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Πρόλογος 
 
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα πλούσιο και ποικίλο μωσαϊκό 
πολιτιστικών και δημιουργικών εκφράσεων, είναι η κληρονομιά μας από προηγούμενες γενιές 
Ευρωπαίων και το κληροδότημά μας  στις επόμενες. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τον 
πολιτιστικό και τους δημιουργικούς τομείς και είναι σημαντική πηγή για την οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
την Ευρωπαϊκή Agenda για τον πολιτισμό, η οποία  αναγνωρίζει την αξία της τέχνης και της 
πολιτιστικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Επιπλέον, το στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
δίνει έμφαση στη σημασία των εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής ευαισθητοποίησης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 
 
Ωστόσο, η αντίληψη και το εύρος των προγραμμάτων σπουδών για τις τέχνες και τον πολιτισμό 
ποικίλλουν στην επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των Καλών Τεχνών. Συγκεκριμένα, στους 
στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γίνεται αντιληπτή  η έμφαση στη 
δημιουργικότητα και την πολιτιστική εκπαίδευση. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την 
ικανότητα των προγραμμάτων σπουδών που αφορούν τις τέχνες και τον πολιτισμό  στις δομές 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) να εκπληρώνουν τόσο διαφορετικούς και 
ευρείς στόχους. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητάς τους, 
ενώ παράλληλα πρέπει να παραμένουν ενημερωμένα σχετικά με την έννοια του «έξυπνου 
πολιτισμού» και τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Από την άλλη πλευρά, η 
διδασκαλία των τεχνών και του πολιτισμού σε υψηλό επίπεδο  αποτελεί πρόκληση. Οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τις τέχνες και τον πολιτισμό  σε δομές ΕΕΚ ασκούν θεμελιώδη ρόλο 
στην ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων. Υπάρχει η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική 
ανάπτυξη, ώστε οι καθηγητές τεχνών να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν 
τις δεξιότητές τους. 
 

Αξιοποιώντας τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το έργο 
InART2DiverCity ανέπτυξε νέες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις, μεθόδους και υλικό για την 
ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη διαπολιτισμική μάθηση, με σκοπό 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των νέων ενηλίκων (ηλικίας 18-30 
ετών) στους δημιουργικούς τομείς, καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτών. 

 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς του έργου 
InART2DiverCity, τους συμμετέχοντες από κάθε εταίρο που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του 
έργου και ιδιαίτερα το συνεργάτη μας Εργασία Εκπαιδευτική Α.Ε. από την Ελλάδα, που είχε τον 
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του  Εγχειριδίου. 
 

 
Ο Συντονιστής.
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1. Εισαγωγή  

Το Έργο InART2DiverCity («Εισαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πόλεων στη 

νεολαία») (Introducing Cultural Diversity of European Cities to Youth) συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την 

Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών - Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία. Το έργο 

ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 με συνολική διάρκεια 24 μηνών. 

Προτείνοντας την ανάπτυξη Εναλλακτικής Παιδαγωγικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικών 

Πρακτικών για την κατάρτιση των εκπαιδευτών. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), καθώς και σε δημιουργικές εφαρμογές και πιλοτικές δοκιμές για την 

αναγέννηση/ της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η κύρια ομάδα-στόχος η οποία απευθύνεται το πρόγραμμα είναι οι νέοι ενήλικες, ηλικίας 18-30 

ετών σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ),  όπου σπουδάζουν επαγγέλματα 

τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις Καλές Τέχνες, καθώς και οι επαγγελματίες των Καλών Τεχνών, οι 

οποίοι θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές των ΕΕΚ στην πολιτιστική ποικιλομορφία των 

συμμετεχουσών χωρών. 

 

Το έργο InART2DiverCity σχεδιάζει να: 

 

• δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των νέων ενηλίκων με εναλλακτικές 

παιδαγωγικές μεθοδολογίες που εστιάζουν στην καλλιτεχνική έκφραση, 

•  βελτιώσει την απόδοση των σπουδαστών με περιορισμένες γνώσεις γύρω από τις τέχνες, 

• βοηθήσει τους νέους καλλιτέχνες να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες πέρα από τις κοινότητές 

τους, 

• βοηθήσει  στην εξοικείωση των μαθητών με τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα, καθώς και 

στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία,  
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Αναμενόμενα αποτελέσματα στη διάρκεια του Έργου είνια: 

● αναλυτικές αναφορές για κάθε συμμετέχουσα χώρα και ενοποιημένες αναφορές με τις 

παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες κατάρτισης του συγκεκριμένου τομέα, 

● η ανάπτυξη Εναλλακτικής Παιδαγωγικής Μεθοδολογίας με βάση τη θεωρία της Βιωματικής 

Μάθησης (“Experiential Learning Theory”) και το Εγχειρίδιο «Εκπαιδεύοντας τους 

Εκπαιδευτές» (“Train the Trainers Guidebook”), 

● την  ανάπτυξη εκπαίδευσης για το έργο InART2DiverCity για νέους φοιτητές του τομέα των 

Τεχνών και ενός Λεξικού, όχι μόνο ως δευτερεύον διδακτικό υλικό αλλά και ως πηγή 

πληροφόρησης για το κοινό,  

● τη δημιουργία πλατφόρμας με διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) και σχετικό περιεχόμενο. 

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Ιταλία και 

την Ισπανία. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου είναι ο Συντονιστής  του Έργου. 

 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου /  Συντονιστής  Εταίρος (Κύπρος) 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (EOC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός 

με έδρα τη Λευκωσία, με γραφεία εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2007 

από 18 οργανισμούς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών, τραπεζικών και νομικών τομέων, καθώς και τομέων του 

πολιτισμού, του τουρισμού και της νεολαίας. 

 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου - BOCCF (Κύπρος) 

Από την ίδρυσή του το 1984, οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας 

Κύπρου (BOCCF) συνίστανται στη συλλογή, διατήρηση και διάδοση πρωτογενών πηγών που 

σχετίζονται με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή 

προώθηση του ελληνικού πολιτισμού που υπάρχει εδώ και αιώνες στο νησί. Ακολουθώντας τις 

προτεραιότητες που είχαν αρχικά οριοθετηθεί, το Πολιτιστικό Ίδρυμα στοχεύει στην ενθάρρυνση, 

βοήθεια και υλοποίηση μελέτης και έρευνας του Κυπριακού πολιτισμού στους τομείς της 

αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  Α.Ε. (Ελλάδα) 

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  Α.Ε. είναι ένα Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια 

βίου Μάθησης, το οποίο προσφέρει εκτεταμένες υπηρεσίες κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής συμβουλών υπηρεσιών σταδιοδρομίας και επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Το Κέντρο 

είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στην Ελλάδα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),   και πιστοποιημένο βάσει του προτύπου ISO  

9001:2015 για την παροχή των ποιοτικών υπηρεσιών του.  

 

ComeUnaMarea (Ιταλία) 

Η ένωση ComeUnaMarea ιδρύθηκε το 2005 και στοχεύει στην προώθηση και τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα δίνει προτεραιότητα σε δραστηριότητες που αποδίδουν 

αξία στις «προφορικές» παραδόσεις και εκφράσεις. Μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιεί, 

επιδίδεται με μεγάλη προσοχή στη μελέτη και την προώθηση της πολιτιστικής, φυσικής, 

καλλιτεχνικής και εθνικής κληρονομιάς των  περιοχών της Μεσογείου. 

 

IPF International Consulting (Ισπανία) 

Η IPF International Consulting είναι μια ιδιωτική εταιρεία που βρίσκεται στη νότια Ισπανία και 

ειδικεύεται στη διαχείριση, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ 

υποστηρίζει συμβουλευτικά πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις τέχνες, την  

ποικιλομορφία και την εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος της εταιρείας έγκειται στην ανάπτυξη 

μαθημάτων για ενήλικες και νέους εκπαιδευόμενους, καθώς και για τους άνεργους, προκειμένου να 

βελτιωθούν,  εξερευνώντας  και  αποκτώντας νέα εργαλεία και δεξιότητες για τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και εκπαίδευση. 

 

 

 

RIS Mansion Rakičan (Σλοβενία) 
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Ως περιφερειακός δημόσιος οργανισμός, το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο Rakičan Mansion 

συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Murska Sobota και την Ένωση Τεχνολογικού Πολιτισμού της 

Σλοβενίας. Με εργασιακό επίκεντρο την έρευνα, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και τη διαγενεακή 

συνεργασία, ο οργανισμός διεξάγει διάφορα επίσημα αλλά και ανεπίσημα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, η βάση των οποίων προέρχεται από τρέχουσες πραγματικές ανάγκες, που έχουν 

σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε πολλές γενεές. 
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2. Σχετικά με το εγχειρίδιο  

2.1. Σκοπός και στόχος του οδηγού 

Εφαρμόζοντας την Εναλλακτική Παιδαγωγική Μεθοδολογία,  το εγχειρίδιο του InArt2DiverCity 

σκοπεύει να λειτουργήσει ως ένα σύνολο καθολικών κατευθυντήριων γραμμών για την 

επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα των Τεχνών. Δίδονται παραδείγματα καλών πρακτικών στην  

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Σλοβενία, ενώ στο 

επίκεντρο βρίσκεται η πρόοδος της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και η διαφύλαξη της 

ποικιλομορφίας. 

 

Για να εναρμονιστεί με την κατανόηση των εκπαιδευτών των Καλών Τεχνών, ο παρών οδηγός είναι 

προσαρμοσμένος στις ανάγκες των δομών ΕΕΚ, ενώ έχει αναπτυχθεί γύρω από τεχνικές και 

μεθόδους που προέρχονται από τις αρχές της τέχνης και του σχεδιασμού, εφαρμόζοντας και την 

γλώσσα των τεχνών. 

 

Παρόλο που η εναλλακτική παιδαγωγική μεθοδολογία και ο Οδηγός «Εκπαίδευση των 

Εκπαιδευτών» αναφέρεται στους εκπαιδευτές Καλών Τεχνών, αυτά τα μέσα μπορούν να 

μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές και επαγγελματίες διαφορετικών 

επιστημών, καθώς και από άλλους επαγγελματίες του πολιτισμού, στους οποίους θα δοθεί η 

ευκαιρία να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, να αναπτύξουν τις απαιτούμενες 

δεξιότητες για αποτελεσματική αλληλεπίδραση και συνεργασία. 

