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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Αυτή η έκδοση είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου HEROES Heritage, πολιτιστικές ρίζες και καινοτόμες στρατηγικές εκπαίδευσης ομοτίμων (Erasmus + Πρόγραμμα, KA2
Education) από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους που συνέβαλαν με διάφορους τρόπους στις προκαταρκτικές
ερευνητικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για δημιουργία του, στη σύνταξη, αναθεώρηση και μετάφραση
όλων των κειμένων στις δικές τους διαφορετικές γλώσσες καθώς και στην τελική γραφιστική του.
Προκαταρκτική έρευνα, σύνταξη, αναθεώρηση και μετάφραση κειμένων:
Gallerie degli Uffizi Firenze
Silvia Mascalchi, Elisa Marchi, Anna Soffici, Daniela Cresti, Lucia Goli, Barbara Vaggelli, Enrico Piferi.
Centro Machiavelli Firenze
Mario Paiano, Giulia Moretti.
ITT Marco Polo
Daniela Bove, Paola Cammeo, Rita Chemeri, Jane Nyhan, Elena Radicchi.
EKEDISY
Ευαγγελία Κανταρτζή, Αθανάσιος Φουργκατσιώτης, Έλλη Λαμπαδαρίδου, Αντωνία Μητροπούλου
Universidad de Màlaga
Rosario Gutiérrez Pérez, Carmen Vaquero Cañestro, Isabel Borda Crespo, María Soledad Fernández Inglés,
Carmen Rosa García Ruiz.
Graphic Design
Andrea Biotti, Viola Falchi – Gallerie degli Uffizi Firenze

Η Giulia Moretti επεξεργάστηκε την τελική αναθεώρηση του κειμένου, τα φύλλα μεθόδου και τα παραρτήματα
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Revisited external view of “Museo Pompidou”, Malaga
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
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Revisited external view of the “Temple of Zeus”, Athens

Ευχαριστίες
Για τη συμβολή στην επιτυχία αυτού του έργου και τη συνεργασία στην υλοποίηση του μοντέλου
HEROES που στοχεύει στην ενίσχυση νέων και καινοτόμων τρόπων προώθησης της εκπαίδευσης
για την πολιτιστική κληρονομιά στους νεότερους καθώς και για τη δική τους υποστήριξη στη
διάδοση και τη διάδοση και αξιοποιώντας τα τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω αυτής
της εμπειρίας, οι εταίροι θα ήθελαν να εκφράσουν αυτές τις ιδιαίτερες ευχαριστίες.
Τμήμα Εκπαίδευσης Uffizi Galleries
Στο τέλος αυτής της όμορφης περιπέτειας, το προσωπικό του Εκπαιδευτικού Τμήματος των
Γκαλερί Ουφίτσι, θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως όλους τους μαθητές που συμμετείχαν με
ενθουσιασμό στα έργα μας και όλα τα ιδρύματα-εταίρους του έργου HEROES: Centro Machiavelli,
Τεχνικό Ινστιτούτο Τουρισμού «Marco Polo» Φλωρεντία, Πανεπιστήμιο Μάλαγα και ΕΚΕΔΗΣΥ
Αθήνας Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το προσωπικό του Centro Machiavelli που μας
μύησε στον κόσμο των ευρωπαϊκών έργων και επίσης χάρη στη βοήθεια και την υποστήριξή τους,
το Uffizi Οι γκαλερί ήταν το πρώτο ιταλικό κρατικό μουσείο που έλαβε χρηματοδότηση για ένα
έργο Erasmus ως το κύριο ίδρυμα.
Ένα θερμό ευχαριστώ στους μουσειοπαιδαγωγούς μας που καθοδήγησαν και στήριξαν τους
μαθητές στο έργο και στον Enrico Piferi, που μας βοήθησε στις μεταφράσεις των κειμένων.
Θεμελιώδης ήταν η συμβολή της συναδέλφου Anna Soffici και του προσωπικού της στην
αντιμετώπιση των θεμάτων της προσβασιμότητας με επάρκεια και ευαισθησία.
Τέλος, ευχαριστούμε τον Pietro Resta, πιο γνωστό ως WikiPedro, για το όμορφο βίντεο μαρτυρίας
που έφτιαξε για εμάς και χρησιμοποιήσαμε στα μαθήματά μας με τους μαθητές.
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Centro Machiavelli
Στο τέλος δυόμισι ετών έντονης δουλειάς που μας οδήγησε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι για να
ανακαλύψουμε την εκπαίδευση, την ταυτότητα και το μοίρασμα της αξίας που αντιπροσωπεύει η
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, μάθαμε να κοιτάμε (και να εκτιμούμε) με τα μάτια των στους
νέους τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει αυτή η σπουδαία ομορφιά, ειδικά στις πιο
δύσκολες στιγμές, όπως αυτές που δυστυχώς χρειάστηκε να ζήσουμε από κοινού κατά τη διάρκεια
της έκτακτης ανάγκης υγείας.
Πρώτον, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους Ιταλούς, Ισπανούς και Έλληνες μαθητές, που
συμμετείχαν ενεργά με τα σχολεία τους στη δημιουργία αυτής της διαδρομής μάθησης μεταξύ
ομοτίμων. Επιπρόσθετα, ένα θερμά ευχαριστώ απευθύνεται σε όλους τους δασκάλους και τους
μουσειοπαιδαγωγούς, που από τη Φλωρεντία μέχρι τη Μάλαγα και την Αθήνα συνέβαλαν στη
δημιουργία του Μοντέλου ΗΡΩΩΝ.
Ο Centro Machiavelli θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει πραγματικά τους συνοδοιπόρους αυτού του
συναισθηματικού ταξιδιού: το Τμήμα Εκπαίδευσης των Γκαλερί Ουφίτσι, τον Επικεφαλής
Συνεργάτη και όλους τους συνεργάτες του HEROES: Τεχνικό Ινστιτούτο Τουρισμού "Marco Polo"
Φλωρεντίας, Πανεπιστήμιο της Μάλαγα και EKEDISY Athens για την έδωσαν ενεργά τη συμβολή
τους στην υλοποίηση του έργου, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις που ξεκίνησε από
την έκτακτη ανάγκη της πανδημίας για την υλικοτεχνική διευθέτηση και διαχείριση όλων των
δραστηριοτήτων της. Τέλος, θα ευχαριστήσουμε τη SmallCodes ltd Co. Florence για την πολύτιμη
τεχνική υποστήριξή της για την ανάπτυξη της πλατφόρμας HEROES και όλους τους τοπικούς
οργανισμούς και ιδρύματα που συνέβαλαν στη διάδοση του περιεχομένου και των εκπαιδευτικών
στόχων του μοντέλου HEROES. Χάρη ιδιαίτερα στο Ολοκληρωμένο Ινστιτούτο "Giovanni XXIII" από
την Terranuova Bracciolini (AR), το οποίο θα ήθελε να φέρει ακόμη και τα μικρότερα παιδιά πιο
κοντά στο κοινωνικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό δυναμικό που μπορεί να αποκαλυφθεί ζώντας,
γνωρίζοντας και προστατεύοντας την πολιτιστική κληρονομιά.
"Marco Polo" Technical Institute for Tourism
Στο τέλος αυτής της διαδρομής, η ομάδα του έργου ITT Marco Polo που αποτελείται από τις
δασκάλες Daniela Bove, Paola Cammeo, Rita Chemeri, Jane Nyhan και Elena Radicchi θα ήθελε να
ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τα άλλα ιδρύματα εταίρους του έργου HeRoeS για την δόθηκε στο
Σχολείο η ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συνέβαλε στην ενίσχυση
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αφιερωμένων στο θέμα της Καλλιτεχνικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Ένα ειλικρινές ευχαριστώ απευθύνεται στον
Διευθυντή του Σχολείου Ludovico Arte για την διορατικότητά του που κάθε φορά επιτρέπει στο
σχολείο Marco Polo να κοιτάζει έξω «μέσα από νέα παράθυρα» ανοιχτά στον κόσμο. Ευχαριστούμε
τη Διευθύντρια των γενικών και διοικητικών υπηρεσιών της Σχολής, Maria Teresa Trinchieri για τη
διαθεσιμότητά της και την τεχνική και διοικητική της υποστήριξη. Ευχαριστώ τις συναδέλφους
Laura Ciucetti και Paola Moraschinelli που πήγαν στη Μάλαγα και για την Αθήνα Alessia Cadetti και
Jane Nyhan. Τέλος, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ απευθύνεται στους μαθητές που πήραν το ρίσκο να
εμπλακούν και να πάνε στην Ισπανία και την Ελλάδα: Giulia Achilli, Marco Acciai, Sara Bini,
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Eleonora Casamonti, Alessia Cammilli, Alessia Ciccarelli, Elisa Faberi, Gemma Iorio, Meri
Kurstmamajili, Melissa Pasquini, Omar Amedeo Porco, Gemma Storai. Αυτοί οι μαθητές είναι οι
πραγματικοί «Ήρωες» που έγιναν Πρεσβευτές στις χώρες-εταίρους της πολιτιστικής κληρονομιάς
της πόλης της Φλωρεντίας που είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ
Το προσωπικό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης θέλει να ευχαριστήσει τα δύο
σχολεία που συμμετείχαν στο έργο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων – παρά τις δυσκολίες που συναντήθηκαν λόγω της έκτακτης ανάγκης της
πανδημίας – καθώς και στην προβολή του συνόλου των ΗΡΩΩΝ περιεχόμενο και εμπειρία στην
Αθήνα: το Λύκειο Κάντας και το 15ο Λύκειο Περιστερίου (Αθήνα). Με ιδιαίτερη εκτίμηση θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό τους για τις πολύτιμες
συνεργασίες και την προσπάθεια.
University of Malaga
Εκ μέρους της ομάδας του Πανεπιστημίου της Μάλαγα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα
εκπαιδευτικά κέντρα που συμμετέχουν στο έργο HEROES: το Ινστιτούτο Cardenal Herrera Oria και
το Ινστιτούτο Santa Rosa de Lima, που ανήκουν και τα δύο στο Victoria Foundation, και το Colegio
San José of Loyola Foundation. Σε αυτά βρήκαμε μαθητές διαφορετικών ηλικιών (μεταξύ 13 και 18
ετών) ικανοί να αναλάβουν με αυστηρότητα και υπευθυνότητα τις εργασίες μεταξύ συνομηλίκων
που προτείνει το μοντέλο HEROES για τη μελέτη της κληρονομιάς της Μάλαγα.
Η δραστηριότητά του συντονίστηκε από τις δασκάλες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Απολυτηρίου: Dolores Sánchez Arjona και María Victoria Márquez Casero. Και οι δύο υπήρξαν οι
στενότεροι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο και χάρη στη δουλειά τους, σοβαρή και γενναιόδωρη,
είχαμε την ανθρώπινη ομάδα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουμε τα
τοπικά τεστ που αναπτύχθηκαν τον Μάιο του 2021 και τις δραστηριότητες διδασκαλίας και
μάθησης που πραγματοποιήθηκαν με το Φλωρεντινοί φοιτητές τον Νοέμβριο του 2021. Όλοι τους
εξαρτήθηκαν, επιπλέον, από την παγκόσμια κρίση υγείας που συνεχίζουμε να έχουμε λόγω του
COVID-19.
Τέλος, θέλουμε να κάνουμε ειδική μνεία στο Μουσείο Χόρχε Ράντο, τον πολιτιστικό χώρο
συνάντησης για τις δραστηριότητες του μοντέλου HEROES στη Μάλαγα. Η συνεργασία τους υπήρξε
βασικό κομμάτι για την ανάπτυξη ενός έργου που επιδιώκει συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών
κέντρων και πολιτιστικών ιδρυμάτων, προωθώντας τη μελέτη της κληρονομιάς μέσω καινοτόμων
στρατηγικών
εκπαίδευσης
μεταξύ
ίσων.
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Πρόλογος
(Silvia Mascalchi, Uffizi Galleries – Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης)
Το ξεκίνημα σε ένα έργο Erasmus, η διάσημη «σύσκεψη έναρξης», σημαίνει για τους
εμπλεκόμενους εταίρους να ξεκινήσουν μια διαδρομή γνώσης και να μοιραστούν όσα έμαθαν και
τις εμπειρίες, γιατί όλα αυτά μας έκαναν πλουσιότερους και σοφότερους και μας έδωσε τη
θέληση να πετύχουμε νέους επιχειρησιακούς στόχους. Στην περίπτωση του έργου Heroes, ήταν η
πρόταση νέων τρόπων συμμετοχής των μικρών μαθητών στην ευρεία και ποικιλόμορφη
πραγματικότητα της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω μιας εκπαιδευτικής
διαδρομής που ευνοεί την ισότιμη εκπαιδευτική μέθοδο γνωστή ως «Εκπαίδευση από
ομοτίμους».
Σε αυτή την ομάδα εργασίας υπάρχουν Ιταλοί, Έλληνες και Ισπανοί, όλοι οι άνθρωποι που
προέρχονται από το περιβάλλον των μουσείων ή από τη διδασκαλία σε λύκεια και πανεπιστήμια,
και όλοι εντάχθηκαν στην ευθύνη να προσφέρουν στις νέες γενιές ένα δρόμο προς την
πολιτιστική κληρονομιά που θα ήταν ικανοποιητικό και σαγηνευτικό αλλά ταυτόχρονα όχι τραχύ.
Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία τον Νοέμβριο του 2019 ακριβώς στις
Γκαλερί Ουφίτσι, δηλαδή στον πρωτοπόρο θεσμό αυτού του έργου. Με την ευκαιρία αυτή, όλοι οι
εταίροι μοιράστηκαν το χρόνο τους σε συναντήσεις εργασίας που παρείχαν μερικές
ενδιαφέρουσες εξελίξεις και γοητευτικές πολιτιστικές στιγμές.
Σε αυτή την ατμόσφαιρα προσδοκίας και περιέργειας κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγο
μετά την πανδημία του κορωνοϊού θα ανέτρεπε όλα μας τα σχέδιά μας, αναγκάζοντάς μας να
δημιουργήσουμε νέα λειτουργικά μονοπάτια για να συνεχίσουμε το δρομολόγιό μας παρά την
απροσδόκητη αλλαγή. Πραγματοποιήσαμε τις διεθνείς συναντήσεις μέσω βιντεοδιασκέψεων και
ακόμα κι αν η ψηφιακή υποστήριξη δεν μπορεί να δώσει την ίδια αποτελεσματικότητα μιας
συγκεκριμένης συνάντησης, το θέμα ήταν τόσο νέο που θα μπορούσε να μας εμπλακεί σε
αναζήτηση ιδεών και δρομολογίων που δεν είχαν ξαναδεί. Μπορούμε μάλιστα να δηλώσουμε ότι
οι συναντήσεις που είχαμε για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας θα μπορούσαν να νικήσουν τον
χρόνο και θα μπορούσαν επίσης να ελαφρύνουν τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε.
Θέτοντας στον εαυτό μας μεθοδολογικά ερωτήματα όπως μας έπεισαν οι συνάδελφοι του
πανεπιστημίου από τη Μάλαγα, διαβάζοντας την τέχνη και την ιστορία των χωρών μας πριν τα
προτείνουμε στις νέες μας γενιές, προσπαθώντας να κάνουμε τους φοιτητές να φανταστούν
καλύτερα σενάρια αντί για πικρές σκέψεις για την κατάστασή μας κατά τη διάρκεια του lockdown.
Όλα αυτά ήταν τα αποτελέσματα αυτού του έργου που πραγματοποιήθηκε μέσα από εντελώς
ασυνήθιστες συνθήκες. Κάπως η δέσμευσή μας στο έργο, που δεν έχει καθυστερήσει ποτέ, θα
μπορούσε να κρατήσει την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον ξύπνια και να μας στήριξε κατά τη
σκοτεινή περίοδο της πανδημίας.
Αυτή η παρατήρηση μπορεί να απασχολήσει και τους νέους χρήστες των έργων μας και αν ήδη
στο παρελθόν θα μπορούσαν να παρατηρηθούν κάποιες ενδιαφέρουσες αποδείξεις για τις
θετικές επιδράσεις στη συμπεριφορά και στη στάση των μαθητών που συμμετέχουν στο έργο
«Art ambassadors», με την εισαγωγή του νέο τρόπο που προτείναμε για τη σχολική χρονιά 202021, δηλαδή «Πρεσβευτές Ψηφιακής Τέχνης» τα θετικά αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρα,
σε απροσδόκητο επίπεδο. Μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν στο έργο υπήρχε κάποιος που
έδειχνε σημάδια αποδυνάμωσης και μικρότερης αντιδραστικότητας στα ερεθίσματα που έδιναν
οι δάσκαλοι. ζούσαν χωρισμένοι από τους συμμαθητές τους και μοναχικά στα σπίτια τους, με
πολλές αβεβαιότητες για το μέλλον και όλα αυτά προκαλούσαν συχνά άσχημα αποτελέσματα,
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μερικές φορές πολύ κοντά σε μια πραγματική παθολογία. Ωστόσο, πολλοί δάσκαλοι μας
ενημέρωσαν ότι κατά την τελική φάση της εργασίας, το ίδιο το έργο θα μπορούσε να αφυπνίσει
εκ νέου τα κίνητρα, κάνοντας τους μαθητές να αισθάνονται και πάλι ως ενεργή ομάδα και
δίνοντάς τους πίσω τη θετική αίσθηση ότι είναι μέρος μιας τάξης και μιας κοινότητας.
