain)
4) Sociedade Promotora de
Estabelecimentos de Ensino
(Portugal)
5) Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici (Slovakia)
6) Stichting Ki Culture
(Netherlands)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης της ετοιμότητας των
εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς κατά
τη διδασκαλία τους.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η δεύτερη συνάντηση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
(λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid-19) στις 4 και 5 Νοεμβρίου
2021. Συζητήθηκε η συνολική πρόοδος του έργου και συγκεκριμένα η
ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Πλαισίου, η μεθοδολογία για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των
εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η ομάδα προετοιμάζεται για την Πιλοτική
φάση του έργου, που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο του 2021, για τη
συλλογή ανατροφοδότησης σχετικά με το Παιδαγωγικό Πλαίσιο και και το
περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης, από εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης,

επαγγελματίες

πολιτιστικής

κληρονομιάς, εκπαιδευτικούς μουσείων, και ερευνητές στον
τομέα της εκπαίδευσης.
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