 

Για τη δημιουργία του Εγχειριδίου, κάθε χώρα έχει ορίσει  μια σειρά καλών πρακτικών στο πλαίσιο 

της εκπαίδευσης ΕΕΚ, με βάση την εναλλακτική μεθοδολογία της Βιωματικής Μάθησης, 

προτείνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του συστήματος ΕΕΚ 

κάθε χώρας. 
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2.2. Πλαίσιο και Δομή 

Στις επόμενες σελίδες, παρέχονται τα μέσα στους αναγνώστες για να κατανοήσουν την κύρια ιδέα 

πίσω από τον Έξυπνο Πολιτισμό στον τομέα των Τεχνών κατά την ψηφιακή εποχή, καθώς και τη 

σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ανάγκης για 

συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτών των Καλών Τεχνών. 

 

Το Κεφάλαιο 4 διερευνά τις ικανότητες στην Μη τυπική εκπαίδευση των εκπαιδευτών, των 

εκπαιδευομένων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, δείχνοντας πώς μπορεί να επιτευχθεί η 

δυνατότητα αύξησης της δημοκρατικής «ανθεκτικότητας», της κριτικής καλλιτεχνικής έκφρασης, 

επηρεάζοντας θετικά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

 

Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει τους στόχους, τις μεθόδους και τις δραστηριότητες της 

Βιωματικής Μάθησης, ενώ το Κεφάλαιο 6 θα μας καθοδηγήσει στον πειραματισμό με τις ζώνες 

μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, θα μας  δείξει πώς να δημιουργήσουμε  έναν πολιτιστικό χάρτη με 

κοινά σημεία και πώς να αποκτήσουμε γνώσεις μέσω της ανταλλαγής ιδεών. 

 

Τέλος, το Κεφάλαιο 7 θα παρουσιάσει καλές πρακτικές και επιτυχημένα έργα μέσω της «Μάθησης 

μέσα από την Πράξη» (Learning-by-Doing), που προέρχεται από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες. Τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις είναι  ο επίλογος  αυτού του σύντομου  Εγχειριδίου. 

 

3. «Έξυπνος πολιτισμός» ως μαθησιακή 

διαδικασία και τα αποτελέσματά της 

 

Τι είναι ο «Έξυπνος Πολιτισμός»; 

Η ιδέα του Έξυπνου Πολιτισμού βασίζεται στην ουσιαστική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά 

από ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, αυξάνοντας κατά 

συνέπεια την προβολή και την προσβασιμότητα στις συλλογές της  πολιτιστικής κληρονομίας και των 

ιστότοπων τους. Η ψηφιοποίηση παρέχει πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά στα 

ενδιαφερόμενα μέρη, προστατεύοντας παράλληλα τα πραγματικά ιστορικά αντικείμενα και έργα 

τέχνης από τη φυσική έκθεση. 
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Οφέλη του έξυπνου πολιτισμού 

Η χρήση εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ψηφιοποίηση βοηθούν 

στη μετατροπή ενός δυνητικά παθητικού κοινού στην απασχόληση του με τον πολιτισμό ενεργά. Η 

ενίσχυση του πολιτισμού με αυτούς τους τρόπους προσφέρει επίσης επιχειρηματικές ευκαιρίες και 

καινοτόμες προσεγγίσεις στην ερμηνεία του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των 

Καλών Τεχνών. 

 

Έξυπνες λύσεις και καλές πρακτικές: 

• Ευρωπαϊκές Συλλογές 

• Βιβλία  της Google 

• Συλλογή  του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (Museum of Modern 

Art ή MoMA) 

• Ίδρυμα Ποίησης 

• Αρχεία Ταινιών 

• Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

• Τέχνες και Πολιτισμός της Google  

 

3.1.  Προσέγγιση της έννοιας «Έξυπνος πολιτισμός» 

Επιτυχημένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λύσεων-προτάσεων στα πλαίσια του «Έξυπνου 

πολιτισμού»  

 

Αναγνωρίζουμε ότι η έλευση των νέων τεχνολογιών και η μετατόπιση των δημογραφικών στοιχείων 

δεν επηρεάζουν μόνο τους τρόπους συλλογής, αποθήκευσης και παρουσίασης του υλικού της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά της καθορίζουν την πολιτιστική κληρονομιά και τον τρόπο 

ερμηνείας της. Επομένως, οι επιτυχημένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λύσεων  στον «Έξυπνο 

πολιτισμό»  καθίστανται απαραίτητες. 

 
 
Τι χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη επιτυχημένων προσεγγίσεων: 
 

● Διακλαδικές, διατομεακές και διακρατικές υποδομές. 
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● Συντονισμένες πολιτικές / στρατηγικές για την έρευνα στην πολιτιστική κληρονομιά. 

● Κοινές και  ελεύθερα προσβάσιμες πλατφόρμες σε εμπειρίες πολιτιστικής κληρονομιάς. 

● Ευκαιρίες χρηματοδότησης προσαρμοσμένες σε έργα ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

● Η χρήση των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης (ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων) 
ως μοχλών στην ανάπτυξη της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

3.1.1. «Έξυπνος πολιτισμός» στον τομέα των Καλών Τεχνών 

Οι γκαλερί τέχνης είναι σταυροδρόμι διαφόρων τομέων και πολιτισμών, που περιέχουν γνώσεις που 

καθίστανται σημαντικές για διαφορετικούς τύπους κοινού. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να 

αναπτυχθούν έξυπνες λύσεις μέσω των οποίων η τέχνη μπορεί να παρουσιάζεται με εύκολους και 

ενδιαφέροντες τρόπους. Οι ψηφιακές λύσεις είναι όλο και πιο συχνές, καθώς αυτές 

χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από τους νεότερους πληθυσμούς και  γίνονται εύκολα 

κατανοητές. 

 

 Λύσεις και καλές πρακτικές: 

● Τέχνες και πολιτισμός της Google 

● Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

● Το Μουσείο Guggenheim 

●   Η διαδικτυακή Συλλογή της Tate 
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3.1.2. «Έξυπνος πολιτισμός» στην ψηφιακή εποχή, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 

πολιτιστική ταυτότητα 

  
Η πολιτιστική κληρονομιά αναπτύσσεται από τις κοινότητες και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. 

Περιλαμβάνει την απτή κουλτούρα (όπως κτίρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και 

αντικείμενα), τον άυλο πολιτισμό (όπως λαογραφία, παραδόσεις, γλώσσα και γνώση) αλλά και τη 

φυσική κληρονομιά (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικά σημαντικών τοπίων και τη βιοποικιλότητα). 

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την παρουσίαση του πλούτου και 

της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης. Θεωρείται ως ένα μοναδικό πλεονέκτημα που πρέπει 

να προωθηθεί και να διατηρηθεί για τις μελλοντικές γενιές. 

 
 

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός με το ποικίλο και πλούσιο περιεχόμενό του, παρέχει πολλές νέες 

σύγχρονες  προσεγγίσεις στην κατανόηση του πολιτισμού και των καταβολών του. Αυτές οι 

προσεγγίσεις σήμερα, συνδέονται όλο και περισσότερο μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, 

καθιστώντας τον τομέα της τέχνης και της ιστορίας ευκολότερο και πιο ενδιαφέρον στη προσέγγιση 

από τους σύγχρονους θεατές. Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να /τιμούμε την ευρωπαϊκή μας 

κληρονομιά και να είμαστε εξοικειωμένοι με το ιστορικό υπόβαθρο, τις παραδόσεις μας, και η χρήση 

των ψηφιακών τεχνολογιών προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να γίνει αυτό. Η 

ψηφιοποίηση ενθαρρύνει τη διάδοση της γνώσης, ενώ παρέχει πρόσβαση τις σχετικές πληροφορίες. 
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3.2. Διαπολιτισμική επικοινωνία και πολιτιστική  ποικιλομορφία 

 

Η διαπολιτισμική επικοινωνία (Intercultural communication) είναι ένας κλάδος που μελετά την 

επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κοινωνικών ομάδων, απεικονίζοντας πώς ο 

πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία. Περιγράφει ένα ευρύ φάσμα  επικοινωνιακών 

διαδικασιών και προβλημάτων που, δυνητικά, εμφανίζονται μέσα σε έναν οργανισμό ή σε 

οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο που αποτελείται από άτομα από διαφορετικό θρησκευτικό, 

κοινωνικό, εθνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  Υπό αυτή την έννοια, επιδιώκει να κατανοήσει πώς 

τα άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο ενεργούν και επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς και πώς 

μπορούν να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους με εναλλακτικούς τρόπους. 

 
Η πολιτιστική ποικιλομορφία (Cultural diversity) είναι η ποιότητα διαφορετικών πολιτισμών που 

συσσωρεύονται, σε αντίθεση με τη μοναδική παγκόσμια μονο-κουλτούρα ή την ομογενοποίηση 

πολιτισμών που είναιπαρόμοια με την πολιτιστική παρακμή.  Με αναφορά στο τεράστιο φάσμα 

πολιτιστικών ταυτοτήτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, η πολιτιστική ποικιλομορφία μπορεί επίσης 

να δείξει την επιθυμία για ίσες και με σεβασμό σχέσεις μεταξύ ετερογενών ομάδων. 
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3.3. Η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτών στις 

Καλές Τέχνες 

Η σημασία της μεταφοράς της γνώσης 

Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτές να εξελίξουν το επάγγελμά τους και επίσης να μεταφέρουν τις 

γνώσεις τους στις νεότερες γενιές και σε άλλα άτομα που αναζητούν γνώσεις αναφορικά με τις Καλές 

Τέχνες. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επομένως να εξοικειωθούν με την ψηφιοποίηση στους τομείς του 

πολιτισμού και των Καλών Τεχνών, έτσι ώστε να μπορούν, με  συνέπεια να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη του Έξυπνου Πολιτισμού σε διαφορετικούς τομείς. 