Αυτές οι τελευταίες σκέψεις μας επιτρέπουν να δώσουμε μια νέα ερμηνεία για τη σχέση των νέων
με την πολιτιστική κληρονομιά, ειδικά αν η δραστηριότητά μας καθοδηγείται από τη μέθοδο της
«Εκπαίδευσης μεταξύ ομοτίμων».
«Η άφιξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 ανάγκασε το Υπουργείο Παιδείας των Γκαλερί
Ουφίτσι να βρει νέες στρατηγικές για να διατηρήσει αποτελεσματική τη σχέση με το κοινό του και
να προτείνει κάποιες δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνταν ακόμη και κατά το κλείσιμο
των μουσείων. όπως «Digital Art Ambassadors». Αυτή η νέα πρόταση είναι προσβάσιμη για
μαθητές Γυμνασίου ως εργαλείο για την επίτευξη της εργασίας PCTO και είναι ένα έργο που
εκτιμήθηκε πολύ είτε από μαθητές είτε από καθηγητές γιατί αν αναλυθεί σε βάθος, δείχνει
ξεκάθαρα πώς μπορεί να διατηρήσει όλα τα χαρακτηριστικά και τις διδακτικές μεθόδους
επιλέχτηκε ως πρότυπο ανέγγιχτο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της εκπαίδευσης από
ομοτίμους».

Partners’ contributions
CENTRO MACHIAVELLI, Ιταλία
(Κ. Mario Paiano, Διευθυντής)
Ήταν Ιούλιος του 2016 στα κεντρικά γραφεία του Centro Machiavelli – κατά τη διάρκεια της
τελικής εκδήλωσης του Youth Venture ARTISAN, ενός έργου Erasmus+ KA2 που επικεντρώθηκε
στην αξιοποίηση των σχετικών βασικών δεξιοτήτων χειροτεχνίας για τη διατήρηση και
αποκατάσταση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς – όταν για πρώτη φορά η κα Silvia
Mascalchi - Εμπειρογνώμονας στην «Ιστορία της Τέχνης» και Συντονιστής του Εκπαιδευτικού
Τμήματος Γκαλερί Ουφίτσι μίλησε για την πρωτοβουλία «Art Ambassadors» σε εμένα και την κ.
Rossella Bianchi, η οποία δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας και υποστήριξε έντονα και με
ενθουσιασμό αυτή την πρόταση από την αρχή. Τόσο καιρό Rossella!
Η πρωτοβουλία "Art Ambassadors", που ξεκίνησε από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Γκαλερί Uffizi το
2010 σε συνεργασία με πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας της
Φλωρεντίας, είναι μια μαθησιακή διαδρομή που επικεντρώνεται στη νεολαία και στη δική τους
αυτογνωσία σχετικά με τη συνάφεια της Πολιτιστικής Κληρονομιάς παίζοντας το ρόλο των
αφηγητών. σε ταξιδιώτες/επισκέπτες/τουρίστες της Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της Φλωρεντίας
και των Ιστορικών Μνημείων της, της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η κάλυψη του ρόλου
του «Πρεσβευτή της Τέχνης» για καθένα από αυτά σήμαινε επίσης να εμπλακεί από γλωσσική και
σχεσιακή άποψη, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της επικοινωνίας στο κοινό χρησιμοποιώντας
άλλες ξένες γλώσσες, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο εγκάρσιες δεξιότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αντίκτυπο αυτής της δράσης όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά το
αυξανόμενο ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση των νέων για την Πολιτιστική Κληρονομιά, τον
γλωσσικό εμπλουτισμό και την ικανότητα να εκφραστεί κανείς δημόσια, σκεφτήκαμε να της
δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση αναπτύσσοντας και υποβάλλοντας ένα Erasmus+ Πρόταση
στρατηγικής εταιρικής σχέσης KA2 EDU, που συντάχθηκε και τελικά υποβλήθηκε στο πλαίσιο της
πρόσκλησης 2019. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να
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συμπεριληφθεί σε αυτήν η πρόταση τουλάχιστον ένα βασικό στοιχείο, το οποίο να δίνει στους
νέους δικαιούχους τον κεντρικό ρόλο των αφηγητών που λένε απευθείας σε άλλους
συνομηλίκους για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ενθαρρύνοντας τα κίνητρά τους. Αυτή η ρύθμιση
έδωσε στην πρόταση έργου ένα συγκεκριμένο καινοτόμο χαρακτηριστικό, κάνοντας με αυτόν τον
τρόπο ένα βήμα παραπέρα για τη συμβολή στην καινοτομία των εκπαιδευτικών συστημάτων της
ΕΕ μέσω της υιοθέτησης της μεθόδου "Peer to Peer" σε αυτόν τον τομέα.
Ως εκ τούτου, έχοντας δει αυτή την ιδέα ως μια έγκυρη απάντηση στην ανάγκη να έρθουν οι νέοι
πιο κοντά στην Πολιτιστική Κληρονομιά και στην ανάγκη να ενισχυθούν οι γλωσσικές και
εγκάρσιες δεξιότητες, δεχθήκαμε με ενθουσιασμό να υποστηρίξουμε την υλοποίηση του
περιεχομένου του HEROES και τη δημιουργία μιας κατάλληλης εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη
της προτεινόμενης μαθησιακής διαδρομής: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία. Η Αρχαία Ελλάδα, η Ιταλική
Αναγέννηση και η Ισπανική Σύγχρονη Τέχνη μαζί για να οικοδομήσουν ένα Ευρωπαϊκό Μοντέλο
αυτομάθησης, αυτογνωσίας για τη σημασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ανάπτυξη των
ατόμων από τη νεαρή ηλικία. Ένα μοντέλο που συνοψίζεται καλά σε αυτές τις Κατευθυντήριες
Γραμμές και στην Επιχειρησιακή Μέθοδο Ομότιμων για την Εκπαίδευση Πολιτιστικής
Κληρονομιάς που παρέχει στον πιθανό χρήστη τα βασικά εργαλεία για την προώθηση δράσεων
μάθησης από ομοτίμους που στοχεύουν στη συμμετοχή των συνομηλίκων τους σε μονοπάτια
προσανατολισμένα στην προετοιμασία της αφήγησης της κύριας Πολιτιστικής Κληρονομιάς τις
εμπλεκόμενες χώρες, προς όφελος μιας νεαρής, εγκάρδιας και ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Το να μπορούμε να διαχειριστούμε πώς να δημιουργήσουμε συνέργια μεταξύ των διαφορών των
χωρών των εταίρων, σημαίνει ότι συμβάλαμε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ευαισθητοποίησης
και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων. Και σίγουρα
μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου.
Το έργο HEROES εμφανίστηκε ως μια πολύ καινοτόμος δράση και έλαβε τη μορφή ενός
συναισθηματικού ταξιδιού που επέτρεψε τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής πολιτιστικής
συμμετοχής των διαφορετικών παραγόντων όλων των χωρών εταίρων, τόσο των δικαιούχων νέων
όσο και των εκπαιδευτικών/δασκάλων/εκπαιδευτών, που όλοι έδωσαν συμβολή στη δημιουργία
ενός αποτελεσματικού πολιτιστικού μείγματος των εμπλεκόμενων περιοχών, δημιουργώντας μια
κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση σχετικά με τη σημασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως
εκπαιδευτικού μέσου.
Εκτός από την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών HEROES και του Μοντέλου Εκπαίδευσης
Ομοτίμων, έχει δημιουργηθεί ένας ευρύς πρακτικός αντίκτυπος από τις Δραστηριότητες Μάθησης
(LTA) που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία τον Οκτώβριο και τον
Νοέμβριο του 2021, όταν η πανδημία ήταν λίγο λιγότερο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κατά
τη διάρκεια της κινητικότητας στις Χώρες των συνεργατών Ιταλοί φοιτητές του Τεχνικού
Ινστιτούτου Τουρισμού του ITT «Marco Polo» της Φλωρεντίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
τους συνομηλίκους τους, δοκιμάζοντας και ταυτόχρονα επωφελούμενοι από το μονοπάτι HEROES.
Δυστυχώς, λόγω τυπικής μη επιλεξιμότητας, το ιταλικό NA διέκοψε την κινητικότητα που
ζητήθηκε στην αρχική πρόταση έργου και για Έλληνες και Ισπανούς μαθητές. Ήταν πραγματικά
κρίμα γιατί δεν ήταν δυνατό να κλείσει ο κύκλος αυτού του μονοπατιού με μια κερδοφόρα
αμοιβαία ανταλλαγή. Ως εκ τούτου, είμαι ευγνώμων για αυτήν την εμπειρία - συναρπαστική και
εξαιρετικά ελκυστική - σε όλους τους συνεργάτες, σε όσους εργάστηκαν για να αναπτύξουν τα
υλικά που συλλέχθηκαν και να ενίσχυσουν τις παραγόμενες εκροές και τέλος σε όσους
συνέβαλαν στην επιτυχία της.
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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “MARCO POLO”, Ιταλία
(Κ. Elena Radicchi, Καθηγήτρια και Συντονίστρια Erasmus+, ITT Marco Polo)
Η συμμετοχή του ITT Marco Polo High School στο έργο Erasmus + «Heritage and Culture ROots for
innovative peer Education Strategies – HerRoEs» αποτελεί μέρος της διαδικασίας διεθνοποίησης
που ξεκίνησε το Σχολείο τα τελευταία χρόνια. Το Marco Polo ανοίγει στην Ευρώπη, παράλληλα με
την πιο παραδοσιακή κινητικότητα και γλωσσικές ανταλλαγές για φοιτητές, ένα νέο είδος έργου
συνεργασίας, όπως στρατηγικές συνεργασίες που εστιάζουν όχι μόνο στην κινητικότητα μαθητών
και προσωπικού, αλλά και στην εφαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών για διδασκαλία. Η
περιπέτεια των Ηρώων αντιπροσωπεύει για το Σχολείο μια ευκαιρία για εργασία και έρευνα σε
ευρωπαϊκή διάσταση, για τόνωση διαδικασιών καινοτομίας και βελτίωσης και προώθηση των
αξιών της ένταξης, της ενεργού συμμετοχής, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ο σχεδιασμός μιας καινοτόμου παιδαγωγικής διαδρομής κοινής σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση
μια συμμετοχική προσέγγιση της Καλλιτεχνικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί επίσης
μέρος της διαδικασίας ενίσχυσης της διδακτικής εμπειρίας και του Προγράμματος Σχολικής
Εργασίας που εδώ και χρόνια εμπλέκει τη Σχολή Marco Polo ως ενεργό συνεργάτης στην πορεία
των Ambassadors of Art. Η συμμετοχή στην European Partnership of Heroes εδραιώνει και
χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα που πραγματοποιούν τα τελευταία σχολικά χρόνια οι καθηγητές
του Ινστιτούτου με σκοπό την προώθηση της γνώσης μεταξύ των μαθητών, το μοίρασμα, το
αίσθημα ευθύνης και το ανήκειν στην Πολιτιστική Κληρονομιά, που θεωρείται «κοινό». καλό» και
ένα μέσο για την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και της ανάπτυξης των νεότερων γενεών.
Ο πειραματισμός και η εφαρμογή της μεθοδολογίας Peer Education είναι πλέον περισσότερο από
ποτέ ένα κρίσιμο εργαλείο για την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας όχι μόνο
μεταξύ μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών και δασκάλων. Η βιωματική μάθηση ενισχύει τόσο τις
ειδικές εγκάρσιες δεξιότητες και στάσεις των μικρών μαθητών, αλλά επίσης συμβάλλει στη
βελτίωση των κινήτρων μάθησης.
Ειδικά στην τρέχουσα ιστορική περίοδο, όπου η πανδημία όχι μόνο μείωσε πολύ τις ευκαιρίες για
κοινωνικοποίηση, αλλά και αύξησε το αίσθημα σύγχυσης πολλών - επιδεινώνοντας περαιτέρω την
έλλειψη ενδιαφέροντος για μια συλλογική πολιτιστική ολοκλήρωση, η συμμετοχή στο έργο
HeRoEs επέτρεψε στους δασκάλους να οριστικοποιήσουν και να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, ενώ τους επέτρεψε επίσης να διατηρήσουν ζωντανό το πάθος τους για τον ρόλο
τους ως «δάσκαλος» δίνοντάς τους την ευκαιρία να οριστικοποιήσουν και να τελειοποιήσουν το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Επίσης, επέτρεψε στους μαθητές να απολαύσουν τη γεύση του
ταξιδιού και ανακάλυψη, χάρη στις Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας, Εκπαίδευσης που
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Μάλαγα, στιγμές αντιπαράθεσης και ανταλλαγής μεταξύ
συνομηλίκων έχουν εμπλουτίσει την πολιτισμική εκφραστικότητα των μαθητών, τις δεξιότητες
σχέσεων και τον τρόπο σκέψης και δράσης τους.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού, Ελλάδα
(Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή, Πρόεδρος ΕΚΕΔΙΣΥ)
Το έργο Heroes αγκαλιάστηκε από την ομάδα μας στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
και στην ευρύτερη κοινότητα στην οποία διαδόθηκε. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα καθώς
βασίζεται στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών στον πολιτισμό που τους κάνει να δουν τα Μουσεία,
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την πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτισμό γενικότερα με διαφορετική οπτική. Η συμμετοχή
τους ήταν ενθουσιώδης και πιστεύουμε ότι η συνέχιση και η επέκταση του προγράμματος θα
προσφέρει μια μεθοδολογία που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην πολιτιστική και εκπαιδευτική
κοινότητα.
Ένα δεύτερο σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι η συνεργασία μουσείων και σχολείων, η
οποία συχνά επιδιώκεται αλλά δεν υλοποιείται εύκολα. Μέσα από το πρόγραμμα επιτεύχθηκε
ένας φυσικός και χωρίς προβλήματα τρόπος, που είναι και το ζητούμενο, δηλαδή καθηγητές από
τα σχολεία και εργαζόμενοι στα μουσεία να μαζευτούν και να εργαστούν με πολύ ενθουσιασμό
και κέφι για κοινούς στόχους.
Επιπλέον, οι μαθητές που αποτελούν το target group του προγράμματος έδειξαν ότι αν και στην
αρχή ήταν προσεκτικοί, στη συνέχεια ενθουσιάστηκαν, μας βοήθησαν και μας εξέπληξαν θετικά
με την ευθύνη που έδειξαν, τη δημιουργικότητα με την οποία σχεδίασαν τις δραστηριότητες και
τη σοβαρότητα με την οποία συνεργάστηκαν μεταξύ τους.
Είναι πολύ σημαντικό που τους δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουν με μαθητές από άλλη χώρα, να
ανταλλάξουν απόψεις, να μιλήσουν αγγλικά, να βάλουν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη
φιλικών δεσμών και να αποκτήσουν γενική εμπιστοσύνη. Φυσικά, ήταν σημαντικό να επιτευχθούν
οι γνωστικοί στόχοι, αλλά με τέτοιο τρόπο που ενώ απέκτησαν περισσότερες γνώσεις από ένα
μάθημα σε επίσημο πλαίσιο, αυτό γινόταν με διασκεδαστικό τρόπο. Έτσι οι αρχές της μάθησης
μέσω του παιχνιδιού και της εκπαίδευσης συνομηλίκων βρήκαν την πλήρη ανάπτυξη και
εφαρμογή τους μέσω του προγράμματος.
Εμείς ως εταίροι του έργου διευρύναμε τις γνώσεις μας και τα μεθοδολογικά μας εργαλεία, το
προσωπικό και οι εθελοντές μας χτίσαμε την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα συνεργαζόμενοι με
συναδέλφους από άλλα μουσεία, ιδρύματα και πανεπιστήμια.
