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 Tο CHERISHED σε συντομία  

Το CHERISHED είναι έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ένταξη 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 παρούσα συνεργασία θα δημιουργήσει ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ανοιχτής πρόσβασης, για 

τη βελτίωση των δεξιοτήτων 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 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην ψηφιακή εκπαίδευση.   

CHERISHED 

Το έργο CHERISHED θα 

παρέχει σε εκπαιδευτικούς 

θεσμούς, όπως Υπουργεία 

Παιδείας και Πολιτισμού, ένα 

παιδαγωγικό πλαίσιο για την 

ένταξη της ψηφιακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Το έργο έχει ως στόχο την 

επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για μια ψηφιακή εκπαίδευση 

με πολιτιστικό ορίζοντα, και 

χωρίς αποκλεισμούς. Η 

ενσωμάτωση της ψηφιακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

είναι πιο σημαντική από ποτέ, 

καθώς οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι τομείς της 

εκπαίδευσης και του 

πολιτισμού λόγω της 

πανδημίας COVID-19, 

απαιτούν ισχυρή εξάρτηση 

από την ψηφιακή διδασκαλία. 

 

 



 

 

 
         

Φωτογραφία από την πρώτη συνάντηση των 

εταίρων 

 

 
Παρουσίαση του προγράμματος της πρώτης 

συνάντησης 

 
    Τα μέλη της συνεργασίας 

1) The Square Dot team (Βέλγιο) 

2) Synthesis Center for Research 
and Education (Κύπρος) 

3) Instituto Ikigai (Ισπανία) 

4) Sociedade Promotora de 
Estabelecimentos de Ensino 
(Πορτογαλία) 

5) Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici (Σλοβακία) 

6) Stichting Ki Culture 
(Ολλανδία) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ του εκπαιδευτικού προγράμματος στις χώρες της συνεργασίας 

και εντοπισμός κοινών μαθημάτων και ενοτήτων που διδάσκονται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες εταίρους. 

 

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. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης της ετοιμότητας των 

εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 

στην διδασκαλία τους. 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Η εναρκτήρια συνάντηση των οργανισμών πραγματοποιήθηκε στις 20 

Απριλίου, διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η 

πανδημία Covid-19. Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου 

και του σχεδίου εφαρμογής από τον συντονιστή. Οι εταίροι συζήτησαν τη 

μορφή των επερχόμενων αποτελεσμάτων, των δραστηριοτήτων και την 

κατανομή της εργασίας μεταξύ τους.

 

 ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  

▪ Εξελίσσεται η ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις χώρες της συνεργασίας για τον 

εντοπισμό κοινών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις χώρες-εταίρους. Βάσει αυτής της 

ανάλυσης θα προκύψει η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού από μέρους της συνεργασίας.    

▪ Η ομάδα αναπτύσσει, επίσης, τη διαδικτυακή πλατφόρμα και διεξάγει βιβλιογραφική έρευνα για τη 

δημιουργία του παιδαγωγικού πλαισίου ένταξης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχολεία. 

 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook: Cherished | Facebook   

Ακολουθήστε μας στο Linkedin: Cherished Project | LinkedIn   

 Ιστοσελίδα: Home English - cherishedproject.eu 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το «πρόγραμμα Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αριθμός ταυτότητας: KA226-795F1A30 

https://www.facebook.com/cherishedprojecterasmus
https://www.linkedin.com/in/cherished-project-009297212/
http://www.cherishedproject.eu/?fbclid=IwAR0V8oEBcQkkExaNUEMhwUbBDt2iLy7KxDO5N6z6DmS7a-yJJbLTfUc8NAg