3.4. Μαθησιακές ευκαιρίες και αποτελέσματα 

Ευκαιρίες Μάθησης  

Ο Έξυπνος Πολιτισμός παρέχει πολλές νέες ευκαιρίες μάθησης, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικές 

πτυχές της αντιμετώπισης των ερμηνειών του πολιτισμού και των καλών τεχνών. Είναι διατομεακός, 

πολυπολιτισμικός, πολυεθνικός, αφορά πολλές γενεές επιτρέποντας σε άτομα από πολύ 

διαφορετικό υπόβαθρο να βρεθούν μαζί και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Παρέχει επίσης νέες 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων και δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Βελτιωμένη προσβασιμότητα στη πολιτιστική κληρονομιά. 

• Νέες λύσεις για τον πολιτισμό και την ερμηνεία των Καλών Τεχνών. 

• Δυνατότητα νέων συνεργασιών. 

• Αυξημένη προστασία των πολιτιστικών  τεχνουργημάτων και των Καλών Τεχνών. 

 

4. Ποιότητα  στην μη τυπική εκπαίδευση 

και απόκτηση ικανοτήτων 
Η μη τυπική, εκπαίδευση είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης που πραγματοποιείται εκτός του 

προγράμματος σπουδών της τυπικής εκπαίδευσης. Οι μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες 
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διεξάγονται σε εθελοντική βάση και έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να προωθήσουν την 

προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. 

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν λάβει κάποια μορφή εκπαίδευσης στη διάρκεια της ζωής 

τους. Αυτή η επίσημη εκπαίδευση βασίζεται συνήθως σε μια «κάθετη» σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού 

και εκπαιδευόμενο: κάποιος διαθέτει και μεταδίδει πληροφορίες και γνώσεις σε έναν 

εκπαιδευόμενο που τις λαμβάνει. Από την άλλη πλευρά, η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να ασκηθεί 

μέσω της μεθόδου της μάθησης «μέσα από την πράξη», όπου η μάθηση γίνεται απευθείας. Η 

μεθοδολογία μάθησης συνίσταται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων και τις 

συγκεκριμένες καταστάσεις που βιώνουν. Οι εκπαιδευτές δεν διδάσκουν «καθέδρας», αλλά νέοι 

άνθρωποι, νέοι εργαζόμενοι και εκπαιδευτές αναπτύσσουν μαζί γνώσεις και δεξιότητες, μέσω μιας 

«οριζόντιας» δυναμικής. 

  

Οι αρχές της μη τυπικής μάθησης είναι: 

● Η χρήση «συμμετοχικών» μεθόδων που εστιάζονται στην εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων, 

με βάση τα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων,  

● Η εκτίμηση της αποτυχίας ή της επιτυχίας δεν είναι ποτέ ατομική αλλά συλλογική, 

επιτρέποντας να γίνουν λάθη, 
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● Εκτελείται σε περιβάλλοντα και καταστάσεις όπου η εκπαίδευση και η μάθηση δεν είναι η 

μοναδική  δραστηριότητα, 

● Το μαθησιακό πλαίσιο πρέπει να κάνει τους συμμετέχοντες να νιώθουν άνετα, 

● Οι δραστηριότητες καθοδηγούνται τόσο από επαγγελματίες όσο και από εθελοντές 

εκπαιδευτές, 

● Οι δραστηριότητες προγραμματίζονται με βάση στόχους και συγκεκριμένες ομάδες στόχους. 

Οι συμμετοχικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στη μη τυπική εκπαίδευση είναι πολλές και 

συνδέονται στενά με τους στόχους που πρόκειται να επιτευχθούν μέσω ενός συγκεκριμένου έργου. 

Μια πρωτοβουλία που εστιάζεται στην ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες θα αναπτύξει εκείνα 

τα εργαλεία μάθησης  που θα είναι πολύ διαφορετικά από τις επίσημες δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην εκπαίδευση των ανθρώπων για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. 

 

4.1. Συνάφεια της μη τυπικής εκπαίδευσης 

4.1.1. Για εκπαιδευτές 

Στην τυπική και μη τυπική μάθηση, η υποστήριξη των κινήτρων και η ευχαρίστηση της μάθησης είναι 

βασικές πτυχές. Η μη τυπική εκπαίδευση δεν αντικαθιστά την τυπική εκπαίδευση, αλλά μπορεί να 

την συμπληρώσει καλύπτοντας ορισμένες ανάγκες και πτυχές που λείπουν από τα θεσμοθετημένα 

ιδρύματα. Είναι ανοιχτή, προσβάσιμη από άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, προέλευσης και 

διαφορετικών προσωπικών ενδιαφερόντων. 

 

4.1.2. Για εκπαιδευόμενους 

Από τη οπτική των μαθητών, η εκμάθηση είναι σκόπιμη. Η μέτρηση της αξίας της μη τυπικής 

μάθησης είναι μια διαδικασία στην οποία τα άτομα επικυρώνουν τις γενικές τους δεξιότητες σε 

σχέση με διάφορους τομείς εφαρμογής. Η επικύρωση όλων των γενικών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα 

από το πού ή τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν, καθίσταται απαραίτητη εάν ο στόχος είναι να 

δημιουργηθεί μια κοινωνία που προσφέρει δια βίου μάθηση σε όλους. Πιο συστηματική καταγραφή 

των μη τυπικών πρακτικών μάθησης στον χώρο εργασίας μπορεί να βοηθήσει ατομικά υπαλλήλους 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, επαγρυπνώντας τους για τις δεξιότητές τους. Η επικύρωση 
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πρέπει να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει εγγύτητα στους χρήστες και εύκολη 

πρόσβαση. 

Αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να καθιερώνουν συστήματα για την επικύρωση της μη τυπικής 

μάθησης. Τα βασικά στοιχεία μάθησης πρέπει να περιλαμβάνουν ευέλικτες δομές προσόντων και 

επίσης επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

4.1.3. Για την κοινωνία 

Η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία, και ενώ η δια βίου μάθηση  είναι εθελοντική 

καιβιωματική διαδικασία, δημιουργεί καλά ενημερωμένους και πολιτισμένους πολίτες. Μέσω της 

μη τυπικής εκπαίδευσης παρέχονται τα μέσα για τη καλύτερη κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Στα 

οφέλη της μη τυπικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξης της ικανότητας των ανθρώπων να 

μεγαλώνουν και να ωριμάζουν σε προσωπικό καθώς και σε κοινωνικό επίπεδο, ενισχύοντας την 

αυτοεκτίμησή τους, αναπτύσσοντας μια υγιή κριτική στάση απέναντι στο περιβάλλον τους και τους 

κοινωνικούς κανόνες, ενώ παράλληλα αυξάνουν τις ευκαιρίες εργασίας και την παραγωγική 

αυτοαπασχόληση. 

Η μάθηση που έχει ως βάση την κοινότητα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διεύρυνση της 

συμμετοχής των ανθρώπων που βρίσκονται εκπαιδευτικά, οικονομικά και κοινωνικά σε μειονεκτική 

θέση. Ο τόπος που λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μάθησης είναι εξαιρετικά σημαντικός λόγω των 

πρακτικών και πολιτιστικών παραγόντων. Σε ορισμένες περιοχές, έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι 

τείνουν να είναι απρόθυμοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτός του οικείου, τοπικού τους 

περιβάλλοντος. Οι υψηλού επιπέδου ή οι εξειδικευμένες γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν μέσα 

από τις καθημερινές εμπειρίες στην εργασία αλλά και μέσα από την κοινότητα ή το οικογενειακό 

περιβάλλον.  

4.2. Βασικές ικανότητες των  εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων 

Ποια μέτρα κατάρτισης και μη τυπικής εκπαίδευσης απαιτούνται για την απόκτηση ικανοτήτων 

και ποιες είναι οι απαιτήσεις για κάθε ένα από αυτά; 

Η ενασχόληση με διανοητικές  προσεγγίσεις  μπορεί ενδεχομένως να είναι κάτι μακρινό ή άγνωστο 

στην αρχή, αλλά αυτό δεν είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να οδηγεί σε 

απογοήτευση - τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν μια αρχική δυσκολία 

σε νέες  ατομικές και συλλογικές  μαθησιακές διαδικασίες. 
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Οι εκπαιδευτές, οι εργαζόμενοι και οι επικεφαλής  θα πρέπει να  εισάγουν τα σημαντικότερα 

στοιχεία από το βιογραφικό τους,  προς όφελος της νέας εμπειρίας, των γνώσεων και των πιθανών 

δράσεων. Η εργασία  θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, να προωθεί τις ίσες ευκαιρίες, να 

ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική μάθηση, να επιτρέπει την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική 

ένταξη και να κινητοποιεί  την ενεργό δράση  των πολιτών βελτιώνοντας παράλληλα την 

απασχολησιμότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει, στην δια βίου μάθηση,  αυτές τις βασικές ικανότητες: 

● Γλωσσική ικανότητα στη μητρική γλώσσα και σε μια ξένη γλώσσα (σχετική στο 

διαπολιτισμικό πλαίσιο) 

● Μαθηματική/βασική επιστημονική-τεχνική ικανότητα (μη δογματικός κριτικός λόγος, 

δεσμευμένος με ηθικές αρχές/αξίες) 

● Υπολογιστικές Ικανότητες  («τεχνική» παραλλαγή μετάδοσης πληροφοριών) 

● «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (οι εκπαιδευτές, επίσης,  βρίσκονται  σε διαδικασία δια βίου 

μάθησης ανάλογα με  την  εξέλιξή τους) Πτυχές των διαπροσωπικών, διαπολιτισμικών, 

κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων (η ανάγκη όχι μόνο για ενσυναίσθηση, αλλά και 

ανοχή στην ασάφεια και την  απογοήτευση στο πλαίσιο των διαδικασιών διαπολιτισμικής 

μάθησης) 

● Επιχειρηματική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών σκέψεων  στην 

επαγγελματική δράση (επαγγελματική ικανότητα)  

●  Πολιτιστική ικανότητα (περιλαμβάνει την έννοια της «δημιουργικότητας», κατανόηση  της 

δημιουργικής δράσης ως στοιχείο σύνδεσης μεταξύ ατόμου και  περιβάλλοντος) 

4.2.1. Σημασία των εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων 

Οι εγκάρσιες ικανότητες (επίσης καλούνται και γενικές) είναι οι δυνατότητες που συγκεντρώνουν 

πολλά γενικά στοιχεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων  που πρέπει να διαθέτει κάθε άτομο 

πριν ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας. Αυτές οι ικανότητες δεν συνδέονται με κανένα επάγγελμα 

ειδικότερα, αλλά είναι απαραίτητες σε όλους τους τομείς απασχόλησης, αποκτώνται κατά τη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και επιτρέπουν τη συνεχή ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 

ενώ η απόκτηση και η απόδοσή τους είναι πολύτιμη. 
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Η ευκαιρία για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων υπάρχει  καθόλη την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο σκοπός των εγκάρσιων δεξιοτήτων είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων σε ατομικό επίπεδο, η επίτευξη 

της επιτυχίας στη ζωή, η άσκηση επιρροής τόσο  στον ακαδημαϊκό όσο και  τον επαγγελματικό τομέα 

, καθώς και στις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Η ανάπτυξη εγκάρσιων στοιχείων ενισχύει 

την απόκτηση άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η ανάπτυξή τους βελτιώνει την απόκτηση  και 

άλλων δεξιοτήτων καιικανοτήτων. 