UNIVERSIDAD DE MALAGA, Τμήμα Γλωσσών, Τεχνών και Αθλητισμού, Ισπανία
(Κ. Rosario Gutierrez Perez, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής)
Η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μάλαγα ως μέρος της ταυτότητας του πληθυσμού της
και η δέσμευσή μας να διδάσκουμε στον ιστορικό και καλλιτεχνικό τομέα οδήγησαν την ομάδα
του Πανεπιστημίου της Μάλαγα να συμμετάσχει σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο ERASMUS +
Education KA2, για την κληρονομιά, τις πολιτιστικές ρίζες και Καινοτόμες στρατηγικές
εκπαίδευσης ομοτίμων. Σε αυτό έχουμε δουλέψει μια ομάδα καθηγητών από τη Σχολή Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου της Μάλαγα, προερχόμενοι από τομείς γνώσεων τόσο διαφορετικούς
όπως η Διδακτική της Πλαστικής Έκφρασης, οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Γλώσσα και η
Λογοτεχνία, ενωμένοι από ένα κοινό ενδιαφέρον: τη μελέτη του κληρονομιάς και της
εκπαιδευτικής καινοτομίας στον τομέα αυτό.
Ήταν προνόμιο για όλους τους να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο υπό τον συντονισμό της Γκαλερί
Ουφίτσι και να μοιραστούν αυτήν την εμπειρία με το Κέντρο Μακιαβέλι, τη Σχολή Μάρκο Πόλο
και το Μουσείο Ekedisy. Μαζί πραγματοποιήσαμε μια έντονη και αυστηρή εργασία που μας
επέτρεψε να εξερευνήσουμε νέους τρόπους διδασκαλίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από την
οπτική γωνία των πολιτιστικών εκπαιδευτικών και των δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, θέλουμε να επισημάνουμε τα αποτελέσματα της θεωρητικής
μελέτης που πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή του μοντέλου HEROES και τις πρακτικές
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προτάσεις για εκπαίδευση ομοτίμων που παρέχονται από κάθε εταίρο. Από εδώ και στο εξής,
θεωρούμε ότι η πραγματική ανάπτυξή του από τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα θα
απαιτήσει μια συλλογική εργασία που πρέπει να αναγνωριστεί από τους συμμετέχοντες φορείς,
εάν θέλουμε η συνεργασία μουσείου-σχολείου να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των Φοιτητές. Έτσι, ελπίζουμε ότι η διάδοσή του θα
δημιουργήσει τις αλλαγές που απαιτεί η διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι τα
ιδρύματα που είναι αρμόδια για αυτό το έργο θα το δεχτούν με τον ενθουσιασμό και το
ενδιαφέρον που έχουν βάλει όλοι οι συμμετέχοντες εταίροι για το σχεδιασμό και την ανάπτυξή
του.
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1ο ΜΕΡΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μοντέλο HEROES αποτελεί το βασικό αποτέλεσμα του Έργου Erasmus+ με το όνομα «Heritage,
Culture ROots and innovative peer Education Strategies – ακρωνύμιο HEROES», μια Στρατηγική
Συνεργασία KA2 εντός της EDUCATION, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία από την Uffizi Galleries –
School & Youth Dept., Συντονιστής και οι Ευρωπαίοι εταίροι: Τμήμα Έργου της ΕΕ Centro
Machiavelli – Σχολείο και Πολιτιστικό Κέντρο Ιταλικής Γλώσσας, Γυμνάσιο Istituto Tecnico per il
Turismo «Marco Polo», Universidad de Malaga, Τμήμα Διδακτικής Γλωσσών, Τεχνών και
Αθλητισμού και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ).
Το μοντέλο, που βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης μεταξύ ομοτίμων και στη μη τυπική
προσέγγιση, αποτελείται από πρωτότυπες κατευθυντήριες γραμμές και από συγκεκριμένη
εκπαιδευτική πρόταση - που περιλαμβάνεται σε κατάλληλο παράρτημα
- χρήσιμο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που εστιάζονται στη
γνώση, την προστασία, την προώθηση και την προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς,
που μοιράζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Μοντέλο απευθύνεται σε δασκάλους
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολιτιστικούς παιδαγωγούς, κατά προτεραιότητα, για να τους
καταστήσει ικανούς να δημιουργήσουν ελκυστικές, δημιουργικές και διαδραστικές
δραστηριότητες για να προσεγγίσουν και να εκπαιδεύσουν τους μικρούς μαθητές σε πολιτιστικά
θέματα καθώς και να τους υποστηρίξουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και ανάπτυξη. Επίσης,
οι ιδιαίτερες δραστηριότητες που προτείνονται στο πλαίσιο του Μοντέλου μπορούν να
συμβάλουν στη διατήρηση των επαγγελματικών συνεργιών μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων και
σχολείων και στην προώθηση της αμοιβαίας συνεργασίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αυτό το εναρκτήριο μέρος έχει στόχο να εισαγάγει τις βασικές έννοιες στις οποίες βασίζεται
ολόκληρο το έργο HEROES καθώς και να παρέχει στους αναγνώστες ορισμένες σχετικές αναφορές
για να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι Οδηγίες
– και η σχετική Μέθοδος Εκπαίδευσης με Ομότιμους – εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των
ευρωπαϊκών (και διεθνών) πολιτικών για την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί σε εκείνα τα θέματα που αφορούν τον ρόλο που διαδραματίζει η Εκπαίδευση
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την αστική και προσωπική ανάπτυξη των νέων και για τη γνώση και
την ευαισθητοποίησή τους, που θα μπορούσαν να ενισχυθούν επίσης μέσω της ανταλλαγής, της
συμμετοχής και της ευθύνης απέναντι στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα.
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν επίσης μερικά από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα και
πληροφορίες που επιτεύχθηκαν κατά τη φάση της προκαταρκτικής χαρτογράφησης στις χώρες
εταίρους.
1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1 Η ευρωπαϊκή διάσταση
(Centro Machiavelli)
Η έννοια της εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη χρονολογείται από τη
δεκαετία του 1980, όταν η ιδέα ήταν να ενσωματωθούν στα σχολεία διεπιστημονικά έργα που
επικεντρώνονται στην πολιτιστική κληρονομιά. Μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αυτή η
έννοια απέκτησε πιο συστηματικό και ηγετικό ρόλο στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές. Το
1998, μάλιστα, το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε τη Σύσταση N.R. (98) 5 σχετικά με την
παιδαγωγική της πολιτιστικής κληρονομιάς (17 Μαρτίου 1998), σηματοδοτώντας έτσι την
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επίσημη αναγνώριση της εκπαίδευσης στην κληρονομιά ως ένα από τα κρίσιμα και πρωταρχικά
στοιχεία στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πράγματι, η Σύσταση ορίζει την «εκπαίδευση
κληρονομιάς» ως «μια διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στην πολιτιστική κληρονομιά, που
ενσωματώνει ενεργές εκπαιδευτικές μεθόδους, διαθεματικές προσεγγίσεις, μια εταιρική σχέση
μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και χρησιμοποιεί την ευρύτερη ποικιλία
τρόπων επικοινωνίας και έκφρασης. " (άρθρο 1.2). Από αυτές τις προϋποθέσεις ξεκινάει ότι τα
επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί στην Ευρώπη ένας ευρύτερος προβληματισμός για το νόημα και
το ρόλο της εκπαίδευσης στην κληρονομιά στη σύγχρονη κοινωνία, ο οποίος θα έβρισκε τη
μέγιστη έκφραση και εννοιολόγησή του στο λεγόμενο "Faro Σύμβαση 2005"1 (Σύμβαση πλαίσιο
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία) και
στην έκθεση του Tim Copeland "Ευρωπαϊκή δημοκρατική ιθαγένεια, εκπαίδευση κληρονομιάς και
ταυτότητα", που εκπονήθηκε για το Συμβούλιο της Ευρώπης το 20062, η οποία αναγνωρίζει
πλήρως Μεταξύ των αρχών που θεσπίστηκαν από τη Σύμβαση του Φάρο είναι η συζήτηση για την
αξία της γνώσης της κληρονομιάς. το δικαίωμα συμμετοχής των (ευρωπαίων) πολιτών στην
πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Ένωσης και το όραμα της ίδιας της κληρονομιάς ως πολύτιμου
πόρου, όχι μόνο για την ανθρώπινη ανάπτυξη, για την ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας
και για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και ως μοντέλο οικονομικής
ανάπτυξης που βασίζεται στη βιώσιμη χρήση των πόρων. Οι αρχές της Σύμβασης του Φάρο
ελήφθησαν επίσης ως σημείο αναφοράς για τη σύλληψη του έργου HEROES. Μέσα από τους
συγκεκριμένους στόχους και τις δραστηριότητές του, έχει ως στόχο την προώθηση της
εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά μεταξύ των νέων συνδυάζοντας σχολικές και
εξωσχολικές δραστηριότητες, ενσωματώνοντας πλήρως τις αξίες και τους απώτερους στόχους
τους. Η κληρονομιά λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό μάθημα διδασκαλίας και είναι ο
ίδιος ο Copeland που στη μελέτη του την ορίζει ως Παγκόσμια Εκπαίδευση. Ο απώτερος στόχος
της εκπαίδευσης για την κληρονομιά στο επίκεντρο του προβληματισμού του δεν είναι επομένως
η απλή μετάδοση περιεχομένου, αλλά η συγκεκριμένη δυνατότητα συμβολής στην πολιτιστική
και κοινωνική βελτίωση της ζωής κάθε ατόμου. Η μετάδοση γνώσεων και αξιών της κληρονομιάς
συμβάλλει στην επιβεβαίωση της πολιτιστικής διάστασης των ατόμων και παράγει θετικές
κοινωνικές επιπτώσεις, διότι διεγείρει τις διαδικασίες οικοδόμησης ταυτότητας και ενισχύει την
αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα. Η εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά μπορεί επίσης
να διαμορφωθεί ως πραγματική οικονομική αξία στην περίπτωση, για παράδειγμα, στην οποία
συγκεκριμένες δεξιότητες (για παράδειγμα αυτές που σχετίζονται με τη συντήρηση και την
αποκατάσταση ή τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών) χρησιμοποιούνται ως κινητήρια δύναμη για
την τοπική ανάπτυξη. Επομένως, η εκπαίδευση για την εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
δεν σημαίνει μόνο απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με αυτήν, αλλά συνεπάγεται επίσης την
ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων εκτός από τη δική του δημιουργικότητα. Η κληρονομιά προς
την οποία πρέπει να κατευθύνουμε τις εκπαιδευτικές δράσεις περιλαμβάνει στην
πραγματικότητα τόσο τις υλικές της διαστάσεις (μουσεία, γκαλερί τέχνης, αρχιτεκτονική κ.λπ.)
όσο και τις άυλες πτυχές, που νοούνται ως ένα σύνολο εκφράσεων ταυτότητας και κληρονομιάς
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του παρελθόντος που θα μεταδοθεί στις μελλοντικές γενιές. παραδόσεις και προφορικές
εκφράσεις και γλώσσες, παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας, παραστατικές τέχνες, κοινωνικά
έθιμα, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις κ.λπ.).
Από τη φύση της, η κληρονομική εκπαίδευση έχει τότε έναν έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα
και, για το λόγο αυτό, ευνοεί τη χρήση ενεργών και συμμετοχικών μεθοδολογιών για τη
διδασκαλία της. Απαιτεί επίσης ισχυρή συνέργεια μεταξύ της επικράτειας και των εκπαιδευτικών
της φορέων, με τη συμμετοχή τόσο των φορέων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος
(σχολεία, πανεπιστήμια) όσο και εκείνων που εργάζονται στους τομείς της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτόν της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πιο πρόσφατα, η απόφαση 864 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης
που ανακοινώθηκε στις 17 Μαΐου 2017, καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς3 για το έτος 2018, το οποίο αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας μακράς
διαδικασίας επανεξέτασης του ρόλου του πολιτισμού και των τρόπων διαχείριση της κληρονομιάς
στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπογραμμίζει την ανάγκη
προώθησης μεγαλύτερης πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά, αναγνωρίζοντας τη σημασία
της για την προώθηση της διαφορετικότητας και της κοινωνικής συνοχής και τονίζοντας τις
θετικές επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής των ατόμων. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται μόνο μια
ισχυρή και δομημένη δέσμευση και στον ίδιο τον τομέα της εκπαίδευσης για την πολιτιστική
κληρονομιά. Της απόφασης του Μαΐου 2017 είχαν προηγηθεί οι «Συστάσεις της Επιτροπής
Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις στρατηγικές ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
για τον 21ο αιώνα»4, που εκδόθηκαν με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που
ανακύπτουν σήμερα στην προστασία, διατήρηση και κοινή χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς
όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών και τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες χρήσης της.
Οι Στρατηγικές Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τον 21ο αιώνα βασίζονται σε μια
προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς και εμπλέκουν όχι μόνο τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και
ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην κληρονομιά,
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των εθελοντών
και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι στρατηγικές σχεδιάστηκαν με την ελπίδα ότι οι πολίτες
θα ενθαρρυνθούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή τους, λειτουργώντας επίσης
στο πλαίσιο της δημόσιας δράσης και σε στενότερη συνεργασία με το έργο που επιτελούν οι
ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και δημόσιοι φορείς.
Στο πλαίσιο των Στρατηγικών, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της γνώσης και της
εκπαίδευσης, προωθώντας τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την πολιτιστική
κληρονομιά στα σχολικά προγράμματα και την υλοποίηση δράσεων που ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή των νέων σε αυτόν τον τομέα ενδιαφέροντος. Η κεντρική θέση των εκπαιδευτικών
πτυχών που υποστηρίζονται από αυτές τις Στρατηγικές επαναλαμβάνεται επίσης στη σημασία
που αποδίδεται στην ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης μελετών και έρευνας σε θέματα που
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και την κυκλοφορία των αποτελεσμάτων, καθώς και
στην ενίσχυση της κατάρτισης επαγγελματιών από άλλους τομείς, προκειμένου να
ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την αξία, το νόημα και το ρόλο της ίδιας της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
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Σε αυτό το γενικό πλαίσιο μπαίνει σε δράση το έργο HEROES και, ειδικότερα, στους στόχους και
τα περιεχόμενα που αναπτύσσει το κύριο προϊόν του: το μοντέλο HEROES. Αυτό είναι ένα μοντέλο
εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά που βασίζεται στις αρχές της μη τυπικής μάθησης
και της εκπαίδευσης από ομοτίμους, σχεδιασμένο να προώθησει τη γνώση και τη συμμετοχή των
νέων στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά τους. Η συμμετοχική προσέγγιση που
προτείνεται από αυτό το μοντέλο οδηγεί στη δυνατότητα των νέων να είναι ενεργοί
πρωταγωνιστές της μάθησής τους, ενώ η εκπαίδευση κληρονομιάς γίνεται ένας ελκυστικός
μοχλός που υποστηρίζει τη γνώση, την ατομική ανάπτυξη, τη διαπολιτισμικότητα και την ενεργό
συμμετοχή του πολίτη.
Το μοντέλο αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος για την υιοθέτηση μη τυπικών εκπαιδευτικών
στρατηγικών και τη χρήση της μεθόδου διδασκαλίας μεταξύ ομοτίμων που εφαρμόζεται στην
εκπαίδευση κληρονομιάς (Οδηγίες) και ένα πρακτικό παράρτημα, με ένδειξη δραστηριοτήτων
που πρέπει να προτείνονται στους νέους. Τα περιεχόμενα απευθύνονται σε δασκάλους
γυμνασίου και πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα εκπαιδευτικά τμήματα
μουσείων ή άλλων οργανισμών που ασχολούνται με την προώθηση και την προστασία της
κληρονομιάς, βοηθώντας στη σκιαγράφηση μιας νέας πορείας δράσης που ενθαρρύνει τη
συνεργασία μεταξύ Σχολείων και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων. Αυτές οι συνέργειες θα βοηθήσουν
στην προώθηση της δημιουργίας διεπιστημονικών (και διατομεακών) μονοπατιών μάθησης και
έτσι θα τονώσουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη στους νέους. Η προτεινόμενη
προσέγγιση θα μπορέσει έτσι να προσθέσει επικερδώς στις παραδοσιακές μεθοδολογίες που
υιοθετούνται στο σχολικό περιβάλλον, παρέχοντας τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους
μαθητές αποτελεσματικούς και φρέσκους πόρους ικανούς να τονώσουν το ενδιαφέρον και να
υποστηρίξουν τα κίνητρα και τη συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση των γνώσεών τους και του
εαυτού τους.
Η επιθυμητή ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των νέων στην πολιτιστική κληρονομιά που
είναι το κλειδί για το έργο HEROES αντικατοπτρίζεται επίσης στις ανάγκες που εκφράζονται από
νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης , Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτισμός - ανατέθηκε στο
Ευρωβαρόμετρο, ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς προσπάθησε να
αναπτύξει τα υλικά που συλλέχθηκαν και να ενισχύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα και, τέλος,
σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του.
Γενικά, τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, ωστόσο, ότι οι περισσότεροι από τους
ερωτηθέντες:
• Ζουν κοντά σε μνημεία ή τοποθεσίες ιστορικού ενδιαφέροντος και περισσότεροι από τους
μισούς από αυτούς ασχολούνται προσωπικά με την πολιτιστική κληρονομιά.