Συνοπτικά, οι εγκάρσιες ικανότητες θεωρούνται βασικές για την εκπαίδευση ενός ατόμου, όχι μόνο 

σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο, λόγω των συνολικών 

κινητήριων  γνωστικών τους χαρακτηριστικών. 

4.2.2. Σημασία της πολιτιστικής συνείδησης  

Η πολιτιστική συνείδηση αναφέρεται σε ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπει σε κάποιον να μάθει 

και να κατανοήσει ανθρώπους των οποίων το πολιτιστικό υπόβαθρο διαφέρει. Ουσιαστικά  οδηγεί 

ένα άτομο στο να λειτουργεί καθημερινά έχοντας συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν πολιτισμικές 

διαφορές μεταξύ των ανθρώπων που  συναντά,  χωρίς  να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Η 

διαφορετικότητα θεωρείται ως θετικό χαρακτηριστικό, όπου η κουλτούρα του ενός  δεν θεωρείται 

ανώτερη ή κατώτερη, ή βρίσκεται σε κλίμακα υπεροχής. Η πολιτιστική συνειδητοποίηση δεν 

σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος είναι ειδικός στην αξία κάθε κουλτούρας, ωστόσο δείχνει την 

προθυμία του να κατανοήσει και να δείξει ενσυναίσθηση, αντί να κρίνει με βάση τις διαφορές. 

Το πιο σημαντικό πράγμα όταν κάποιος ενεργεί με πολιτιστικά ευαισθητοποιημένο τρόπο, είναι ότι 

θυμάται να  στηρίζει κάθε αλληλεπίδραση  του στην κατανόηση  του υπόβαθρου,  των εμπειριών 

και των αξιών των ανθρώπων που, φυσικά, ποικίλλουν. Η πολιτιστική ευαισθητοποίηση είναι ένας 

όρος που, στο παρόν πλαίσιο, χρησιμοποιείται όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στην πολιτική 

και στα Μέσα  Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

Στον πυρήνα του, ο ορισμός της πολιτιστικής συνείδησης σημαίνει  την αναγνώριση  της ύπαρξης και 

άλλων πολιτισμών και εμπειριών που υπάρχουν και έχουν αξία  από μόνες τους. Η γλώσσα, οι 

κανόνες, οι παραδόσεις και τα σύμβολα - τόσο τα απτά όσο και τα άυλα - αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτού που ονομάζουμε πολιτισμό και είναι σημαντικό να αναπτύξει κανείς μια βασική 

κατανόηση των πολιτιστικών στοιχείων έξω από τη δική του αποκτηθείσα εμπειρία πολιτισμού. 
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Προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να προσαρμοστούν σε νέα περιβάλλοντα και να αισθάνονται  

ασφάλεια και άνεση, μια ατμόσφαιρα που προάγει την ένταξη καθίσταται απαραίτητη, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν σε μεγάλη εκτίμηση/ υπόψη την κεντρική πρακτική της  

πολιτιστικής συνείδησης με ευαισθητοποιημένο τρόπο.  

4.2.3. Σημασία της προστασίας της πολιτιστικής ποικιλομορφίας  

Η πολιτιστική ποικιλομορφία  είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων και συμπεριφορών που αναγνωρίζει 

και σέβεται την παρουσία όλων των διαφορετικών ομάδων σε έναν οργανισμό ή κοινωνία, 

αναγνωρίζει και εκτιμά τις κοινωνικό- πολιτισμικές διαφορές, και ενθαρρύνει και επιτρέπει τη 

συνεχή συμβολή  τους σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο που τους ενδυναμώνει όλους. 

Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές δράσεις που εμπλέκονται στον ορισμό της πολυπολιτισμικότητας: 

• η αναγνώριση της άφθονης ποικιλομορφίας των πολιτισμών, 

• ο σεβασμός στη  διαφορετικότητα, 

• η αναγνώριση της εγκυρότητας διαφορετικών πολιτιστικών εκφράσεων και συνεισφορών, 

• η εκτίμηση  της προσφοράς των άλλων πολιτισμών,  

• η  ενθάρρυνση της συμβολής διαφορετικών ομάδων, 

• η ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να ενισχύουν τον εαυτό τους και τους άλλους  με στόχο 

να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, χωρίς να μεροληπτούν. 

• η αποδοχή,  και όχι απλά η ανοχή της διαφορετικότητας προκειμένου να επιτευχθεί  η 

ενότητα μέσω της διαφορετικότητας. 

 

Η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι σημαντική επειδή οι χώρες, οι χώροι εργασίας και τα σχολεία μας 

αποτελούνται όλο και περισσότερο, από  διαφορετικές πολιτιστικές, φυλετικές και εθνοτικές 

ομάδες. Για να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, πρέπει πρώτα να έχουμε ένα επίπεδο κατανόησης 

που μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία και τη σύμπραξη. Η εκμάθηση άλλων πολιτισμών μάς 

βοηθά να κατανοήσουμε διαφορετικές προοπτικές στον κόσμο στον οποίο ζούμε και βοηθά στην 

εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και προσωπικών προκαταλήψεων σχετικά με διαφορετικές 

ομάδες. 

Επιπλέον, η πολιτιστική ποικιλομορφία μάς βοηθά να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε τρόπους 

ύπαρξης που δεν είναι απαραίτητα δικοί μας, έτσι ώστε καθώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, να 

μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες όπου θα εμπιστευόμαστε, θα σεβόμαστε και θα κατανοούμε τους 
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άλλους πολιτισμούς. Η πολιτιστική ποικιλομορφία υποστηρίζει την ιδέα ότι κάθε άτομο μπορεί να 

αποτελεί μια μοναδική και θετική συμβολή στην κοινωνία γενικότερα. 

 

4.3. Πως η μη τυπική εκπαίδευση θα μπορούσε να αυξήσει τη δημοκρατική 

ανθεκτικότητα  

Η ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα να αντιμετωπίσεις με θετικό τρόπο, τραυματικά 

γεγονότα, γνωρίζοντας πώς να αναδιοργανώσεις τη ζωή σου ενόψει δυσκολιών. Τι ρόλο μπορούν να 

διαδραματίσουν η δημιουργικότητα και τα παιχνίδια τέχνης στην οικοδόμηση της ψυχο-φυσικής 

ισορροπίας; Οι εκφραστικές τέχνες - όπως η μουσική, το θέατρο, η ζωγραφική, οι ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες και οι τεχνικές ενσυνείδητης – όπως ο διαλογισμός, η χαλάρωση και η οπτικοποίηση 

- μπορούν σίγουρα να προωθήσουν κοινωνικούς δεσμούς, την αυτοεκτίμηση και την ψυχολογική 

ευημερία. Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν την ανάπτυξη του ατόμου, επιτρέποντάς του να 

αντεπεξέλθει στις δυσκολίες, ευνοούν την αυτό-έκφραση, την επικοινωνία και την κοινωνική ένταξη, 

αυξάνοντας έτσι την ατομική και συλλογική  ανθεκτικότητα. 

Υπό αυτήν την έννοια, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μια ανθεκτική δημοκρατία, καθιστώντας 

τον καθένα ικανό να ανταποκριθεί στην αλλαγή εφαρμόζοντας ευέλικτες στρατηγικές συμπεριφοράς 

και βοηθώντας να επιτευχθεί μια δυναμική ισορροπία που διαφέρει από την κυριαρχική ισορροπία. 

Η καλλιτεχνική εμπειρία αντιπροσωπεύει μια πηγή για ουσιαστική μάθηση, η οποία επιτρέπει  στους 

εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν και να αντιμετωπίζουν σύνθετες καταστάσεις με δημιουργικά 

μέσα. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να αναλάβουμε σοβαρή δράση τόσο στη γνωστική όσο 

και στη συναισθηματική ικανότητα, σεβόμενοι τις σταδιακές εξελίξεις και τις ευαίσθητες περιόδους. 

4.4. Πως η μη τυπική εκπαίδευση θα μπορούσε να αυξήσει την κριτική 

καλλιτεχνική έκφραση  

Όπως έχουν υποδείξει πολλοί παιδαγωγικοί ερευνητές, η αυξανόμενη εκτίμηση της ικανότητας της 

καλλιτεχνικής γνώσης επιτρέπει μια προσέγγιση σε ένα ποικίλο φάσμα θεμάτων από νέες οπτικές 

σκοπιές, προοπτικές που δεν τείνουν να ανακαλύψουν άλλα εκπαιδευτικά μέσα. 

 



 

21 | Έργο InART2DiverCity - Εγχειρίδιο 
 

 

Οι εμπειρίες περιλαμβάνουν αυτές τα διαδραστικά  εργαστήρια, τα καλλιτεχνικά εργαστήρια και 

χώρους έκφρασης που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, αλλά και καταστάσεις που 

μπορούν να ευνοήσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και σημαντικές δεξιότητες όπως η ευελιξία, 

η κριτική σκέψη, η επιχειρηματικότητα, η διαχείριση της απογοήτευσης, τους πραγματικούς 

εσωτερικούς πόρους που προωθούν την απασχολησιμότητα και κάνουν ένα άτομο λιγότερο 

εκτεθειμένο στους κινδύνους του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής αναταραχής. 

 

4.5. Πως η μη τυπική εκπαίδευση θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία  

 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της μη τυπικής εκπαίδευσης, που ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων ικανοτήτων, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, 

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μη τυπική εκπαίδευση έχει 

αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ανάπτυξη κριτικής και καινοτόμου παιδαγωγικής. 
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Το θέμα της επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης βρήκε αρκετούς πιθανούς χώρους 

πειραματισμού, στο πλαίσιο έργων συνεργασίας που περιλαμβάνουν ανταλλαγή εμπειριών, 

ανάπτυξη και μεταβίβαση καινοτομιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναγνωρίζει τη βασική πτυχή 

της μη τυπικής εκπαίδευσης, στη υποστήριξη της τυπικής εκπαίδευσης των εθνικών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, η οποία μπορεί επίσης να παρέχει συγκεκριμένους τύπους, οι οποίου  συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση ήπιων δεξιοτήτων, των εγκάρσιων ικανοτήτων που είναι θεμελιώδεις για τον 

εκσυγχρονισμό με τον σημερινό κόσμο της εργασίας. 

 

Στο πέρασμα των χρόνων, οι ευκαιρίες για μη τυπική μάθηση που σχετίζονται με την εργασία των 

νέων και τον εθελοντισμό έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση, συμβάλλοντας στην ένταξη των νέων 

Ευρωπαίων σε κύκλους κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Για το σκοπό αυτό, μετά από 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2012, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κάλεσε τα κράτη μέλη να καθιερώσουν, έως το 2018, μια μεθοδολογία επικύρωσης για τα μη τυπικά 

και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα. Η αναγνώριση των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων 

που προσφέρουν οι οργανώσεις νεολαίας στους νέους όσον αφορά τη μάθηση, τη γνώση και την 

ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση των  εργασιακών 

μονοπατιών είναι σημαντική και αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. 

 

5. Στόχοι, μέθοδοι και δραστηριότητες 

στην Βιωματική Μάθηση  

“If you tell me, I will listen. If you show me, I will see. 
But if you let me experience, I will learn” 

(Lao-Tse 5th-century BC) 

5.1 Μαθησιακοί στόχοι στη Βιωματική Μάθηση 

 «Αν μου πεις, θα ακούσω. Αν μου δείξεις, θα δω. 

Αλλά αν με αφήσεις να το βιώσω, θα μάθω » 

(Λάο Τσέ 5ος αιώνας π.Χ.) 

« Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν μπορούν να δράσουν και να ανακαλύψουν νέα στοιχεία 

για τον εαυτό τους», αυτό υπογραμμίζει τη βασική αρχή πίσω από όλες τις τρέχουσες θεωρίες της 

βιωματικής μάθησης, της μάθησης με γνώμονα τη δράση, της ενεργοποίησης των μαθητών και των 

συναφών αρχών. Η αξία της πρακτικής μάθησης δεν αποτελεί πλέον ζήτημα που αμφισβητείται, ενώ 
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εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε διάφορες σχολικές και εκπαιδευτικές δομές και επίπεδα 

μάθησης. 

Στο πλαίσιο της «βιωματικής μάθησης», της «ενεργού μάθηση», της «διδασκαλίας βάσει εργασιών» 

και μιας ποικιλίας σχετικών δραστηριοτήτων, έχουν προκύψει νέες θεωρίες και μοντέλα μάθησης 

που καθιστούν τη δραστηριότητα του εκπαιδευόμενο ως κεντρική έννοια οποιουδήποτε 

περιβάλλοντος μάθησης και διδασκαλίας. Αυτές οι θεωρίες βασίζονται σε μια παρόμοια αρχή: οι 

εκπαιδευόμενους μαθαίνουν αποτελεσματικά και συγκρατούν τις πληροφορίες που έχουν μάθει 

καλύτερα, όταν συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, όταν έχουν κίνητρο να δράσουν 

και να ανακαλύψουν συνδέσεις για τον εαυτό τους, μέσω της παρουσίας σύνθετων εργασιών που 

απαιτούν την αυτόνομη επίλυση προβλημάτων. 

Η βιωματική μάθηση δεν αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, αλλά την συμπληρώνει 

με τη μορφή εργαστηριακής και κλινικής μάθησης προκειμένου να προσφέρει επιπλέον δεξιότητες, 

προοπτικές και κατανόηση των σχέσεων. Η βιωματική μάθηση έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την 

κατανόηση κάποιου, δίνοντάς του την ελευθερία να εξερευνήσει και να βρει την καταλληλότερη 

μαθησιακή πορεία για αυτόν. 

 

 

Ο ορισμός της μάθησης μέσω βιωματικών μεθόδων αναφέρεται στη «διαδικασία με την οποία η 

γνώση δημιουργείται μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας. Η γνώση προκύπτει από  την 

μεταμόρφωση του συνδυασμού των ευκαιριών και της εμπειρίας»( Kolb, 1984, σ. 41). 

 

Ο πρώτος και αυτός που επωφελείται περισσότερο από την βιωματική μάθηση είναι ο 

εκπαιδευόμενο εκπαιδευόμενος. Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων, τα οφέλη της 

βιωματικής μάθησης μπορούν να αυξηθούν. Οι ομάδες εκπαιδευομένων που έχουν αποδειχθεί ότι 

επωφελούνται από τη βιωματική μάθηση περιλαμβάνουν: 

● Τον  ώριμο εκπαιδευόμενο που έχει απομακρυνθεί εδώ και πολύ καιρό από την 

παραδοσιακή τάξη και χρειάζεται το κίνητρο του πλαισίου μάθησης για να επιστρέψει στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα,  

 

● Τον εκπαιδευόμενο που πρέπει να βιώσει προσωπικά την αξία ενός θέματος για να 

παρακινηθεί να μάθει, 

 

●  Τον εκπαιδευόμενο που αντιμετωπίζει  πρόβλημα να μάθει μέσα στην τυπική τάξη και 

χρειάζεται μια εναλλακτική μέθοδο μάθησης, 
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● Κάθε εκπαιδευόμενο που μπορεί να επωφεληθεί από τα πρακτικά παραδείγματα για να 

ενισχύσει την παραδοσιακή του μάθηση (Cantor, 1995, σελ. 80). 

Η βιωματική μάθηση μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες μεγάλες κατηγορίες: εμπειρίες με βάση το 

πεδίο και μάθηση που  υλοποιείται στην τάξη. Η μάθηση στο πεδίο είναι η παλαιότερη και πιο 

καθιερωμένη μορφή βιωματικής μάθησης, που ενσωματώθηκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τη 

δεκαετία του 1930. Η μάθηση στο πεδίο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, πρακτική  περίοδο 

εργασίας,  συνεργατική εκπαίδευση και εκμάθηση υπηρεσιών (Lewis & Williams, 1994, σελ.7) 

Η βιωματική μάθηση που υλοποιείται στην τάξη μπορεί να λάβει πολλές μορφές όπως παιχνίδι 

ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις,  παρουσιάσεις,  παιχνίδια και διάφορους τύπους 

ομαδικής εργασίας. Η βιωματική μάθηση στην τάξη αναπτύσσεται σε βάθος από τότε που ο 

«Chickering και Gamson συνέστησαν την «ενεργό μάθηση» ως μία από τις επτά «αρχές καλής 

πρακτικής» για την αριστεία στην προπτυχιακή εκπαίδευση» το 1987 (Lewis & Williams, 1994, σ. 7). 

Όταν αρχίζετε να σκέφτεστε να ενσωματώσετε ένα βιωματικό στοιχείο στο μάθημά σας, υπάρχουν 

πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε: 

 

1. Ανάλυση των εκπαιδευομένων σας και προσδιορισμός των αναγκών τους. 

2. Προσδιορισμός κατάλληλων δραστηριοτήτων ανάλογα με τον αριθμό των  

εκπαιδευομένων σας και το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

3. Προσδιορισμός πιθανών ζητημάτων κατά την ενσωμάτωση της βιωματικής μάθησης. 

Η βιωματική μάθηση είναι συμμετοχική, διαδραστική και εφαρμόσιμη. Επιτρέπει την επαφή με το 

περιβάλλον και την έκθεση σε διαδικασίες που είναι εξαιρετικά μεταβλητές και αβέβαιες. 

Περιλαμβάνει την ολότητα του άτομου, η μάθηση πραγματοποιείται με βάση συναισθηματικές, 

συμπεριφορικές καθώς και γνωστικές διαστάσεις. Η εμπειρία πρέπει να δομηθεί σε κάποιο βαθμό 

και  πρέπει να προσδιοριστούν οι σχετικοί μαθησιακοί στόχοι και η συμπεριφορά της εμπειρίας να 

παρακολουθείται. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να αξιολογήσουν την εμπειρία λαμβάνοντας 

υπόψη τη θεωρία και τα συναισθήματά τους. Επιπλέον, η διαδικασία ανατροφοδότησης πρέπει να 

παρέχεται στον  εκπαιδευόμενο για να συμπληρώσει (και ενδεχομένως να αντικαταστήσει) την 

ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων που έλαβε ο ίδιος. 

5.2. Μέθοδοι & Δραστηριότητες 

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που είναι βιωματική.  Ο τρόπος με τον οποίο 

πλαισιώνεται την καθίστα βιωματική. Με ποιο τρόπο λοιπόν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

γίνονται βιωματικές; 
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Ένα γενικό πλαίσιο θα μπορούσε να είναι: 

• Να αποφασίσεις ποια μέρη του μαθήματός σου μπορούν να διδαχθούν πιο αποτελεσματικά 

με τη βιωματική μάθηση. 

• Να σκεφτείς πώς οι πιθανές δραστηριότητες ταιριάζουν με τους μαθησιακούς στόχους. 