• Θεωρούν την πολιτιστική κληρονομιά σημαντική για τους ίδιους και για την κοινότητα, τη χώρα
τους και την Ευρώπη.
• Είναι περήφανοι για την πολιτιστική τους κληρονομιά και συμφωνούν ότι μπορεί να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής και την αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη.
• Σκεφτείτε ότι η πολιτιστική κληρονομιά και οι συναφείς δραστηριότητες δημιουργούν θέσεις
εργασίας.
• Πιστεύετε ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην
πολιτιστική κληρονομιά και θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να κάνουν ό,τι μπορούν για
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να την προστατεύσουν.
Τα γενικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου παρείχαν
περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες για να κατευθύνει το περιεχόμενο του Μοντέλου όσο το
δυνατόν περισσότερο προς τις πραγματικές ανάγκες των νέων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τους
έμμεσους αποδέκτες και τους τελικούς δικαιούχους του.
1.2 Η διεθνής διάσταση: Η πολιτική της UNESCO για τη νεολαία
(Centro Machiavelli)
Μεταξύ των ολιστικών πολιτικών που προωθεί η UNESCO στο πλαίσιο της αποστολής της, η
εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά καθώς και η γνώση και προστασία της αποτελούν
θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη διαπολιτισμική κατανόηση και την κοινωνική συνοχή. Από την
ίδρυσή τους, αυτές οι πολιτικές αποδίδουν στη νεολαία πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη
διαδικασιών πολιτικής που σχετίζονται με την οικοδόμηση και την προώθηση του διαλόγου για
την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας: «Η νεολαία ήταν πάντα το
επίκεντρο των προγραμμάτων της UNESCO. Από τη δημιουργία της -και την εντεταλμένη της
αποστολή στον τομέα της εκπαίδευσης- η UNESCO ήταν η πρώτη υπηρεσία του Συστήματος των
Ηνωμένων Εθνών που καθόρισε και ανέπτυξε συγκεκριμένα προγράμματα για τους νέους.
Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για παράδειγμα, η UNESCO -με μόνο 20 κράτη
μέλη τότε- βοήθησε στη διοργάνωση διεθνών στρατοπέδων εθελοντικής εργασίας νέων για να
βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης».
Οι βασικές αρχές, σχετικά με τη συνάφεια και τον ρόλο της νεολαίας στο πλαίσιο των πολιτικών
και δράσεων κληρονομιάς, διασχίζουν εγκάρσια όλο το έργο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό μέχρι την πιο πρόσφατη πραγματοποίησή
τους στην «Επιχειρησιακή Στρατηγική της UNESCO για τη Νεολαία 2014 -2021»8, που παρείχε
περαιτέρω τροφή για σκέψη χρήσιμη για τη σύλληψη και την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού
Μοντέλου Πολιτιστικής Κληρονομιάς που προβλέπεται από το έργο HEROES.
Στην πραγματικότητα, η στρατηγική της UNESCO για τους νέους αναφέρει «Η UNESCO θα
εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο και προσανατολισμένο στο μέλλον όραμα αναγνωρίζοντας τη
νεολαία ως φορείς αλλαγής, κοινωνικών μετασχηματισμών, ειρήνης και βιώσιμης ανάπτυξης.
Αυτό το όραμα ενσωματώνει τους τρόπους με τους οποίους η νεολαία ενδιαφέρεται ή
επηρεάζεται από το έργο της UNESCO: ως δικαιούχοι υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. ως
ανεξάρτητοι παράγοντες· ως εταίροι μέσω των οργανώσεών τους. Η εργασία για τη νεολαία θα
επιτρέψει: (i) να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα, τη γνώση, την καινοτομία και τις δυνατότητές
τους να οδηγήσουν στην αλλαγή· (ii) αντιμετώπιση των προκλήσεων που επηρεάζουν την
ανάπτυξή τους, τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης όσο και σε κοινωνικό επίπεδο· και (iii) να
προσεγγίσουν τους απρόσιτους και αυτούς που έχουν χάσει την αίσθηση της κοινότητας και της
ελπίδας στο μέλλον»9.
Ο κεντρικός και ενεργός ρόλος της νεολαίας, που προωθείται από την UNESCO, βρίσκει την
αντιστοιχία του στην κεντρική θέση του μαθητή στη βάση του μοντέλου HEROES και της άτυπης
μεθοδολογίας του, βασισμένης στις αρχές της Εκπαίδευσης Ομοτίμων, για την προσέγγιση της
εκπαίδευσης στον πολιτισμό. Κληρονομία. Ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους και τις
δυνατότητές τους για καινοτομία, οι νέοι γίνονται «παράγοντες αλλαγής» και πρωταγωνιστές της
δικής τους πορείας μάθησης και ανάπτυξης.
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1.3 Πολιτιστική Εκπαίδευση για συνειδητοποιημένους και ενεργούς νέους πολίτες
(Gallerie degli Uffizi)
Οι τρεις χώρες που συμμετέχουν στο έργο Heroes - Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία - αντιπροσωπεύουν
την τεράστια διάδοση τόσο της υλικής όσο και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια περιοχή
εθνών με μακρά και πολύπλοκη ιστορία, όπως αυτή των ευρωπαϊκών χωρών. Από αυτή την
άποψη, η αξία της πρόσφατης σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018) για τη
δια βίου μάθηση είναι σαφής. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο θέμα της πολιτιστικής συνείδησης
και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη αισθήματος συνυπευθυνότητας απέναντι στην προστασία και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά είναι το ζωντανό θεμέλιο της ιστορίας και των αξιών
μας. Η κατανόηση και η προστασία του μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε στο ταξίδι της ανάπτυξης,
οδηγώντας σε μια σταθερή κατανόηση του πώς να είμαστε υπεύθυνοι ενήλικες και πολίτες. Η
απόκτηση μιας νέας συνείδησης και συνειδητοποίησης του πολίτη συνεπάγεται την υποδοχή
αυτών των δεξιοτήτων, όσον αφορά την κληρονομιά, στην πολιτιστική ανάπτυξη των νεότερων
γενεών. Ακόμη και η ετυμολογία του όρου κληρονομιά, που αναφέρεται σε όλα τα πράγματα που
ανήκουν στον πατέρα και αφήνονται στα παιδιά, επικαλείται την ευθύνη της μετάδοσης μεταξύ
των γενεών που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αρμονική, παρά την αναπόφευκτη φθορά που
επιφέρει ο χρόνος.
Με το έργο Heroes, η πρακτική της διδασκαλίας από ομοτίμους ενώνεται με τη συνάντηση με την
πολιτιστική κληρονομιά, με τρόπο που μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να αποφέρει στην εκπαίδευση
των νέων, ένα όφελος που είναι ακριβώς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης κριτικών, ενεργών
και συνειδητοποιημένων. συμπεριφορές.
Με την ευθύνη να αναφέρουν στους συμμαθητές τους όσα έμαθαν για την πολιτιστική κληρονομιά
της γεωγραφικής τους περιοχής, θεωρείται ότι οι μαθητές θα αναπτύξουν ενεργές και ταυτόχρονα
κριτική στάση. Στην επιθυμία να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι
μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορους τρόπους μάθησης και αφηγηματικές
παραστάσεις που είναι ιστορικά ορθές και συναισθηματικά συναρπαστικές. Αυτή η διαδικασία θα
υποστηρίξει την ανάπτυξή τους τόσο στις δεξιότητες όσο και στη συνείδησή τους, συμβάλλοντας
σε αυτό που αναφέρεται στον ίδιο τίτλο αυτής της παραγράφου.
1.4 Προσβάσιμη πολιτιστική κληρονομιά: Εκπαιδευτικοί σκοποί και έννοιες
(Gallerie degli Uffizi)
Σήμερα, η φυσική πρόσβαση σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσεία και πολιτιστικά
ιδρύματα είναι ο κανόνας. Ωστόσο, απομένουν πολλά να γίνουν προς την κατεύθυνση της πλήρους
πολιτιστικής προσβασιμότητας, η οποία συνίσταται στη διασφάλιση σε όλους της σωστής και
ικανοποιητικής χρήσης του περιεχομένου και στη συνακόλουθη κατανόηση των αξιών των οποίων
η πολιτιστική κληρονομιά είναι φορέας.
Όσοι εργάζονται σήμερα στον τομέα της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά κατανοούν
πώς ο στόχος δεν μπορεί να περιοριστεί στην εξάλειψη ενός ή περισσότερων φραγμών,
αποτέλεσμα που με επαρκείς πόρους μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. Θα πρέπει να προσανατολίσουν τις ενέργειές τους με τρόπο ώστε να είναι πάντα σε
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θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες μιας
διαρκώς εξελισσόμενης κοινωνίας.
Εκείνοι στους οποίους έχει εμπιστευθεί η εκπαίδευση στην πραγματικότητα επιτελούν το έργο της
πολιτιστικής προσβασιμότητας που δεν βασίζεται στην ενίσχυση των διαφορών, αλλά στην
επιθυμία να καλωσορίσουν και να δώσουν φωνή στον πλουραλισμό που πάντα χαρακτήριζε κάθε
κοινωνία και που εκδηλώνεται:
• παρουσία διαφόρων ηλικιακών ομάδων ατόμων που προσεγγίζουν τη γνώση της πολιτιστικής
κληρονομιάς (παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι).
• σε γλωσσικές και πολιτιστικές σχέσεις, σήμερα πιο ποικίλες από ποτέ ως αποτέλεσμα της
παγκοσμιοποίησης που έχει συγκεντρώσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, φέρνοντας σε συζήτηση
τον μύθο των εθνικών ταυτοτήτων.
• σε μεθόδους μάθησης, που απαιτούν την εφαρμογή ευέλικτων και προσαρμόσιμων
εκπαιδευτικών μεθόδων.
• σε προσωπικά ενδιαφέροντα και εμπειρίες ζωής, έτσι ώστε, εάν εκτιμηθούν σωστά, να
επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναπτύξουν μια στενότερη σύνδεση με την κληρονομιά.
• σε ατομικές ανάγκες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη φάση σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής
δραστηριότητας για να περιοριστούν οι παράγοντες κόπωσης και δυσφορίας.
• στα γνωστικά χαρακτηριστικά του ατόμου, δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες χρήσης
ακόμη και για εκείνους με προκλήσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη μάθηση.
• στις απαντήσεις που δίνει ο κόσμος σε ερεθίσματα από τα ΜΜΕ, την κοινωνία, την ιστορική
στιγμή, την οικονομική κατάσταση. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
κατανοεί συναισθήματα, προβληματισμούς, θέματα ενδιαφέροντος που μπορούν να συζητηθούν
και να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Έχουν δοκιμαστεί πολλοί τρόποι για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτή την πολλαπλότητα
αναγκών και εμπειριών, μερικοί από τους οποίους έχουν γίνει βέλτιστες πρακτικές που
αναπαράγονται ακόμη και σε διαφορετικά πλαίσια. Θα ήταν αδύνατο (όσο και αναποτελεσματικό)
να μεταφερθούν και να αποκρυσταλλωθούν όλες αυτές οι εμπειρίες σε μια ενιαία μέθοδο.
Ωστόσο, στις περισσότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν
σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμες, υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο που διατηρεί την
αποτελεσματικότητά του χωρίς χρονικούς περιορισμούς και σε πραγματικά διακρατική κλίμακα: η
προσεκτική και ακριβής αναζήτηση για μια κατάλληλη γλώσσα επικοινωνίας.
2. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
2.1 Γενική επισκόπηση δραστηριοτήτων, έργων και συμπράξεων στην πολιτιστική εκπαίδευση
(Centro Machiavelli)
Οι τρεις χώρες εταίροι που συμμετέχουν στο έργο HEROES αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά
σενάρια πολύ πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά, γεμάτα ιστορία, τοπικές παραδόσεις και
καλλιτεχνικές ιδιαιτερότητες. Όλα μαζί, σκιαγραφούν μια ιδανική συνέχεια της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς που ξεκινά από το λίκνο των αρχαίων πολιτισμών στην Ελλάδα - χάρη
στην κληρονομιά που φυλάσσεται στην Αθήνα - περνά από την Αναγέννηση και τον Ανθρωπιστικό
Πολιτισμό της Φλωρεντίας στην Ιταλία και καταλήγει στην εξαιρετική εργαστήριο πειραματισμού
σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού της Μάλαγα στην Ισπανία. Σίγουρα, αυτό είναι απλώς ένα
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

23

παράδειγμα χρήσιμο για να κάνετε ένα φανταστικό ταξίδι μέσα από τις πολιτιστικές ρίζες που
συγκεντρώνουν όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, επειδή καθεμία από αυτές προσφέρει επίσης
εξαιρετικά παραδείγματα διαφορετικών και αξιοσημείωτων πολιτιστικών αγαθών που
προέρχονται από διάφορες ιστορικές περιόδους καθώς και ενδιαφέρουσες πιστώσεις άυλης
κληρονομιάς που συμβάλλουν στον καθορισμό τόσο της δικής τους τοπικής όσο και εθνικής
πολιτιστικής ταυτότητας. Αυτές οι μεμονωμένες ιδιαιτερότητες αποτελούν επίσης τα κομμάτια
ενός ευρύτερου παζλ που αντιπροσωπεύει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, που μας δείχνει
τις κοινές ρίζες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες - ξεκινώντας ακριβώς
από τους νεότερους - καθώς βασίζονται σε μια κοινή κληρονομιά.
Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τους εταίρους
για την εφαρμογή του μοντέλου HEROES, έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες ερευνητικές δράσεις
σε κάθε χώρα για την ανάδειξη των σχολικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών οδών που
επικεντρώνονται στην πολιτιστική κληρονομιά. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο
της ερευνητικής φάσης έδειξαν πολύ παρόμοια προγράμματα για την εκπαίδευση στην
πολιτιστική κληρονομιά μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων χωρών. Οι πιο σε χρήση πρακτικές που
ανιχνεύονται, πράγματι, συνίστανται κυρίως σε εκπαιδευτικά ταξίδια σε προορισμούς με υψηλό
επίπεδο εθνικής και ξένης σημασίας κληρονομιάς, διδακτικές περιηγήσεις σε μέρη πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στην πόλη ή σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
χαρακτηρίζονται από σημαντική κληρονομιά του τοπίου , συνέδρια με ειδικούς της πολιτιστικής
κληρονομιάς και σεμινάρια που πραγματοποιούνται από ιστορικούς τέχνης και επισκέψεις σε
προσωρινές εκθέσεις, μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν επίσης
εργαστήρια για φοιτητές. Οι τελευταίες - ειδικότερα - επιτρέπουν να εκτιμηθούν οι θετικές
συνέργειες εργασίας μεταξύ δασκάλων και πολιτιστικών παιδαγωγών προς όφελος των μαθητών,
καθώς μπορούν να συνδυάσουν και να συνδυάσουν τις αντίστοιχες διδακτικές μεθοδολογίες
τους. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων –πράγματι– οι επαγγελματίες του σχολείου και της
πολιτιστικής εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνογνωσία και
τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις τους στην πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή είναι η περίπτωση, για
παράδειγμα, του Μουσείου Πικάσο στη Μάλαγα, το οποίο συνδυάζει επισκέψεις στα δωμάτια
του Πάμπλο Πικάσο με πρακτική εργασία στον χώρο του εργαστηρίου και το «Απτικό μονοπάτι»
στην γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία10. Τα εργαστήρια στο Μουσείο Πικάσο έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να προσεγγίσουν το έργο του Πικάσο εξερευνώντας
καλλιτεχνικές τεχνικές11, ενώ το ιδιαίτερο μονοπάτι της Φλωρεντίας στο σκοτάδι κάνει τους
μαθητές με δεμένα μάτια να εξερευνούν με άγγιγμα μερικά αρχαία γλυπτά του Ουφίτσι. Έτσι, οι
μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να βιώσουν άμεσα τα αριστουργήματα καθώς και
να προσανατολιστούν στο μουσείο, καθοδηγούμενοι από έναν σύντροφο. Αυτή η δραστηριότητα
σκοπεύει επίσης να προτείνει έναν νέο τρόπο επαφής με τα περιουσιακά στοιχεία της
πολιτιστικής κληρονομιάς και - ταυτόχρονα - ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αισθητηριακές
αναπηρίες (ιδιαίτερα εκείνες που επηρεάζουν την όραση). Ο ίδιος συνδυασμός τεχνογνωσίας και
μεθοδολογικών επιλογών μεταξύ δασκάλων και πολιτιστικών παιδαγωγών στο πλαίσιο
προσαρμοσμένων εργαστηρίων με επίκεντρο την κληρονομιά εμφανίστηκε και στην Ελλάδα,
όπου αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών εκδρομών.
Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα τα Σχολεία πρέπει να πραγματοποιούν
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8 εκπαιδευτικές εκδρομές ετησίως. Οι περισσότερες από αυτές τις εκδρομές γίνονται σε μουσεία
ή αρχαιολογικούς χώρους όπου οι μαθητές – όντως – παρακολουθούν εκπαιδευτικά
προγράμματα και εργαστήρια που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από μουσειοπαιδαγωγούς.
Όσον αφορά την εμπειρία των Ελλήνων εταίρων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την
Πολιτιστική Κληρονομιά, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι προβλέπουν και την εφαρμογή
εργαλείων ΤΠΕ και στρατηγικών πολυμέσων. Αυτά τα συγκεκριμένα μονοπάτια συνδυάζουν τα
τεχνολογικά πλεονεκτήματα - στα οποία είναι πολύ συνηθισμένα οι νεότερες γενιές σήμερα - με
εκπαιδευτικούς σκοπούς για την αντιμετώπιση πολιτιστικών θεμάτων και είναι πολύ χρήσιμα για
την προώθηση της συμμετοχής των μαθητών στην όλη διαδικασία της γνώσης. Αυτή είναι η
περίπτωση - για παράδειγμα - των «Μουσειοσκευών» με εκπαιδευτικό περιεχόμενο που
χρησιμοποιούνται κυρίως σε σχολεία απομακρυσμένων τοποθεσιών, που δεν μπορούν να
επισκεφθούν μουσειακές ή αρχαιολογικές περιοχές. Έτσι, χάρη στις δυνατότητες των ΤΠΕ, είναι
επίσης δυνατό να ξεπεραστούν οι πιθανές δυσκολίες για κάποιους μαθητές να προσεγγίσουν και
να απολαύσουν την κληρονομιά, καθιστώντας την πιο προσιτή.
Όπως αναφέρθηκε στις εμπειρίες του διδακτικού προσωπικού και των πολιτιστικών παιδαγωγών
που εντοπίστηκαν στη δράση έρευνας, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάζονται και
οργανώνονται κυρίως για να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών για την πολιτιστική
κληρονομιά και να προωθήσουν τις ανθρωπιστικές αξίες της. Επιτρέπει επίσης την ενίσχυση της
εθνικής ταυτότητας και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης εύθραυστων ή περιθωριοποιημένων
κοινωνικών ομάδων (έφηβοι με δυσκολίες ή πολύπλοκο κοινωνικό υπόβαθρο, όπως εύθραυστες
οικογένειες ή με πιθανά κοινωνικά, οικονομικά εμπόδια ή εμπόδια ένταξης).
Πινακας. 1 – Σχολικά Προγράμματα, δραστηριότητες ή/και άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές σχετικά με την Πολιτιστική
Κληρονομιά
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Πολιτιστική Εκπαίδευση στις χώρες εταίρους
● Εκπαιδευτικά ταξίδια σε προορισμούς με υψηλό επίπεδο συνάφειας με την εθνική και
ξένη κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χαρακτηρίζονται από
σημαντική κληρονομιά του τοπίου.
● Διδακτικές περιηγήσεις και επισκέψεις με διάλογο σε μέρη πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στην πόλη ή σε ολόκληρη τη χώρα (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις σε
Μουσεία/Αρχαιολογικούς χώρους)
● Επισκέψεις σε προσωρινές εκθέσεις, μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα.
● Συνέδρια με ειδικούς της πολιτιστικής κληρονομιάς και σεμινάρια που
πραγματοποιήθηκαν από ιστορικούς τέχνης.
● Εκπαιδευτικά εργαστήρια που εφαρμόζουν επίσης μεθοδολογίες μη τυπικής μάθησης
που προσεγγίζουν τους μαθητές σε πολιτιστικά θέματα και τους δίνουν τη δυνατότητα
να ερευνούν μόνοι τους ή σε ομάδες (καλλιτεχνικά εργαστήρια και επισκέψεις σε
σχολεία, μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς).
● ● Μουσειοσκευές με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (χρησιμοποιούνται κυρίως σε
σχολεία, δευτεροβάθμιας
που δεν μπορούν να εκπαίδευσης
επισκεφθούν μουσεία
ή και
συνεισφορές απομακρυσμένα
των εκπαιδευτικών
καθώς
αρχαιολογικούς χώρους).

Οι
εκείνων που
προέρχονται από τους πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης που
έγιναν στην έρευνα τόνισαν ότι οι δράσεις για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά
πλαισιώνονται κυρίως στο εξωσχολικό, ειδικά εάν βασίζονται σε μη τυπικές πλησιάζω. Ούτως ή
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άλλως, μια από τις σημαντικότερες εξαιρέσεις αποτελεί η ιταλική εμπειρία της «Εναλλαγής
Σχολείου-Εργασίας» στον πολιτιστικό τομέα, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
προγραμμάτων σπουδών για τα σχολεία, αν και βασίζεται εξ ολοκλήρου στην προσέγγιση
μάθησης με πράξη12. Διαφορετικά, στα καθημερινά σχολικά προγράμματα σπουδών, μπορούμε
να παρατηρήσουμε κυρίως ένα μείγμα τυπικών και μη μεθόδων, σύμφωνα με τις διδακτικές
ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που εντοπίζει ο δάσκαλος. Δραστηριότητες όπως
επισκέψεις μελέτης, σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια σε μουσεία αντιπροσωπεύουν γόνιμα
συμπληρώματα στις συνήθεις σχολικές δραστηριότητες και στα μετωπικά μαθήματα
(συμπληρωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχολικό πρόγραμμα σπουδών). Αυτό το
σενάριο είναι ουσιαστικά κοινό για κάθε χώρα εταίρο.
Ο περίεργος συνδυασμός Τυπικών και Μη Τυπικών προσεγγίσεων που πραγματοποιούνται
παράλληλα από δασκάλους και πολιτιστικούς παιδαγωγούς περιγράφεται καλά - για παράδειγμα
- από τις δραστηριότητες για τους «Πρεσβευτές Τέχνης» που πραγματοποιήθηκαν από το
Ινστιτούτο MARCO POLO και την Πινακοθήκη Ουφίτσι.
Από την άλλη, εστιάζοντας τις ιδιόμορφες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις που
βασίζονται ρητά στις Μη Τυπικές μεθοδολογίες, βρίσκουμε συγκεκριμένες αναφορές στην
υιοθέτηση της Προσέγγισης Ομοτίμων από τις ελληνικές συνεισφορές. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της χαρτογράφησης, οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ρητά μεθόδους
εκπαίδευσης από ομοτίμους γίνονται κυρίως μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών
Erasmus+ καθώς και σε ορισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες σε σχολεία (στη Θεσσαλονίκη και
το Ναύπλιο), όπου οι μαθητές περιηγήθηκαν στους συμμαθητές τους
εκθέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο σχολείο τους. Στην Ελλάδα, μέθοδοι εκπαίδευσης από
ομοτίμους χρησιμοποιούνται και σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (δημόσια σχολεία εκπαίδευσης
ενηλίκων).
Επιπλέον, έχουμε επίσης μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση στην Ισπανία σχετικά με τις μη τυπικές
εκπαιδευτικές ευκαιρίες που αναπτύχθηκαν απευθείας από τα πολιτιστικά κέντρα, η οποία
εμφανίζει αρκετά σημαντικά παραδείγματα διδασκαλίας/προσέγγισης της κληρονομιάς, όπως:
1. Οι πλαστικές δημιουργίες που πραγματοποιούνται από συγκεκριμένα έργα τέχνης και που
διευκολύνουν την πρόσβαση στο έργο καλλιτεχνών διαφορετικών περιόδων.
2. Η δραματοποίηση και ανέβασμα καλλιτεχνικών έργων.
3. Οι εργασίες για την άυλο κληρονομιά της πόλης της Μάλαγα. για παράδειγμα: η δημιουργία
μιας καρναβαλικής τσιριγκότα - ως μορφή μουσικής έκφρασης χαρακτηριστική της πόλης της
Μάλαγα - ή η κατασκευή ενός λαχανόκηπου επειδή αποτελεί μέρος των εθίμων του
περιβάλλοντος των μαθητών που συνδέονται με τη γη λόγω της σύνδεση με τον αγροτικό και
αγροτικό κόσμο.
4. Τα καλλιτεχνικά έργα αναπτύχθηκαν από έργα συνεργασίας και ανταλλαγών με άλλες χώρες13.
5. Η καλλιτεχνική συμμετοχή των μαθητών σε Μπιενάλε Τέχνης και Σχολεία που διευκολύνουν
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

26

την προσέγγιση των μαθητών στη σύγχρονη τέχνη14.
6. Ερευνητικά έργα που πραγματοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς με διεπιστημονική
προσέγγιση και στα οποία η κληρονομιά αποτελεί προτεραιότητα.
Το τελευταίο σημείο μας επιτρέπει να εισαγάγουμε ένα άλλο βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην πολιτιστική κληρονομιά, στενά
συνδεδεμένο με την υιοθέτηση μιας μη τυπικής προσέγγισης (ή με το συνδυασμό Τυπικής και Μη
Τυπικής): τη ΔΙΑΘΕΜΟΝΙΚΗ διάσταση. Αυτό το στοιχείο προέκυψε εγκάρσια από τις συνεισφορές
όλων των χωρών εταίρων καθώς είναι αναπόφευκτο η σωστή εκπαίδευση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς να παρέχει τη σύνδεση και την κυκλικότητα της διαφορετικής γνώσης, τονώνοντας
την εκτίμηση της μελέτης στους μαθητές. Όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα που
επικεντρώθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα –πράγματι– αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν
πολλά παραδείγματα καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών πολιτιστικής κληρονομιάς
στις οποίες συνδέεται περιεχόμενο από διαφορετικούς κλάδους. Αυτή είναι η περίπτωση
διεπιστημονικών έργων που εκτελούνται γύρω από εγκάρσια θέματα όπως, για παράδειγμα, "La
Escuela como Espacio de Paz" ή "Mujeres investigando por la Paz". Στην ίδια γραμμή, προέκυψαν
έργα εργασίας σε περιεχόμενο, αρχικά εκτός πολιτιστική και καλλιτεχνική σφαίρα, αλλά του
οποίου ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συνδέονται σαφώς με τον κόσμο της τέχνης και της
κληρονομιάς· αυτή είναι η περίπτωση: «Las fracciones de Mondrian» και «Si el hombre de
Vitruvio fuera…», εργαστήρια που συντονίζονται από καθηγητές από το τομέα των μαθηματικών
που συμμετείχαν στην έρευνα.
Ακόμη και οι συνεισφορές από την Ιταλία τόνισαν πώς οι εκπαιδευτικές στρατηγικές για την
πολιτιστική κληρονομιά χαρακτηρίζονται έντονα από τη διεπιστημονική διάσταση. Όπως
ανέφεραν οι Ιταλοί δάσκαλοι και πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί στις ομάδες εστίασης που έγιναν στη
φάση της χαρτογράφησης, οι αρκετοί
τα υλοποιημένα μονοπάτια προβλέπουν πολύ συχνά συνδέσεις με θέματα άλλα από την καθαρή
Ιστορία της Τέχνης και περιλαμβάνουν πολλαπλούς κλάδους όπως – για παράδειγμα –
αρχαιολογία, λογοτεχνία, ιστορία και ξένες γλώσσες (μερικές φορές οι δραστηριότητες
πραγματοποιούνται στα αγγλικά ή περιλαμβάνουν λεπτομερείς μελέτες για τη γραμματική ή
τομεακό λεξικό). Αυτή η πολυλειτουργική προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν
και να ενισχύσουν όχι μόνο θεματικές και πολιτιστικές ικανότητες, αλλά και σχεσιακές, γλωσσικές
και κοινωνικές δεξιότητες, υπογραμμίζοντας την ολιστική αξία της εκπαίδευσης για την
πολιτιστική κληρονομιά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται αυστηρά με μια συνολική έννοια
της δια βίου μάθησης ( βλέπε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων).
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προωθηθούν ολοένα και στενότερες σχέσεις και συνέργειες
μεταξύ σχολείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και αυτό προέκυψε
επίσης από τη βούληση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εντοπίστηκαν στις
δραστηριότητες χαρτογράφησης, ειδικά μέσω των συνεντεύξεων με τους βασικούς μάρτυρες.
Πράγματι, η έρευνα προέβλεπε επίσης ένα σύνολο προσαρμοσμένων συνεντεύξεων με
υπεύθυνους που ανήκουν σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, όπως Διευθυντές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές και/ή Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Τμημάτων.
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Επιμελητών και Διευθυντών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και Μουσείων. Οι συνεντεύξεις επέτρεψαν
να εξεταστούν σε βάθος ορισμένα βασικά θέματα σχετικά με την αξία της Εκπαίδευσης στην
Πολιτιστική Κληρονομιά ως μέσο προώθησης της γνώσης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, των
διαδικασιών οικοδόμησης ταυτότητας και της συμμετοχής των πολιτών μεταξύ των νεότερων.
Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες από τις δραστηριότητες για την εκπαίδευση στην πολιτιστική
κληρονομιά πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα προγράμματα ή θεματικά έργα, ενώ μια
σταθερή και πιο συστηματική διατομεακή συνεργασία μεταξύ αυτών των συνεχόμενων και
συμπληρωματικών διαστάσεων θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
σύστημα για την πολιτιστική κληρονομιά που θα περιλαμβάνει και τα δύο αναλυτικά
προγράμματα. και εξωσχολικές δραστηριότητες.
Πίνακας 2 – Κύρια χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων Πολιτιστικής Εκπαίδευσης

Βασικές πτυχές των δραστηριοτήτων Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Κληρονομιάς
● Πλαισιώνονται κυρίως εντός του εξωσχολικού προγράμματος, ειδικά εάν βασίζονται σε μη
τυπική μάθηση ή αντιπροσωπεύουν συμπληρωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το
σχολικό πρόγραμμα σπουδών.
● Συχνά πραγματοποιούνται παράλληλα από δασκάλους και πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς στο
πλαίσιο θεματικών έργων ή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
● Αναπτύχθηκαν μέσω της μικτής υιοθέτησης μικτών μεθοδολογιών που συνδυάζουν τυπικές
και μη τυπικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη τομεακών και πολιτιστικών ικανοτήτων καθώς
και δεξιοτήτων ζωής και εγκάρσιων δεξιοτήτων (Σύσταση της ΕΕ για Βασικές Ικανότητες
Μάιος 2018).
● Η προσέγγιση μεταξύ ομοτίμων εφαρμόζεται κυρίως σε προγράμματα ανταλλαγής E+ για
μαθητές, προσαρμοσμένα εργαστήρια που γίνονται από πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς ή
υλοποιούνται εμπειρικά στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, αν και αυτή η μεθοδολογία
δεν είχε καθοριστεί επίσημα για το σκοπό αυτό
● ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ διάσταση ως ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την πολιτιστική
κληρονομιά
● Μόνιμη εκπαίδευση και επαγγελματική ενημέρωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών
εκπαιδευτικών σε θέματα και μεθοδολογίες εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά

Τέλος, μεταξύ των κοινών στοιχείων που συναντάμε στις τρεις χώρες βρίσκουμε τη συνάφεια που
αποδίδεται στη μόνιμη κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης στην Πολιτιστική
Κληρονομιά και στις διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
αυτό. Σε κάθε χώρα πραγματοποιούνται ειδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες ή εργαστήρια που
επικεντρώνονται σε αυτά τα περιεχόμενα και αποσκοπούν στην εξοικείωση τους με
μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης και η σχέση μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
Αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται συχνά με τη συνεργασία πολιτιστικών ιδρυμάτων
που παρέχουν τους πιο κατάλληλους επαγγελματίες και την τεχνογνωσία για την κατάρτιση των
δασκάλων.
Ένα τελευταίο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί σχετικά με τις δραστηριότητες για την εκπαίδευση
στην πολιτιστική κληρονομιά αναφέρεται σε λιγότερο συμβατικές πρωτοβουλίες που θα
μπορούσαν να συνδεθούν με την άτυπη περιοχή μάθησης15. Αυτές οι πρωτοβουλίες –για

EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

28

παράδειγμα– περιλαμβάνουν: πολυεπιστημονικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ομάδες
συζήτησης που βασίζονται σε άλλους καλλιτεχνικούς κλάδους όπως λογοτεχνία, μουσική και
χορός, πολιτιστικές βραδιές, συναντήσεις με καλλιτέχνες, συναυλίες, θέατρο και παραστάσεις.