•  Να σκεφτείς  με ποιο τρόπο η πιθανή δραστηριότητα συμπληρώνει το συνολικό στόχο  του 

μαθήματος. 

• Να σκεφτείς τα κριτήρια κατάταξης και τις μεθόδους αξιολόγησης που ταιριάζουν με την 

προτεινόμενη δραστηριότητα (Cantor, 1995, σελ. 82). 

Ο Wurdinger έχει δημιουργήσει έναν σύντομο οδηγό για την ενσωμάτωση της βιωματικής μάθησης 

σε ένα μάθημα που μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αρχίσουν να σκέφτονται τη διαδικασία 

συνολικά : 

• Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο έργο ή  πείραμα πεδίου για να καθοδηγήσετε τη μάθηση σε 

όλη τη διάρκεια. Έχοντας οι  εκπαιδευόμενοι ένα σημαντικό στόχο να εργαστούν στο σύνολό 

ενός εξαμήνου παρακινούνται να συνεχίσουν να προχωρούν, τους δίνει έναν σαφή στόχο να 

επικεντρωθούν και γίνεται η κινητήριος δύναμη πίσω από όλα όσα κάνει ο  εκπαιδευόμενος 

στην τάξη. Όταν οι   εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν που οδεύουν, καταλαβαίνουν ότι κάθε 

μάθημα έχει σκοπό, διότι παρέχει ένα σκαλοπάτι προς αυτόν τον γενικό στόχο». 

• Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό έργων, δραστηριοτήτων στην τάξη και εξωτερικών 

εμπειριών για να διατηρήσετε το μάθημα ενδιαφέρον και ελκυστικό  προσδίδοντας έτσι 

αξία στη συνολική διαδικασία. 

• «Συνδέστε τα όλα μαζί». Οι αναγνώσεις και οι διαλέξεις στην τάξη πρέπει να σχετίζονται 

άμεσα με βιωματικές δραστηριότητες. Οι αναγνώσεις και οι δραστηριότητες της τάξης θα 

πρέπει να θεωρηθούν ως πηγές που θα βοηθήσουν τους  εκπαιδευόμενους να 

ολοκληρώσουν το μεγάλο  τους στόχο. 

•  Βεβαιωθείτε ότι οι δραστηριότητες ενέχουν πρόκληση αλλά είναι διαχειρίσιμες. Όταν οι  

εκπαιδευόμενοι έχουν την ευθύνη να σχεδιάσουν τα δικά τους έργα, ο εκπαιδευτής πρέπει 

στη συνέχεια να επιβεβαιώσει ότι είναι σε θέση να τα ολοκληρώσουν. 

• Ορίστε σαφείς προσδοκίες για τους  εκπαιδευόμενους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

κριτήρια αξιολόγησης ή παραδείγματα ολοκληρωμένων έργων και δραστηριοτήτων από 

προηγούμενα μαθήματα. 
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•  Δώστε στους  εκπαιδευόμενους τον απαραίτητο χρόνο να «προσδιορίσουν, να 

διευκρινίσουν και να επικεντρωθούν στο πρόβλημά τους». 

• Επιτρέψτε στους  εκπαιδευόμενους να αλλάξουν κατεύθυνση στη μέση. Το πιο σημαντικό 

είναι ότι οι  εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εργάζονται σε έργα που είναι σημαντικά και 

συναφή με αυτούς. Εάν δεν έχουν ενδιαφέρον, η μάθηση τους θα είναι επίσης ελλιπής 

(Wurdinger, 2005, σελ. 63). 

Σύμφωνα με τον Wurdinger, υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν 

εφαρμόζετε δραστηριότητες στην τάξη: 

• Η σημασία  να μπορείς να κάνεις λάθη: Οι  εκπαιδευόμενοι έχουν συνηθίσει να 

τιμωρούνται για τα λάθη. Οι εκπαιδευτές σε μια βιωματική τάξη πρέπει να εργαστούν 

σκληρά για να ξεπεράσουν το στίγμα που συνδέεται με τα λάθη, χρησιμοποιώντας τα ενεργά 

ως ευκαιρίες για μάθηση. «Το να επιτρέπεται στους  εκπαιδευόμενους να κάνουν λάθη 

μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου διατηρούν περισσότερες πληροφορίες 

επειδή είναι μια πιο δύσκολη διαδικασία μάθησης» (2005, σελ. 9). 

• Η σημασία της προσωπικής συνάφειας: Ανακαλύψτε τι ενδιαφέρει τους  εκπαιδευόμενους 

και στη συνέχεια επιλέξτε τα κατάλληλα προβλήματα. «Όταν το ενδιαφέρον είναι 

εσωτερικό, σε αντίθεση με το να αναγκαστούν, οι  εκπαιδευόμενοι επενδύουν  τόσο στη 

συναισθηματική όσο και στη διανοητική διαδικασία» (2005, σελ. 18). 

• Η σημασία της κατανόησης του γιατί κάνουν κάτι οι  εκπαιδευόμενοι: Εάν ο  

εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να δει τον λόγο πίσω από το έργο του, ή δεν βλέπει γιατί 

εμπλέκεται, μπορεί να μην μάθει καθόλου. 

• Η σημασία του ταιριάσματος  εκπαιδευομένων με τις κατάλληλες δραστηριότητες: Στη 

βιωματική μάθηση, τα μέσα είναι εξίσου σημαντικά με τους σκοπούς, επομένως είναι 

εξαιρετικά σημαντικό οι  εκπαιδευόμενοι να παραμένουν προσηλωμένοι σε όλη τη 

διαδικασία. «Ανεπαρκής πρόκληση μπορεί να οδηγήσει σε πλήξη και υπερβολική  πρόκληση 

μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση» - και στις δύο περιπτώσεις, η προσήλωση θα μειωθεί 

και η διαδικασία μάθησης θα σταματήσει (2005, σελ. 19). 

• Η σημασία της ανάκλησης των εμπειριών των  εκπαιδευομένων: Αυτό το βήμα συνδέεται 

με το προηγούμενο – η  ανάκληση, μαζί με τις ερωτήσεις καθοδήγησης από τον εκπαιδευτή, 

θα βοηθήσει τους  εκπαιδευόμενους να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους, να μάθουν με 

επιτυχία και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. 
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• Η σημασία του εκπαιδευτή  να εκχωρεί την εξουσία στους  εκπαιδευόμενους: Στη 

βιωματική μάθηση, ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως οδηγός και ως πηγή στους  

εκπαιδευόμενους, παρά ως επικεφαλής. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές 

αποσύρονται από την ισχυρή τους θέση αναιρώντας  την εξουσία τους ... Αντίθετα, ο 

εκπαιδευτής πρέπει να φερθεί με  σεβασμό και  να χρησιμοποιήσει τη θέση που 

απολαμβάνει κατά την έναρξη της τάξης  για να  προάγει την ενδυνάμωση των  

εκπαιδευομένων» (Warren, 1995, σελ. 250). 

Η ακόλουθη λίστα χαρακτηριστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του σκοπού 

μιας δραστηριότητας ή μιας μεθόδου ως βιωματικής και περιλαμβάνει τα εξής: 

• Ένα μείγμα περιεχομένου και διαδικασίας: Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 

βιωματικών δραστηριοτήτων και του περιεχομένου ή της θεωρίας. 

• Απουσία υπερβολικής  κριτικής: Ο εκπαιδευτής πρέπει να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο 

για τους  εκπαιδευόμενους ώτσε να εργαστούν μέσω της δικής τους διαδικασίας αυτό-

ανακάλυψης. 

•  Η δέσμευση για σκόπιμη προσπάθεια: Στη βιωματική μάθηση, ο  εκπαιδευόμενοςς είναι ο 

δάσκαλος του εαυτού του, επομένως πρέπει να υπάρχει «νόημα για τον  εκπαιδευόμενο στη 

μάθηση». 

• Συνάφεια: Οι μαθησιακές δραστηριότητες πρέπει να σχετίζονται προσωπικά με τον  

εκπαιδευόμενο. 

• Ενθάρρυνση της προοπτικής της μεγάλης εικόνας: Οι βιωματικές δραστηριότητες πρέπει 

να επιτρέπουν στους  εκπαιδευόμενους να κάνουν συνδέσεις μεταξύ της μάθησης που 

λαμβάνουν και του κόσμου. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ικανότητα των  

εκπαιδευομένων να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις σχέσεις σε σύνθετα συστήματα 

και στη συνέχεια, να βρίσκουν έναν τρόπο να λειτουργήσουν μέσα σε αυτά. 

• Ο ρόλος του  αναστοχασμού: Οι  εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να 

αναστοχάζονται για τους την μάθηση τους, φέρνοντας «τη θεωρία στη πραγματική ζωή» και 

αποκτώντας γνώσεις για τον εαυτό τους και  για την αλληλεπίδραση τους με τον κόσμο 

γενικά. 

• Δημιουργία συναισθηματικής  εμπλοκής: Οι  εκπαιδευόμενοι πρέπει να  εμβαθύνουν στην 

εμπειρία και όχι μόνο να κάνουν  αυτό που αισθάνονται ότι απαιτείται από αυτούς. Η 
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διαδικασία πρέπει να προσελκύσει τον  εκπαιδευόμενο ώστε αυτό που μαθαίνεται και 

βιώνεται  να φτάνει σε ένα κρίσιμο και κεντρικό ευαίσθητο σημείο του  εκπαιδευόμενου. 

• Η επανεξέταση των αξιών: Δουλεύοντας σε έναν χώρο που έχει καταστεί ασφαλής για 

αυτοεξερεύνηση, οι  εκπαιδευόμενοι μπορούν να αρχίσουν να αναλύουν ακόμη και να 

αλλάξουν τις δικές τους αξίες. 

• Η ύπαρξη ουσιαστικών σχέσεων: Ένας τρόπος  που θα ωθήσει τους  εκπαιδευόμενους να 

δουν τη μάθησή τους στο πλαίσιο της κοινωνίας γενικότερα, είναι  να ξεκινήσουν να 

αντιλαμβάνονται   τις σχέσεις μεταξύ « εκπαιδευόμενου και εαυτού,  εκπαιδευόμενου και 

εκπαιδευτή  και  εκπαιδευόμενου  και μαθησιακού περιβάλλοντος». 