2.2. Παραδείγματα καλών Ευρωπαϊκών πρακτικών από Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία
(Centro Machiavelli)
Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιαστεί μια επιλογή από τις πιο σημαντικές και
αντιπροσωπευτικές βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν από τους εταίρους κατά την
προκαταρκτική έρευνα για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά, επισημαίνοντας ιδιαίτερα
αυτές που επικεντρώνονται στη μη τυπική προσέγγιση ή εκείνες που συνδυάζουν επικερδώς
Τυπική και Μη Τυπική μάθηση. Όλες οι επισημανθείσες δραστηριότητες απευθύνονται ουσιαστικά
σε νέους/εφήβους (που αντιπροσωπεύουν και την κύρια ομάδα στόχο του HEROES) και έχουν
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για να τους προσεγγίσουν σε πολιτιστικά θέματα τόσο που αφορούν την
υλική όσο και την άυλη κληρονομιά.
Επιπλέον, δεδομένου ότι ένας από τους πυλώνες του μοντέλου HEROES αποτελείται από τη
συνάφεια που αποδίδεται στην προσβασιμότητα τόσο της ίδιας της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο
και της εκπαίδευσης της, για κάθε χώρα παρουσιάζονται και οι πιο σημαντικές πρακτικές για το
σκοπό αυτό. Αυτό το βασικό θέμα - πράγματι - είναι μια εγκάρσια αξία που ανιχνεύεται σε όλες τις
χώρες εταίρους, συνδυάζοντας τις ίσες ευκαιρίες και το δικαίωμα στη γνώση και τη συμμετοχή
στην πολιτιστική κληρονομιά ως μέσο για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων και για
τη διαδικασία οικοδόμησης της ταυτότητάς τους. Η έννοια της προσβασιμότητας της κληρονομιάς
πρέπει να ληφθεί υπόψη με την εκτεταμένη της έννοια της ευρύτερης περιεκτικότητας για να
ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια - όχι μόνο φυσικά, γνωστικά και αισθητηριακά, αλλά και
εκπαιδευτικά, οικονομικά ή γλωσσικά - που θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση, τη
γνώση και τη συμμετοχή (και στη συνέχεια την προστασία ) της ίδιας της κληρονομιάς. Ως εκ
τούτου, η προσβασιμότητα αποτελεί ταυτόχρονα την προϋπόθεση για τη σωστή καρποφορία της
πολιτιστικής κληρονομιάς και την απαραίτητη βάση για τη διάδοση των δυνατοτήτων της ως
προσωπικό εμπλουτισμό. Ο κύριος στόχος που πρέπει ούτως ή άλλως να αναζητηθεί σε αυτό το
θεμελιώδες ζήτημα είναι η προσπάθεια εξασφάλισης της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης και
χρήσης της πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη έκφραση και του
εκπαιδευτικού δυναμικού και της αξίας της.
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταξύ των πολλών εκπαιδευτικών δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της εκπαίδευσης για
την πολιτιστική κληρονομιά, ο Έλληνας εταίρος επέλεξε να παρουσιάσει μια από τις πιο
αντιπροσωπευτικές που πραγματοποιεί το ίδιο το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του
ΕΚΕΔΙΣΥ. Το Μουσείο πραγματοποιεί πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για διαφορετικές ομάδες
του κοινού. Ειδικότερα, εδώ έχουν γίνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οι στόχοι
της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πολιτισμού σε αυτό το ιδιότυπο θέμα. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε – πράγματι – ότι οι εξατομικευμένοι επαγγελματίες
Η εκπαίδευση σε καινοτόμες εκπαιδευτικές στρατηγικές, μεθοδολογίες και προσεγγίσεις μάθησης
καθώς και σε ειδικά πολιτιστικά περιεχόμενα αποτελούν αναπόφευκτη συνιστώσα για τον σωστό
σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών και ελκυστικών δραστηριοτήτων εστιασμένων
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στην κληρονομιά που θα προταθεί στους νέους.
Το περιγραφόμενο πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε χρόνο και αποτελεί ένα ετήσιο εργαστήριο
μουσειακής εκπαίδευσης στο οποίο εκπαιδεύονται άτομα που θέλουν να εργαστούν ως
μουσειοπαιδαγωγοί.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της μικτής εκπαίδευσης (ζωντανή, ψηφιακή, πρακτική
άσκηση) και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη Μουσειακή εκπαίδευση (δασκάλους,
μουσειολόγους, εμψυχωτές, φοιτητές και άτομα που ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα).
Το εργαστήριο διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το Θεωρητικό και το Πρακτικό. Στο Θεωρητικό μέρος
υπάρχουν παρουσιάσεις με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων και βιωματικά εργαστήρια
από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Στο Πρακτικό μέρος, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, αλλά και επισκέπτονται άλλα Μουσεία. Το τελευταίο
μέρος του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του δικού τους εκπαιδευτικού
Προγράμματος.
Ενδεικτική δομή του Προγράμματος:
• Μουσειακή εκπαίδευση και κατάρτιση
• Μάθηση σε ομάδες (δημιουργία ομάδων)
• Βιωματικές δραστηριότητες στο Μουσείο
• Παιχνίδι σε εκπαιδευτικά προγράμματα: επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια
• Η τέχνη στην εκπαίδευση
• Μαθαίνοντας μέσα από την τέχνη στο Μουσείο: Μουσική
• Μάθηση μέσα από την τέχνη στο Μουσείο: Θέατρο
• Εκμάθηση μέσω της τέχνης στο Μουσείο: Εικαστικές Τέχνες
• Μαθαίνοντας μέσα από την τέχνη στο Μουσείο: Δημιουργική γραφή
• Μαθαίνοντας μέσα από την τέχνη στο Μουσείο: Παραμύθια και τεχνικές αφήγησης
• Μαθαίνοντας μέσα από την τέχνη στο Μουσείο: Λογοτεχνία και Μουσείο
• Αφήγηση με χάρτινες φιγούρες
• Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
• Οπτικοακουστικός γραμματισμός
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
• Εκπαιδευτικά προγράμματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες:
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• Θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εξοικειώσουν τους επισκέπτες
ενός Μουσείου με διαφορετικές μορφές Πολιτιστικής κληρονομιάς και Τέχνης προσφέροντάς τους
μαθησιακές εμπειρίες, άμεση επαφή με πραγματικά αντικείμενα, δυνατότητες πολλαπλών
ερμηνειών εκθεμάτων, αυξάνοντας το ενδιαφέρον και την προσφορά τους. τους μια ολοκληρωμένη
εμπειρία.
• Θα εξοπλιστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να
μάθουν να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα
είτε στο Μουσείο είτε στο σχολείο.
• Θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τις επισκέψεις σε Μουσεία και Χώρους Πολιτισμού με το καλύτερο
δυνατό όφελος στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τις διδακτικές
τους πρακτικές.
Μεταξύ των εκπαιδευτικών ή/και πολιτιστικών προγραμμάτων που προωθούν την
προσβασιμότητα της κληρονομιάς και επικεντρώνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, μπορούμε να
θυμηθούμε το Πρόγραμμα «Museum Together» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα και
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όψεις της Καθημερινής Ζωής στην την Παλαιοχριστιανική Εποχή»
στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Το πρώτο προσφέρει δωρεάν εργαστήρια για
παιδιά και εφήβους 5-17 ετών με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες (π.χ. αυτισμός, διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα), άτομα με τύφλωση, κώφωση,
απώλεια ακοής και άλλα, και το δεύτερο Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί
επιτρέποντας σε κωφά παιδιά ή παιδιά με κινητικά προβλήματα να εξοικειωθούν με το επάγγελμα
του αρχαιολόγου, να καταγράψουν αντικείμενα και να εξοικειωθούν με το θέμα και την
ερμηνευτική διαδικασία.
ΙΤΑΛΙΑ
Η ιταλική ερευνητική ομάδα που αποτελείται από την Πινακοθήκη Uffizi, το Ινστιτούτο Marco Polo
και το Centro Machiavelli επέλεξε να παρουσιάσει μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες για
την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά που έχουν πραγματοποιηθεί, επιλέγοντας αυτή που
θεωρείται ως το κύριο ενδιαφέρον παράδειγμα του τρόπου συνδυασμού Τυπικής και Μη Επίσημες
προσεγγίσεις για την εισαγωγή και εκπαίδευση των νέων (με ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) σε πολιτιστικά θέματα: το «Ambasciatori dell'Arte» (οι Πρεσβευτές
Τέχνης - Δράση για «Εναλλαγή Σχολείου-Εργασίας16»).
Αυτή η δράση αντιπροσωπεύει μια από τις πιο επιτυχημένες δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Σχολής & Νεολαίας των Γκαλερί Ουφίτσι με τα τοπικά σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου «Marco Polo». Μετά από
μια αρχική προσαρμοσμένη ιστορική και καλλιτεχνική εκπαίδευση, οι μαθητές είναι έτοιμοι να
υποδεχτούν και να ξεναγήσουν επισκέπτες στα μουσεία που ανήκουν στο δίκτυο Ουφίτσι. Μέσα σε
αυτή τη φάση λειτουργίας –πράγματι– είναι σε θέση να παρέχουν σύντομες εξηγήσεις για τις
αίθουσες και τις συλλογές των μουσείων, χρησιμοποιώντας επίσης ξένες γλώσσες (τόσο αυτές που
μελετήθηκαν στο σχολείο είτε στη μητρική τους γλώσσα, αν δεν έχουν ιταλική καταγωγή). Η δράση
«Art-Ambassadors» εισάγει τους νέους στην εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά μέσω μιας
διεπιστημονικής προσέγγισης που τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν και
να εκτιμήσουν την ίδια την κληρονομιά ως μέσο ενθάρρυνσης της κριτικής τους σκέψης, της
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αυτοενδυνάμωσης και της πολιτιστικής και κοινωνικής συνείδησης. Ως Πρεσβευτές – πράγματι – οι
μαθητές μπορούν να αποκτήσουν διεπιστημονικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση καθώς
δοκιμάζονται σε επαγγελματικό πλαίσιο (εκτός του σχολείου), έχοντας την ευκαιρία να δείξουν
προσωπικά τις δικές τους ιδιότητες και ικανότητες. Ακόμη και οι μαθητές με χαμηλότερες σχολικές
επιδόσεις συχνά κέρδιζαν εξαιρετικά αποτελέσματα στο χώρο του μουσείου. Δείχνει πώς μια
ολοκληρωμένη και μη τυπική προσέγγιση σε πολιτιστικά θέματα - συνδυάζοντας προγράμματα
σπουδών και εξωσχολικών προγραμμάτων - μπορεί να ενεργοποιήσει και να διατηρήσει τα
μαθησιακά κίνητρα των μαθητών. Το να μπορείς να παρουσιάσεις ένα αριστούργημα απαιτεί
γνώση ιστορίας, λογοτεχνίας, ιστορίας της τέχνης, γεωγραφίας, ξένων γλωσσών, νομικής,
οικονομίας, φιλοσοφίας, καλλιτεχνικών τεχνικών κ.λπ., επομένως όλα αυτά τα περιεχόμενα
προτείνονται στους μαθητές μέσω μιας ολοκληρωμένης και πολυδιάστατης εκπαίδευσης που
βασίζεται στη γόνιμη ανάμειξη τυπικών και μη. επίσημες μεθοδολογίες.
Όσον αφορά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, το διδακτικό προσωπικό και οι πολιτιστικοί
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις Ομάδες Εστίασης που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της
προκαταρκτικής φάσης χαρτογράφησης τόνισαν πώς οι δραστηριότητες των Ambassadors
συνέβαλαν στην ενίσχυση της ιστορικής-καλλιτεχνικής και πολιτιστικής γνώσης των μαθητών,
καθώς και στη γνώση ξένων γλωσσών. καθώς και σημαντικές εγκάρσιες δεξιότητες όπως
επικοινωνιακές δεξιότητες, ηγετικές δεξιότητες (ειδικά οι πιο ντροπαλοί) και ικανότητες επίλυσης
προβλημάτων (για την αντιμετώπιση και επίλυση απροσδόκητων κρίσιμων καταστάσεων). Έμαθαν
πώς να μεταφέρουν τα συναισθήματά τους και να εμπλέκουν το κοινό, δημιουργώντας
ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον για τα έργα που προβάλλονται, παίρνοντας επίσης αυτοπεποίθηση
από τον ενδυματολογικό τους κώδικα (τη στολή) που - ταυτόχρονα - τους ενδυνάμωσε και τους
έκανε να νιώθουν υπεύθυνοι. Οι μαθητές απέκτησαν επίσης χρήσιμες τεχνικές για τη διαχείριση
του ρόλου και των καθηκόντων τους σε πρόσωπο με πρόσωπο και έδειξαν ότι είναι σε θέση να
μεταφέρουν και να χρησιμοποιούν τις αποκτηθείσες γνώσεις στην τάξη και να συνεργάζονται με
συμμαθητές για κοινούς σκοπούς. Μεταξύ των σχετικών αποτελεσμάτων που παράγονται από
αυτή τη δραστηριότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, οπωσδήποτε, την αυξημένη ευαισθησία που
δείχνει η μεγάλη πλειοψηφία των εμπλεκόμενων νέων απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά και
στην αξία της ως κοινής ταυτότητας.
Ο ιδιόμορφος συνδυασμός Τυπικών και Μη Τυπικών προσεγγίσεων που πραγματοποιούνται
παράλληλα από δασκάλους και πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς σε αυτή τη δραστηριότητα βρίσκεται
σε πρώιμο στάδιο. Το παραδοσιακό μετωπικό μάθημα - πράγματι - σχεδιάστηκε για να προβλέψει
τη μικτή υιοθέτηση των πιο συναρπαστικών διδακτικών στρατηγικών, όπως: αφήγηση ιστοριών,
συνεργατική μάθηση, μάθηση μέσω πράξης, που εφαρμόζονται σε διάφορες εργαστηριακές
εμπειρίες που πραγματοποιούνται επίσης απευθείας στους χώρους του μουσείου. Επιπλέον,
ατομικές και μικρές ομαδικές ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν τόσο αυτόνομα
από κάθε μαθητή. Καθώς η δραστηριότητα των μικρών ομάδων βασιζόταν στο μοίρασμα και τη
διακίνηση της γνώσης μεταξύ των μαθητών και στόχευε στην ενδυνάμωση του καθενός, μπορούμε
να ανακάμψουμε σε εμβρυϊκό επίπεδο και - μόνο εμπειρικά συνειδητοποιημένη - την ιδέα της
προσέγγισης των ομοτίμων. αν και αυτή η μεθοδολογία δεν είχε καθοριστεί επίσημα για το σκοπό
αυτό. Αυτές οι μεθοδολογικές επιλογές επέτρεψαν να προωθήσουν στους μαθητές μια κριτική
προσέγγιση της γνώσης καθώς και να ευνοήσουν τη δική τους αυτοπεποίθηση και επίγνωση,
συμμετέχοντας υπεύθυνα και προληπτικά σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία.
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Το 2019 γεννήθηκε και η δράση «Greenery Art Ambassadors» ως επέκταση του προαναφερθέντος
έργου. Επικεντρώνεται στις ιστορικές και βοτανικές διαστάσεις της τέχνης του πράσινου. Μέσα σε
αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τα αισθητικά
και δομικά χαρακτηριστικά του ιστορικού κήπου, ξεκινώντας από το Boboli, όπου λειτουργούν ως
οδηγοί για τους επισκέπτες προτείνοντάς τους ιστορικές, καλλιτεχνικές και βοτανικές διαδρομές
στον Κήπο σε πολλές γλώσσες (ιταλικά και ξένα).
Όσον αφορά τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που προάγουν την προσβασιμότητα στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά, μεταξύ των πιο σημαντικών δράσεων που
πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο θα θέλαμε να θυμηθούμε το «Απτικό μονοπάτι» προς την
Πινακοθήκη Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να καλύψει τις ανάγκες τυφλών
ή μαθητών με προβλήματα όρασης, αλλά και για να επιτρέπει στους νέους γενικά να ανακαλύψουν
ξανά τη δυνατότητα της αφής ως αίσθησης γνώση, και να προσεγγίσει το μουσείο με πιο φιλόξενο
και περιεκτικό τρόπο. Το Tactile Path κέρδισε μεγάλη επιτυχία μεταξύ των μαθητών (και των
δασκάλων) και έγινε πολύ δημοφιλές μεταξύ τους καθώς προσφέρει έναν εντελώς νέο τρόπο
απόλαυσης των αριστουργημάτων. Το μουσείο – κατ’ εξοχή – είναι ο χώρος όπου «απαγορεύεται
να αγγίξεις», ενώ, χάρη σε αυτή την εμπειρία, οι μαθητές μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τα
πρωτότυπα έργα (και όχι με τα αντίγραφά τους).