•  Μαθαίνοντας έξω από τη «ζώνη ασφαλείας»: «Η μάθηση ενισχύεται όταν οι  

εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να λειτουργούν έξω από τους την αντιληπτή ζώνη 

ασφαλείας τους». Αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο φυσικό περιβάλλον κάποιου, αλλά και στο 

κοινωνικό του περιβάλλον. Μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα,  το να είμαι υπόλογος 

για τις πράξεις μου και να αναλαμβάνω τις συνέπειες. 

Ο Moon παραθέτει 20  και πλέον παραδείγματα στο «Εγχειρίδιο της  Αναστοχαστικής και Βιωματικής 

Μάθησης», από τα οποία τα σημεία # 1, 3, 10, 13 και 15 έχουν επιλεχθεί ως τα πιο αποτελεσματικά 

και δημοφιλή: 

1.  Η  τήρηση  ενός ημερολογίου  μάθησης ή  ενός χαρτοφυλακίου επιδόσεων και 

δραστηριοτήτων. 

2.  Αναστοχασμός κρίσιμων περιστατικών. 

3. Παρουσίαση  της αποκτηθείσας γνώσης.  

4. Ανάλυση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών και σχεδιασμός πλάνου δράσης. 

5. Έκθεση ή αναφορά για  ότι έχει διδαχθεί (κατά προτίμηση με αναφορές σε αποσπάσματα 

από  τον αναστοχασμό). 

6. Εργαλεία και ασκήσεις αυτογνωσίας (π.χ. ερωτηματολόγια σχετικά με τα  διδακτικά 

πρότυπα). 

7. Μια ανασκόπηση ενός βιβλίου που συνδέει την εργασιακή εμπειρία με  την αυτό-

πειθαρχία. 
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8. Σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις «γιατί» ή «εξήγησης».  

9. Ένα έργο  για περαιτέρω νάπτυξη ιδεών  ( ομαδικά ή ατομικά). 

10. Αυτό-αξιολόγηση  σε μια εργασία που εκτελείται. 

11. Ένα άρθρο (π.χ. για μια εφημερίδα) που επεξηγεί κάτι από το χώρο εργασίας. 

12. Υπόδειξη για βελτίωση ορισμένων πρακτικών (αν και αυτό μπορεί να αποτελέσει 

ευαίσθητο θέμα). 

13. Συνέντευξη του  εκπαιδευόμενου ως δυνητικού εργαζομένου στο χώρο εργασίας. 

14. Μια ιστορία που περιλαμβάνει σκέψεις σχετικά με την  βιωματική μάθηση. 

15. Ένα αίτημα όπου οι  εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μια δεδομένη θεωρία και θα 

παρατηρήσουν την εφαρμογή της στο χώρο εργασίας. 

16. Μια προφορική εξέταση. 

17. Διαχείριση τεκμηριωμένης συζήτησης. 

18. Μια έκθεση για ένα συμβάν στην εργασία (αν και αυτό μπορεί να αποτελέσει ηθικό 

ζήτημα).  

19. Απολογισμός του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα ζητήματα πειθαρχίας στον χώρο 

εργασίας.  

20. Προσδιορισμός και αιτιολογία των έργων που θα μπορούσαν να γίνουν στον εργασιακό  

χώρο. 

Η μέτρηση και η αξιολόγηση είναι πολύ συχνά τα πιο αναπόσπαστα μέρη της βιωματικής 

μαθησιακής διαδικασίας. Παρέχει μια βάση για τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές ώστε να 

διερευνήσουν σχετικά τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, οι κατάλληλες μέθοδοι 

αξιολόγησης δημιουργούν μια  αναστοχαστική διαδικασία που εξασφαλίζει συνεχή ανάπτυξη ακόμα 

και πολύ αργότερα από την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων μαθησιακών ευκαιριών. 

 

Χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης όπως η αυτό-αξιολόγηση, ο εκπαιδευτής μπορεί να μην 

συνειδητοποιήσει ποτέ ότι υλοποιήθηκε σημαντική μάθηση. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτές στην τάξη 

πρέπει να αναζητούν τεχνικές αξιολόγησης που να μετρούν περισσότερα από την απλή ικανότητα  
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των  εκπαιδευομένων  να θυμούνται πληροφορίες. Η αξιολόγηση των βιωματικών δραστηριοτήτων 

παρουσιάζει ένα μοναδικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτές. Επειδή στις βιωματικές δραστηριότητες 

τα μέσα είναι εξίσου σημαντικά με τους σκοπούς, «είναι σημαντικό να δούμε την ίδια αξιολόγηση  

περισσότερο από ότι τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Ενώ τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για τη 

μέτρηση, αντικατοπτρίζουν το προϊόν της αξιολόγησης, όχι έναν πλήρη κύκλο αξιολόγησης» 

(Qualters, 2010, σελ. 56). Είναι επομένως απαραίτητο να καταρτίσουμε μοναδικές μεθόδους 

αξιολόγησης για να μετρήσουμε την επιτυχία τόσο στη διαδικασία όσο και στο «προϊόν» – ο κάθε 

τομέας απαιτεί ξεχωριστά μαθησιακά αποτελέσματα και κριτήρια (Moon, 2004, σελ. 155). 

6. Πειραματισμός με ζώνες μάθησης 

6.1. Δημιουργία  ενός  πολιτιστικού χάρτη με κοινά σημεία 

Βασικές ευκαιρίες μάθησης 

 Ανταλλαγή γνώσεων 
Κινητικότητα 

επαγγελματιών και  
εκπαιδευομένων  

Ανταλλαγή εμπειριών 
και μεταφορά 
τεχνολογίας 

Σλοβενία ✔  ✔ 

Ισπανία ✔ ✔  
 

Μέθοδοι βιωματικής μάθησης 

 
Κινητικότητα και 
πρακτική άσκηση 

Ψηφιακές και νέες 
τεχνολογίες 

Εκπαιδευτικές 
Δραστηριότητες 

Σλοβενία ✔   

Ισπανία  ✔ ✔ 

Ελλάδα   ✔ 

Κύπρος  ✔  

Ιταλία   ✔ 
 

Πολιτικές για την παιδαγωγική μεθοδολογία 

 Καλλιτεχνικές  Παιδαγωγικές δραστηριότητες-έρευνα 

Σλοβενία ✔ 

Ισπανία ✔ 

Ελλάδα ✔ 

Κύπρος ✔ 

Ιταλία ✔ 
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  Καλές Πρακτικές στην εκπαίδευση σε σχέση με την τεχνολογία 

 
Ανάπτυξη και χρήση 

προηγμένων επιστημών 
και τεχνολογιών 

Εφαρμογές για την 
προώθηση του πολιτισμού 

Εργαστήρια, σεμινάρια, 
δραστηριότητες 

Σλοβενία   ✔ 

Ισπανία   ✔ 

Ελλάδα ✔ ✔  

Κύπρος ✔   

Ιταλία   ✔ 

6.2. Επίδειξη της αποκτηθείσας  γνώσης  μέσω της ανταλλαγής ιδεών 

• Η ανταλλαγή των γνώσεων που αποκτήθηκαν ή αναπτύχθηκαν τοπικά μέσω 

συγκεκριμένων διαδικασιών και μεθοδολογιών βοηθά στη δημιουργία νέων 

γνώσεων και αλλού (περιβάλλον, τοπικό οικοσύστημα) προσαρμοσμένων στις 

τοπικές ανάγκες. 

• Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ νέων καλλιτεχνών από άλλες συμμετέχουσες χώρες στο 

πλαίσιο της πολιτιστικής ποικιλομορφίας θα τους βοηθήσουν να ζήσουν μοναδικές 

εμπειρίες πέρα από τις κοινότητές τους. 

• Καθώς η πολιτιστική ανταλλαγή βοηθά τους  εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν 

θετικές σχέσεις με άλλους και να κατανοήσουν  το ευρύτερο φάσμα των προοπτικών 

που παρουσιάζονται, οι  εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

• Η εξοικείωση με την πολιτιστική κληρονομιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών θα 

βοηθήσει τους  εκπαιδευόμενους να βρουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και να 

την αναγνωρίσουν ως κοινωνικά δομημένη. 

• Κύριες πολιτιστικές δραστηριότητες  διδασκαλίας θα βοηθήσουν στην υιοθέτηση 

μιας πολυπολιτισμικής παιδαγωγικής μεθοδολογίας, βελτιώνοντας παράλληλα την 

απόδοση των νέων  εκπαιδευομένων με πιο περιορισμένες γνώσεις στον τομές των 

τεχνών. 

• Αυτή η προσέγγιση στη διδασκαλία βοηθά όλους τους  εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία και 

χρησιμοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά, τις εμπειρίες και τις προοπτικές των 

εθνικά διαφορετικών  εκπαιδευομένων ως εκπαιδευτικές πηγές για τη βελτίωση των 

μαθησιακών ευκαιριών και αποτελεσμάτων. 
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6.3. Οφέλη από τη βιωματική μάθηση και  η έννοια του Έξυπνου 

Πολιτισμού 

Οφέλη της βιωματικής μάθησης 

Οι κύριες μαθησιακές ευκαιρίες στον τομέα του Έξυπνου Πολιτισμού περιλαμβάνουν ανταλλαγή 

γνώσεων, κινητικότητα επαγγελματιών και  εκπαιδευομένων, ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά 

τεχνολογίας. Ο Έξυπνος Πολιτισμός ενισχύει τις Ευρωπαϊκές ταυτότητες και τις αξίες της πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας ενώ δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της τέχνης, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων και 

της τεχνολογίας, προκειμένου να έρθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες πιο κοντά. Η εισαγωγή του Έξυπνου 

Πολιτισμού στην καθημερινή ζωή σημαίνει την εφαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 

εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αντικαθιστώντας παράλληλα 

τις παραδοσιακές μορφές πολιτισμού και την εφαρμογή νέων τρόπων αλληλεπίδρασης, 

ψηφιοποίησης και πολιτιστικής μάθησης (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικές Συνεργασίας «Interreg 

Europe», Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2018). Οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν 

τεράστιες ευκαιρίες για τη βελτίωση της  προσβασιμότητας του κοινού σε διάφορες μορφές 

πολιτιστικών πόρων και τη συνεχή χρήση τους. 