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα εντόπισε στην περιοχή αναφοράς του αρκετές σημαντικές
εκπαιδευτικές εμπειρίες που σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία της τέχνης και της
κληρονομιάς. Μεταξύ των πιο αντιπροσωπευτικών πρακτικών, ο Ισπανός εταίρος επέλεξε να
αναφέρει εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στο IES Cartima, ένα από τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που συμμετείχαν από το UMA στην προκαταρκτική χαρτογράφηση και του οποίου ο
διευθυντής είχαν την ευκαιρία να πάρουν συνέντευξη. Οι επιλεγμένες πρακτικές είναι: η «Guia de
la Alhambra», η «#MineCathedral» και η «BTOY». Σε όλες αυτές τις δράσεις είναι δυνατό να
παρατηρηθεί πώς η συλλογική εργασία μεταξύ συνομηλίκων, δηλαδή η συμμετοχή και η
συνεργασία της ομάδας των μαθητών που αναπτύσσει κάθε έργο, αποτελεί κεντρικό στοιχείο για
τη μάθηση που παράγουν αυτές οι δραστηριότητες.
Οδηγός Αλάμπρα
Η Guía Alhambra (ο Οδηγός της Αλάμπρα) είναι ένα διεπιστημονικό έργο με επίκεντρο τις
διδασκαλίες της ιστορίας και της γεωγραφίας και πραγματοποιείται για 4 συνεχόμενα
ακαδημαϊκά έτη. Με τη "δικαιολογία" της ανακάλυψης της Αλάμπρα, ενός από τα πιο διάσημα
μνημεία στην Ισπανία ( Γρανάδα) που αποτελείται από ένα συγκρότημα κήπων, παλατιών και
φρουρίου, οι μαθητές εργάστηκαν για τη χλωρίδα, την πανίδα, τον πολιτισμό του αραβικού
κόσμου, τη μουσική και ακόμη και τη γεωμετρία, μέσα από τις ιδιαίτερες διακοσμημένες
επιφάνειες και τις στέγες της Αλάμπρα. Ο τελικός στόχος είναι ότι οι μαθητές αναπτύσσουν έναν
ψηφιακό και διαδραστικό οδηγό με τον οποίο ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί την Αλάμπρα
Μεταξύ των πολλών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της παρέμβασης, οι
μαθητές πραγματοποίησαν επίσκεψη στο μνημείο όπου συνέλεξαν συνεισφορές ήχου και βίντεο
τραβώντας φωτογραφίες και κάνοντας προσωπικά τα βίντεο που αργότερα συμπεριέλαβαν στον
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ίδιο τον οδηγό Λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις 4
εκδόσεις αφιερωμένες στην Αλάμπρα, τα τοπικά σχολεία αποφασίζουν δ να δανειστούμε την
εμπειρία για να φτιάξουμε έναν οδηγό για το Alcazaba, το φρούριο της μουσουλμανικής εποχής
που δεσπόζει στο κέντρο της Μάλαγα.
#MineCathedral
Διεπιστημονικό έργο που πραγματοποιήθηκε με τη διδασκαλία της πλαστικής εκπαίδευσης,
γεωγραφίας και ιστορίας, χάρη στο οποίο οι μαθητές του IES Cartima δημιούργησαν πραγματικά
"βιτρό" που μετέτρεψαν τον κύριο διάδρομο του ινστιτούτου σε γοτθικό καθεδρικό ναό. Με τους
καθηγητές της πλαστικής αγωγής οι μαθητές επεξεργάστηκαν όλο το σχέδιο που απαιτείται για
την υλοποίηση των παραθύρων, επέλεξαν τα υλικά και δημιούργησαν υλικά το έργο, ενώ από τις
υπόλοιπες διδασκαλίες άντλησαν το θεωρητικό πλαίσιο και την ιστορική και καλλιτεχνική
συνάφεια της δουλειάς τους. Το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν πραγματικά θεαματικό: ένα πάρτι
χρωμάτων στον διάδρομο της εισόδου του οποίου τα παράθυρα έχουν μετατραπεί σε γοτθικά
βιτρό (τα παράθυρα έχουν επίσης μια πολύ σημαντική χρήσιμη λειτουργία στο ινστιτούτο γιατί
προστατεύουν από τη ζέστη των ανοιξιάτικων μηνών).
BTOY
Αυτό είναι ένα έργο, το οποίο βραβεύτηκε από το Fundación Telefónica España
(https://www.fundaciontelefonica.com/) στο οποίο το σχολείο χωρίς αποκλεισμούς για το οποίο
λειτουργεί το IES έχει φτάσει στο μέγιστο της έκφρασής του: όλοι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία
να λάμψουν σε μερικά από τα τα πολλά καθήκοντα που έπρεπε να εκτελέσουν· και όλα τα μέλη
της εκπαιδευτικής κοινότητας μπόρεσαν να δουν ότι τα ταλέντα του καθενός είναι ποικίλα και
εμπλουτιστικά.
Το αποτέλεσμα ήταν μια τοιχογραφία που δημιουργήθηκε με την τεχνική στένσιλ υπό την
καλλιτεχνική διεύθυνση του Andrea Michaelsson -γνωστός και ως BTOY- που δείχνει τρεις
γυναικείες φιγούρες που προτάθηκαν από τους μαθητές και οι οποίες αναγνωρίστηκαν
ξεκινώντας από την προηγούμενη έρευνά τους για τις γυναίκες των οποίων το έργο ήταν
σημαντικό για την τοπική πραγματικότητα. . Η τοιχογραφία λοιπόν μετατράπηκε σε ένα μήνυμα
που στόχευε όχι μόνο στην ενίσχυση του έργου (και του ρόλου) των γυναικών σε πολύ
διαφορετικούς τομείς, αλλά και στην τόνωση της συζήτησης για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό
ζήτημα. Η επιλογή έπεσε σε τρεις γυναίκες που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές γενιές: τη María
José Subires, μια νεαρή φοιτήτρια από την πόλη (Estación de Cártama), με μια λαμπρή
ακαδημαϊκή καριέρα επικεντρωμένη σε έργα συνεργασίας σε διάφορες αφρικανικές χώρες.
Isabel Fernández, Επικεφαλής της Εισαγγελίας Ανηλίκων της Μάλαγα, τα ψηφίσματα της οποίας
χαρακτηρίζονται από έντονη παιδαγωγική φύση υπέρ της ένταξης των πιο μειονεκτούντων
ανηλίκων, και η Mercedes Labrador, δασκάλα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας οι
ενέργειες και η δέσμευση συνεχίζουν να είναι επαγγελματίας αναγνωρίστηκε ακόμη και σήμερα
μετά τον θάνατό του. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ινστιτούτου, η πρόταση αυτού του έργου
βοήθησε στη δημιουργία ενός παγκόσμιου πλαισίου μάθησης, το οποίο ενθάρρυνε τον
προβληματισμό για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όπως η αναγνώριση του ρόλου των γυναικών,
τόνωσε τη δημιουργικότητα και ενθάρρυνε το αίσθημα του ανήκειν στην κοινότητα (και τα δύο
σχολική και τοπική) στην οποία κάθε άτομο συμμετέχει ενεργά στη ζωή και την ανάπτυξή του.
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Μια συγκεκριμένη αναφορά θα έπρεπε να είχε γίνει για το Μουσείο Χόρχε Ράντο. Στη σύντομη
ιστορία του (που εγκαινιάστηκε το 2014), έχουν πραγματοποιηθεί πολλά διαφορετικά
εκπαιδευτικά έργα. Υπό αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να επισημανθεί, πρώτον, ο σύνδεσμος
του μουσείου με το Δημοτικό Συμβούλιο της Μάλαγα, το οποίο προσφέρει τακτικές επισκέψεις
στο κέντρο από μαθητές μέσω των Δημοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του, συγκεκριμένα
από το πρόγραμμα Málaga para los Escolares (A) the Malaga in Η δράση του ονομάζεται Conoce
los Museos y Espacios Culturales. Ο κύριος στόχος του μουσείου είναι μια διδακτική-εκπαιδευτική
δέσμευση που επικεντρώνεται ειδικά στη μαθητική κοινότητα και έχει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο
προσαρμοσμένο σε κάθε κύκλο γύρω από τη σαφή εξπρεσιονιστική και νεοεξπρεσιονιστική πτυχή
του.
Η φιλοσοφία του μουσείου είναι ότι θα πρέπει να είναι ένας χώρος ανοιχτός στον πολιτισμό και
τη δημιουργία και ιδιαίτερα ανήσυχος, ώστε να αναπτύσσει σταθερούς δεσμούς με τις ομάδες με
τις οποίες συνεργάζεται. Έτσι, εκτός από τις πολυάριθμες σχολικές επισκέψεις που ρυθμίζονται
στο Εκπαιδευτικό Σχέδιο του μουσείου, ξεχωρίζουν το Atelier para pequeños artistas και η Escuela
Randonia, που αποτελείται από παιδιά που φοιτούν στο κέντρο εβδομαδιαία και έχουν μόλις
εκτεθεί στην Μπιενάλε της Κίνας.
Όσον αφορά την προσβασιμότητα, το Μουσείο Jorge Rando δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ένταξη
ως αποτέλεσμα της κοινωνικής ευθύνης που αναγνωρίζει το ίδιο το ίδρυμα και η οποία είναι
εμφανής στην ίδια την τοποθεσία του μουσείου στην καρδιά της πόλης. Γι' αυτό αναπτύσσει έργα
ένταξης και καλλιτεχνικής έκφρασης σε συνεχή βάση. Έχει επίσης συμφωνία με το UNITAR
(United Nations Institute for Training and Research) - CIFAL - για την επίτευξη των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030. Ορισμένοι από τους οργανισμούς και τις ομάδες
με τις οποίες διατηρεί συνεχή συνεργασία είναι η CEAR (Ισπανική Επιτροπή για Aid to Refugees)
και ACCEM23 (συλλογική για την επανένταξη μεταναστών και προσφύγων), με την οποία
συνεργάζεται εδώ και πέντε χρόνια.
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2Ο ΜΕΡΟΣ – ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αυτό το μέρος στοχεύει κυρίως να δώσει το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου εκπαίδευσης
ομοτίμων και να εξηγήσει πώς εφαρμόζεται στην Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά και
τα σχετικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο Μέρος ΙΙ θα περιγραφούν τα χαρακτηριστικά της μη
τυπικής μάθησης, πώς μπορούν να ενσωματώσουν την παραδοσιακή σχολική διδασκαλία - με
έναν πιο φρέσκο και διαδραστικό τρόπο εισαγωγής των μαθητών σε θέματα Πολιτιστικής
Κληρονομιάς - και τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου ομοτίμων. Στο πλαίσιο της σύντομης
θεωρητικής εκμάθησης για την Προσέγγιση των Συνομηλίκων, θα διερευνηθεί πώς η «ομάδα»
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας
φυσικής ανταλλαγής γνώσεων, συναισθημάτων και εμπειριών μεταξύ των συνομηλίκων,
καθιστώντας τους έφηβους πρωταγωνιστές της δικής τους μαθησιακής διαδρομής. .
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας συνομηλίκων σε
πολιτιστικά θέματα, δείχνοντας σε τι συνίσταται ο ρόλος του δασκάλου (ή του πολιτιστικού
εκπαιδευτή) ως «Διευκολυντή από ομοτίμους», τις βασικές πτυχές για το σχεδιασμό και την
καθοδήγηση της δραστηριότητας συνομηλίκων. π.χ. δημιουργία ομάδας, επιλογή θέματος ή
περιεχομένου, προληπτική συμμετοχή των μαθητών) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον
αφορά τις αποκτηθείσες ικανότητες από τους μαθητές, τόσο για την πολιτιστική κληρονομιά όσο
και για τις εγκάρσιες.
Οι ενδείξεις που παρέχονται από αυτήν την ενότητα θα επιτρέψουν να καταστήσουν πραγματικά
μεταβιβάσιμο και βιώσιμο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Μοντέλου, έτσι ώστε να υιοθετηθεί
από άλλους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες (πολιτιστικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το μοντέλο
HEROES, σύμφωνα με τις δικές τους ιδιόρρυθμες διδακτικές ανάγκες.
1. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HEROES
1.1 Κύρια χαρακτηριστικά, μαθησιακοί σκοποί και αποτελέσματα της Τυπικής και της Μη
Τυπικής Μάθησης: συνέργειες και αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις για την ενίσχυση των κινήτρων
των μαθητών
(Universidad de Malaga)
1.1.1. Τυπική και μη τυπική μάθηση
Η ανάλυση της επίσημης και της μη τυπικής μάθησης από μια σφαιρική προσέγγιση είναι μέρος
της απαραίτητης συρροής μεταξύ των δύο. Απαιτεί επίσης να λάβουμε μια σαφή θέση και να
αναγνωρίσουμε ότι η μάθηση συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής, με πολύ διαφορετικούς
τρόπους και, σε καμία περίπτωση, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κατεξοχήν επίσημο
σχολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο (Aguirre και Pérez, 2004). Σύμφωνα με τον Foresto (2020) «το
σχολείο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις τρέχουσες ανάγκες κατάρτισης των μαθητών και, για να
αντισταθμιστεί, απαιτείται πρόσθετη κατάρτιση που προσφέρεται από άλλα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα» (σελ. 25).
Προκειμένου να καθοριστεί το εννοιολογικό πλαίσιο και των δύο μαθημάτων, είναι απαραίτητο
να ξεκινήσουμε από ορισμούς που είναι ανοιχτοί και θεωρούνται από την επιστημονική
κοινότητα. Έτσι, σύμφωνα με τους Aguirre και Vázquez (2004), «η τυπική (σχολική) εκπαίδευση
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θα μπορούσε να οριστεί ως: το εξαιρετικά θεσμοθετημένο, χρονολογικά βαθμονομημένο και
ιεραρχικά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα που εκτείνεται από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού
έως τα τελευταία χρόνια του πανεπιστημίου» (σελ. . 4). Από την πλευρά του, ο αρχικός ορισμός
των Coombs and Ahmed (1975) προτείνει ότι η μη τυπική εκπαίδευση «είναι κάθε οργανωμένη,
συστηματική, εκπαιδευτική δραστηριότητα, που διεξάγεται εκτός του πλαισίου του επίσημου
συστήματος, για τη διευκόλυνση ορισμένων τάξεων μάθησης.
σε συγκεκριμένες υποομάδες του πληθυσμού, τόσο ενήλικες όσο και παιδιά» (σελ. 27). Αυτός ο
όρος, από τη φύση του, θέτει περισσότερες δυσκολίες οριοθέτησης και σε αυτό το αρχικό μπορεί
να προστεθεί αυτός του Pastor-Homs (1999) για τον οποίο δεν επίσημη εκπαίδευση:
Το ENF περιλαμβάνει κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που διαφοροποιείται από άλλες
διαδικασίες, οργανωμένη, συστηματική, προγραμματισμένη ειδικά σύμφωνα με ορισμένους
εκπαιδευτικούς στόχους, που διεξάγεται από αναγνωρίσιμες και αναγνωρισμένες ομάδες,
πρόσωπα ή οντότητες, που δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νομικά καθιερωμένου
εκπαιδευτικού συστήματος και που, αν και που σχετίζεται με αυτό, δεν παρέχει άμεσα κανένα
πτυχίο ή προσόν του. (σελ. 184)
Υπό αυτή την έννοια και για να γίνει ορατή η αδιάσπαστη τριάδα που συνθέτουν αυτούς τους
όρους, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στην άτυπη μάθηση ότι, σύμφωνα με τα λόγια των
Albes da Silva και Ferreira (2016) «είναι η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι αποκτούν τη
γνώση , δεξιότητες και στάσεις με την καθημερινή εμπειρία και έκθεση στο περιβάλλον στο οποίο
ζουν» (σελ. 8).
Όταν αναφερόμαστε στην τυπική και μη τυπική μάθηση, είναι σύνηθες να ξεκινάμε από τις
διαφορές που προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ τυπικών και μη τυπικών
περιβαλλόντων και όχι από τις ίδιες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που, όπως αναφέρει ο Colom
(2005), μπορούν να προκύψουν σε και τα δύο πλαίσια από πολλαπλές συρροές:
Σήμερα, βρίσκουμε τόσες πολλές ομοιότητες μεταξύ τους που δυσκολευόμαστε να τις
ξεχωρίσουμε. ούτε από τους θεσμούς του, ούτε από την ηλικία των χρηστών ούτε από
προσεγγίσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα· Τα σχολεία προωθούν τώρα τη μη τυπική εκπαίδευση
και τα κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης αναπτύσσουν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης. Όλα
αυτά μας οδηγούν να διακηρύξουμε ότι μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης υπάρχει μια
συνέχεια σε ό,τι θα ήταν η παιδαγωγική αρχιτεκτονική και συμπληρωματικότητα ως προς την
πρακτική της ανάπτυξη (σ.9).