Η παράβλεψη του Έξυπνου Πολιτισμού και της εφαρμογής του θα μπορούσε να διακυβεύσει την 

ενημέρωση και να επιφέρει πολιτιστική στασιμότητα, ή ακόμη και την αποτυχία του 

μετασχηματισμού στο πεδίο του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης. Η πολιτική της ΕΕ 

χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για τη διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στο διαδίκτυο, προστατεύοντας την πολιτιστική  ποικιλομορφία, συμβάλλοντας στην 

καλύτερη ποιότητα ζωής,  ενισχύοντας τη δημιουργική μάθηση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

εργαλείων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). 

Η βιωματική μάθηση έχει αποδειχθεί ότι έχει μια μεγάλη ποικιλία πλεονεκτημάτων που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη των  εκπαιδευομένων: 

• Οι  εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες: τους δίνεται η 

ευκαιρία να έχουν ενεργό ρόλο στη μάθησή τους και να αλληλεπιδρούν με τις 

πληροφορίες σε  πραγματικές συνθήκες. 

• Οι  εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να είναι πιο δημιουργικοί: με πραγματικό 

περιεχόμενο, οι  εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να βρουν μοναδικές λύσεις  σε 

διαφορετικές προκλήσεις και προβλήματα. 
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• Οι  εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να  αναστοχαστούν: ενσωματώνοντας 

συγκεκριμένες εμπειρίες με αφηρημένες έννοιες και στη συνέχεια, 

αναστοχαζόμενοι το αποτέλεσμα, δημιουργούν ισχυρότερες σχέσεις με το 

περιεχόμενο. 

• Τα λάθη των  εκπαιδευομένων γίνονται πολύτιμες εμπειρίες: Απορρίπτουν τις 

μεθόδους που δεν λειτουργούν, αλλά η πράξη του να δοκιμάζεις κάτι και στη 

συνέχεια να το εγκαταλείπεις - παραδοσιακά θεωρείται «λάθος» - αλλά γίνεται 

πολύτιμο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Οι  εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να μην 

φοβούνται τα λάθη, αλλά να τα εκτιμούν. 

• Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν συχνά βελτιωμένη στάση απέναντι στη μάθηση: Η 

βιωματική μάθηση έχει σχεδιαστεί για να εμπλέκει τα συναισθήματα των  

εκπαιδευομένων καθώς και να ενισχύει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1. Μοναδικότητα του έργου 

Το έργο InART2DiverCity (Εισαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πόλεων στη 

νεολαία) έχει αναπτύξει νέες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις, μεθόδους και υλικά για την 

ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης. Ενισχύει 

τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα των νέων ενηλίκων (ηλικιακή ομάδα 18-30) του 

δημιουργικού τομέα, καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτών. Το έργο παρείχε 

βιώσιμη πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών μέσω της χρήσης 

ψηφιακών τεχνολογιών, προωθώντας περαιτέρω τις αξίες του Έξυπνου Πολιτισμού. Προτείνοντας 

τρόπους με τους οποίους οι αρχές της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να διδαχθούν μέσω των 

εργαλείων ΤΠΕ, καθώς και μέσω της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πολιτιστικής 

κληρονομιάς, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να «ανεβάσουν»  τη δουλειά τους, οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να μοιραστούν παραδείγματα καλών πρακτικών, ενώ το κοινό μπορεί να μοιραστεί 

πολιτιστικές εμπειρίες που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης 

μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών. 
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7.2 Αντίκτυπος 

Το έργο InArt2diverCity βοήθησε τους νέους που σπουδάζουν στους τομείς των Καλών Τεχνών και 

της Ιστορίας των Τεχνών, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. 

Επιπλέον, το έργο έχει εισαγάγει σεμινάρια κατάρτισης για εκπαιδευτές του τομέα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς  και τους παρακίνησε να αποκτήσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης για την 

πολιτιστική κατάρτιση, υποστηρίζοντας παράλληλα την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και των νέων εργαζομένων μέσω της μάθησης στο χώρο εργασίας. Συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των  εκπαιδευτών, το έργο έχει εφαρμόσει ένα σύνολο 

διεπιστημονικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών που έχουν προσφέρει χώρο για υψηλής ποιότητας 

διδασκαλία και κατάρτιση. Η διάδοση αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς και η καλλιέργεια 

βασικών ικανοτήτων όπως η ξένη γλώσσα και οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να προωθήσουν την 

απασχολησιμότητα, την κοινωνικό-εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι νέοι  

εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν τις γνώσεις που απέκτησαν μέσω της 

διοργάνωσης εκδηλώσεων μικρής κλίμακας στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και διεθνικών 

πρωτοβουλιών που τους επέτρεψαν να εφαρμόσουν τις ιδέες τους στην πράξη. 

7.2.1 Σε στοχευμένο επίπεδο 

Η πρώτη ομάδα-στόχος που επηρεάστηκε  από την υλοποίηση και τη συμμετοχή τους σε αυτό το 

έργο, αφορά νέους φοιτητές Καλών Τεχνών, ηλικίας 18 έως 30 ετών. Οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες τους παρείχαν γνώσεις σχετικά με την πολιτιστική  ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών 

χωρών και διεύρυναν  τους επαγγελματικούς  τους ορίζοντες. Επιπλέον, έχουν βελτιώσει τις 

δεξιότητές τους στην αναγνώριση του πολιτιστικού περιεχομένου των χωρών που συμμετέχουν, 

εμπλουτίζοντας έτσι την πολιτιστική τους προσέγγιση και επηρεάζουν περισσότερους νέους όσον 

αφορά τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

Η δεύτερη ομάδα στόχος περιελάμβανε τους εκπαιδευτές Καλών Τεχνών που έχουν αποκτήσει 

επαγγελματική εμπειρία μέσω των δραστηριοτήτων «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών » σχετικά με τον 

τρόπο χρήσης καινοτόμων μεθόδων για την αύξηση της πολιτιστικής συνείδησης και τον τρόπο 

επικοινωνίας των θετικών αξιών της πολιτιστικής  ποικιλομορφίας. Οι εκπαιδευτές έλαβαν 

εκπαίδευση σχετικά με  τη μεθοδολογία της βιωματικής, βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές τους 

δεξιότητες, όπως η κατανόηση των αναγκών των νέων  εκπαιδευομένων και την προσαρμογή της 

κατάρτισης τους ανάλογα. Οι έμμεσες ομάδες-στόχοι περιελάμβαναν τοπικούς πολίτες και 

καλλιτέχνες που αλληλεπίδρασαν με καλλιτέχνες από άλλες χώρες, ανταλλάσσοντας καλλιτεχνικές 

τεχνικές. Συνοψίζοντας, το έργο ανέπτυξε Εναλλακτικές Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες και πρακτικές 
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κατάρτισης για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, σεμινάρια κατάρτισης για τους  εκπαιδευόμενους 

σε δομές ΕΕΚ, μέσω δημιουργικών εφαρμογών και πιλοτικών δοκιμών για την περαιτέρω  

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν διευρύνει τη διεθνή τους προσέγγιση, συμμετέχοντας σε 

διεθνείς δραστηριότητες, όπως η διοργάνωση συναντήσεων και  πολλαπλασιαστικών  εκδηλώσεων 

(“multiplier events), ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και την εξέλιξη  του 

κοινού τους, έχοντας μια καλή ευκαιρία να επιδείξουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους. 

7.2.2 Σε γενικό επίπεδο 

Ο αντίκτυπος σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται από την προώθηση 

της διεθνούς και διαπολιτισμικής ανταλλαγής διδακτικών τεχνικών, καλλιεργώντας τη συνεργασία 

σε  όλη τη διάρκεια του Έργου. Συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων δικτύων επικοινωνίας και 

συνεργασίας, αυτά αναπτύχθηκαν μεταξύ εταίρων, τοπικών πολιτών, καθώς και περιφερειακών, 

εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και οργανισμών. Καθώς η πολιτιστική ποικιλομορφία διατηρεί 

αξιοσημείωτες πληροφορίες για τη σύνθεση των ευρωπαϊκών πόλεων και κοινωνιών, νέες 

συνεργασίες μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ), δημόσιων και 

ιδιωτικών οργανισμών και ενώσεων νέων, υιοθετώντας κοινές και καλές πολιτικές.  

Ένα λεξικό, μεταφρασμένο στις αντίστοιχες γλώσσες, σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης των πολιτισμών όταν επισκέπτεστε ένα μουσείο ή μια γκαλερί 

σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, δεν παρέχει αποστειρωμένες γνώσεις, 

αλλά παραθέτει παραλληλισμούς και υπογραμμίζει σημαντικά ορόσημα σε μια χώρα που μπορούν 

να έχουν αντίκτυπο σε μια άλλη. Υπάρχει η ελπίδα  λοιπόν  οι Ευρωπαίοι να κατανοήσουν το γεγονός 

ότι, στους τομείς της Τέχνης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υπάρχει η ιστορία της Ευρώπης που 

περιμένει να ανακαλυφθεί∙ μια όμορφη, πολυμερής ιστορία  για την διαφορετικότητα. 
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Συντομογραφίες και Ακρωνύμια 

ΕΕΚ   Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι βασικό στοιχείο των συστημάτων 

της διά βίου μάθησης, τα οποία εξοπλίζουν τους πολίτες με γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και στην αγορά εργασίας. 

 

ΤΠΕ Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναφέρεται σε όλες τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό τηλεπικοινωνιών, μέσων μετάδοσης, ευφυών συστημάτων 

διαχείρισης κτιρίων, οπτικοακουστικών συστημάτων επεξεργασίας, μετάδοσης και 

λειτουργιών ελέγχου και παρακολούθησης που βασίζονται στο δίκτυο. 
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Συνοδευτικό Υλικό: Παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικά με τις Καλές 
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