Αυτή η τάση για μια ξεχωριστή μελέτη (Colom, 2005) είναι εν μέρει το αποτέλεσμα μιας
υπερβολικής κατηγοριοποίησης. Ωστόσο, οι συνδέσεις είναι τόσο προφανείς που είναι
απαραίτητο να τοποθετηθούν στη διασταύρωση μεταξύ των δύο πλαισίων, έτσι ώστε οι σχετικές
διαδικασίες να τρέφονται από την ποικιλία των εμπειριών που επιτρέπουν και γίνονται όργανα
αλλαγής και κοινωνικοποίησης (Foresto, 2020). Από την άλλη, αυτές οι πιθανές μεταβάσεις είναι
απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία. Έτσι, συμπεριλαμβανομένης και της άτυπης διάστασης, ο
ίδιος συγγραφέας αναφέρει πώς «τα τρία μαθησιακά περιβάλλοντα συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας των νέων και μπορούν να οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας
μέσω μιας διαδικασίας αλληλεξάρτησης» (Foresto, 2020, σελ. 32).
Στο σημερινό πλαίσιο, η υπερσυνδεδεμένη κοινωνία απαιτεί την ανάγκη να αντιμετωπίσει
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πρωτοφανείς κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές ή περιβαλλοντικές προκλήσεις που απαιτούν
εκπαίδευση που να διοχετεύεται γύρω από έναν διαμήκη ή δια βίου άξονα - όπως προτείνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύστασή της του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018 - και επίσης από ένα
εγκάρσιο επίπεδο που βλέπει τη μαθησιακή εμπειρία ως μια ζωντανή διαδικασία, κατ' ανάγκη
διεπιστημονική και η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να περιοριστεί στον χώρο της τάξης.
Αυτή η ολοκληρωμένη και μεταμορφωτική αντίληψη είναι επίσης εμφανής από τη Δεύτερη
Παγκόσμια Διάσκεψη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (UNESCO, 2010), η οποία θεσπίζει σαφείς
σκοπούς που διατυπώνονται γύρω από τη διαχρονική καλλιτεχνική κατάρτιση ή τη δια βίου
μάθηση, η οποία προωθεί την απαραίτητη πρόσβαση στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική
εμπειρία (Gómez y Vaquero, 2014), και μια διατομεακή εκπαίδευση που υιοθετεί τις
καλλιτεχνικές διδασκαλίες ως παιδαγωγικό μοντέλο που προεκτείνεται σε άλλους κλάδους.
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυτού του έργου και από την απαραίτητη συμβολή μεταξύ του
σχολείου και της ποικιλομορφίας και του πλούτου των πολιτιστικών περιβαλλόντων που
εμπλέκονται σε αυτό, η εκπαίδευση κληρονομιάς διαμορφώνεται ως φυσικός χώρος συνάντησης
και ως εναλλακτική λύση για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τη ζωή. Για τον Gutierrez (2012)
η ερμηνεία της κληρονομιάς όχι μόνο έχει αντίκτυπο στην κατασκευή της ταυτότητας, αλλά
προωθεί επίσης την οικοδόμηση της γνώσης γύρω από τη Φυσική και Πολιτιστική Κληρονομιά,
ευνοώντας επίσης την ανάπτυξη συνειδητοποίησης για τη διατήρησή της. Επομένως, «οι γνώσεις
του συμβάλλουν στη θετική σύνδεση του ατόμου με το φυσικό και πολιτιστικό του περιβάλλον,
αφού, στο βαθμό που αναγνωρίζει το περιβάλλον του και το αντιπροσωπεύει, το θεωρεί δικό
του, αναπτύσσοντας και χτίζοντας τη δική του ταυτότητα» (Gutiérrez, 2012 , σ. 287).
Η εκπαίδευση κληρονομιάς, ως πραγματική τοπική μάθηση, παρέχει μια εμπειρία που,
υπερβαίνοντας τα όρια της τάξης, ευνοεί τη συμβολή δύο βασικών τομέων κατάρτισης και μεταξύ
των οποίων υπάρχει πλέον ένας σαφής συμβιβασμός: η τυπική και η μη τυπική εκπαίδευση. Για
την αληθινή ενεργοποίηση και εδραίωση αυτών των συνεργειών «είναι απαραίτητο να αλλάξει το
μέγεθος της σημασίας των χώρων και των περιβαλλόντων μάθησης και οι επιπτώσεις τους στην
εκπαιδευτική ποιότητα» (Soto, 2017, σ. 172) και, ομοίως, «είναι απαραίτητο να λυπούμαστε
ειλικρινά για εκπαιδευτικές πρακτικές που πραγματοποιούνται σε μουσεία και σχολεία (Coca y
Pérez, 2011, σελ. 24).
1.1.2 Η πολιτιστική εκπαίδευση στην κληρονομιά ως σημείο συνάντησης μεταξύ τυπικής και μη
τυπικής μάθησης
Η έννοια της εκπαίδευσης για την κληρονομιά αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη
δεκαετία του 1980 με σκοπό την ενσωμάτωση διεπιστημονικών έργων που εστιάζονται στην
πολιτιστική κληρονομιά στη σχολική διδακτική. Η Επιτροπή Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνιστά στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αναπτύξουν παιδαγωγικές δράσεις και δράσεις
ευαισθητοποίησης για την κληρονομιά της νεολαίας. Για το λόγο αυτό, στο παράρτημα της
Σύστασης N.R. (98)5, ορίζει την πολιτιστική κληρονομιά ως «κάθε υλικό και άυλο ίχνος του
σήματος που δημιουργείται από τον άνθρωπο», καθώς και «κάθε ίχνος που δημιουργείται από
τον άνθρωπο και τη φύση». Αυτή η σύσταση, σχετικά με την παιδαγωγική κληρονομιάς,
επισημαίνει την αναγνώριση της εκπαίδευσης στην κληρονομιά ως κρίσιμο στοιχείο για τις
ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές. Στο άρθρο 1.2 βρίσκουμε ότι ορίζεται ως «εκπαίδευση
βασισμένη στην πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει ενεργές μεθόδους διδασκαλίας,
απελευθέρωση επιστημονικών κλάδων, συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης και πολιτισμού και την
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ευρύτερη ποικιλία τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας».
Η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται πλέον από μεγάλο μέρος της κοινωνίας ως ένα σύνολο
αντικειμένων που δικαιολογούν την ύπαρξή της με σκοπό τη συλλογική απόλαυση. Μερικές
φορές η έλλειψη σαφούς ενδιαφέροντος από την πλευρά των θεσμών μπορεί να εκληφθεί ως
βάρος για την ίδια κοινωνία, μεταξύ άλλων λόγων επειδή οι σκοποί των νόμων δεν
προσδιορίζουν την κοινωνική τους λειτουργία. Εδώ πρέπει να επηρεαστεί για να εκτιμηθεί μέσω
της επίσημης και της μη τυπικής εκπαίδευσης (Fernández-Inglés, 2019).
Η εκπαίδευση στην κληρονομιά ενσωματώνει πτυχές όπως η ανεκτικότητα, η κοινωνική ένταξη
και η κοινωνική ένταξη. Δεν είναι ένα θέμα, αλλά μια γνώση που στοχεύει στην εκπαίδευση
πτυχών του ατόμου που εμπεδώνεται στη συνεχή μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πιθανό να
μεταδοθεί από μια μεγάλη ποικιλία κλάδων και ικανοτήτων. Χρησιμοποιώντας μια
κονστρουκτιβιστική μέθοδο, βασισμένη στην αναζήτηση λύσεων σε μια συνεργατική διαδικασία,
ενθαρρύνει μια σημαντική συνάντηση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του θεατή κοινού, επιπλέον της επίτευξης επαρκούς κατανόησης των
πολιτιστικών αγαθών (Rodríguez, 2008).
Με τη σειρά της, η εκπαίδευση κληρονομιάς είναι από τη φύση της διεπιστημονική, καθώς
πρέπει να παρεμβαίνει όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση στο πλαίσιο της σχολικής πειθαρχίας σε
όλα τα επίπεδα, αλλά και στη μη τυπική που προέρχεται από παράγοντες, συλλόγους και
πολιτιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς που δρουν σε τον πολιτιστικό και
περιβαλλοντικό τομέα, από τον τομέα της κληρονομιάς σε αυτόν της σύγχρονης δημιουργίας
(Fernández, 2019). Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να νοηθεί ως μια διαμορφωτική δραστηριότητα
από τυπική, μη τυπική και άτυπη σκοπιά, ένας σπονδυλωτός άξονας της διδακτικής-μαθησιακής
διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζονται στρατηγικές για την ενσωμάτωση των
εκπαιδευτικών για την υποστήριξη άλλου περιεχομένου και οι πολιτιστικοί διαχειριστές και οι
διαμεσολαβητές το ενσωματώνουν στη διαδικασία κατάρτισης (Coca y Pérez, 2011· Cuenca, 2013·
Marín, 2013).
Οι Zabala και Roura (2006) υποστηρίζουν ότι: «(...) Η Εκπαίδευση Κληρονομιάς, ενώ βασίζει τη
διδακτική της δράση σε σαφές και καθορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, δεν επιδιώκει να
ενδυναμώσει τους ανθρώπους σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά να διαμορφώσει αξίες, να
προκαλέσει ανησυχίες, να προωθούν τη συμμετοχή, την κατανόηση, το σεβασμό και την
αξιολόγηση αυτού που ανήκει σε όλους και από εκεί να οικοδομήσουμε ταυτότητα ως
κοινότητα» (σελ. 235). Υπό αυτή την έννοια, η γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας βοηθά να
δούμε κριτικά τις πεποιθήσεις και την ταυτότητά μας, ενισχύοντας την ταυτότητα και την
επίγνωση ότι υπάρχουν κοινές αξίες με άλλους πολιτισμούς (Fernández, 2019).
Τα ίδια τα αντικείμενα δεν δίνουν πραγματικό και αυθεντικό νόημα. Η μουσειακή διδακτική
στοχεύει να φέρει το νεότερο κοινό πιο κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά ευνοώντας την εικόνα
ενός μουσείου που επικοινωνεί την αίσθηση του ανήκειν στην κληρονομιά, μια έννοια που
υποδηλώνει την έννοια της κληρονομιάς και μια τάξη πιστότητας και ευθύνης (Rosati, 2009). Οι
δραστηριότητες που ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική προσφορά των μουσείων γύρω από τη
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διδακτική της πολιτιστικής κληρονομιάς με την άτυπη προσέγγισή τους επιδιώκουν να
ενισχύσουν τη γνώση και τον προβληματισμό σχετικά με καλλιτεχνικές, ιστορικές, οικονομικές,
ακόμη και εδαφικές και περιβαλλοντικές πτυχές, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εκείνες που
σιωπούν ιδεολογικά πολιτιστικά αγαθά (Bellido, 2018). Οι Ferrante και Sartori (2012)
υποστηρίζουν ότι: Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ενασχόληση όχι μόνο με τις σχέσεις μεταξύ
των ανθρώπων, αλλά και με ρόλους, αφηγήσεις, κίνητρα, ιδανικά, αναπαραστάσεις, προσδοκίες,
προκαταλήψεις, στοργές, χρόνους, χώρους, σώματα, σύμβολα, κανόνες, διαδικασίες,
αξιολογήσεις, τεχνικές, μέθοδοι, τελετουργίες, στρατηγικές, που πρέπει να γίνουν κατανοητές
τόσο μεμονωμένα όσο και ειδικότερα στην αμοιβαία εμπλοκή τους (σελ. 244).
Εάν το μουσείο επικοινωνεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η συνεργασία με την επίσημη
εκπαίδευση δικαιολογείται πλήρως σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό επίπεδο, ειδικά σε μαθήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή προάγει την αισθητική και καλλιτεχνική εμπειρία, βοηθά τον
μαθητή να δραστηριοποιηθεί στο μουσείο και παρακινεί την προσέγγιση τέχνη, θεμελιωδώς
σύγχρονη, από την οποία έχει λίγες θεωρητικές-πρακτικές αναφορές (Alonso, 2011· Olivar y Coca,
2014· Fernandez, 2019· Peña y Porcel, 2019· Zuccoli, 2020). Τόσο η καλλιτεχνική εκπαίδευση όσο
και η μουσειακή διδακτική και η κληρονομική παιδεία είναι αλληλένδετες, γιατί σε αυτές
υπάρχουν οι άξονες που αποτελούν την ολοκληρωμένη διαμόρφωση του ατόμου: αντιληπτική,
γνωστική, ευαίσθητη, ερμηνευτική-κριτική, περιβαλλοντική και επικοινωνιακή.
1.2 Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι Κοινωνικής Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της Δια Βίου και Δια
Βίου Μάθησης για την προσωπική ανάπτυξη των εφήβων και την κοινωνική και γνωστική
ανάπτυξη
(Universidad de Malaga)
1.2.1. Διαμεσολάβηση για την κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των εφήβων: δια βίου μάθηση
και προσωπική ανάπτυξη
Η διαμεσολάβηση δημιουργεί μια κοινωνική τάξη που προκύπτει από τη ζωή στην κοινωνία και
έχει ως αποστολή της την επίλυση ιδιαίτερων και κοινωνικών συγκρούσεων από τη συμμετοχή
των πολιτών και, όπως συλλέγει ο Gorjón Gómez (2016, σ. 9), εμπλέκεται άμεσα ως sine qua non
στοιχείο της όλες τις παραγωγικές της διαδικασίες, αναζητώντας το κοινό καλό και την κοινωνική
δικαιοσύνη για την επίτευξη της ειρήνης σε ένα περιβάλλον δικαιοσύνης και ισότητας.
Η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη και δυναμική έννοια και τίθεται με σαφή στόχο μπροστά σε
μια πραγματική υπόθεση που επιδιώκει την κατανόηση και των δύο πλευρών, σε μια διαδικασία
κοινής αναγνώρισης. Γι' αυτό δημιουργεί νέα μοντέλα συνύπαρξης και νέους τρόπους
αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων, δημιουργώντας έτσι τους δικούς της χώρους και
στρατηγικές διάδοσης και bodybuilding. Για τον Gorjón Gómez (2016), θα ήταν μια αναδυόμενη
κοινωνική επιστήμη, παρόλο που ήταν παρούσα στην εξελικτική ιστορία της ανθρωπότητας και
υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην κοινωνική πρόοδο.
Για να φέρει εις πέρας τη διαδικασία απαιτείται μια διανοητική διαδικασία, η δημιουργία γνώσης
που βασίζεται στην παρατήρηση του περιβάλλοντος, στα διαθέσιμα δεδομένα, στην αντίληψη
των αισθήσεων και των αναγκών μας και στην απαραίτητη σύνδεση των καθολικών συστημάτων
και μοντέλων και στο ένστικτο επιβίωσής μας. Αυτό δημιουργεί μια νέα κουλτούρα με τη συνεχή
καινοτομία αυτής της εναλλακτικής μεθοδολογίας.
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Δεύτερον, είναι σημαντικό να αποδεικνύεται και να αιτιολογείται η εφαρμογή της, καθώς η
διαμεσολάβηση προκύπτει ως απάντηση σε μια κοινωνική ανάγκη, δημιουργώντας εξειδικευμένη
γνώση και απαιτεί από κάποιον να την εφαρμόσει με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Είναι
σημαντικό μετά το όργανο στάδιο να δημιουργείται ένας προβληματισμός και μαζί του, μοντέλα
και θεωρίες που αντιπροσωπεύουν όλη την εκθετική σκέψη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο (Gorjón
Gómez, 2016), η διαμεσολάβηση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δημιουργήσει νέα, χρήσιμη και
σχετική γνώση.
Η ανάγκη για κοινωνική διαμεσολάβηση βασίζεται στην αναζήτηση καλύτερης κοινωνικής
συνύπαρξης, με βάση την καλύτερη συνύπαρξη και την έγκαιρη επίλυση των συγκρούσεων.
Δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ον από τη φύση του, όπου ο άλλος καταλαμβάνει
χώρο για αναγνώριση, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι όλα τα ανθρώπινα όντα είναι δυνητικά
μεσολαβητές. Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να μελετήσει τη μετάβαση από τις
αντικρουόμενες ανθρώπινες σχέσεις στις αρμονικές σχέσεις, προκαλώντας μεταμόρφωση στους
ανθρώπους και ως εκ τούτου την εξέλιξή τους. Εν ολίγοις, προτείνουν νέες φόρμουλες κοινωνικής
αυτοσυμμετοχής, αποτέλεσμα κοινωνικής ζωής και κοινωνικών κινημάτων και προωθούν το
κίνημα δικαιοσύνης των πολιτών στην κοινωνική φαντασία, με την άμεση συμμετοχή των ατόμων
στην επίλυση συγκρούσεων και δίνοντας έτσι εγκυρότητα στην μεταβατικό παράδειγμα επίλυσης
των συγκρούσεων μας μόνοι μας, βασική παράμετρος της επιστήμης της διαμεσολάβησης
(Gorjón Gómez, 2016).
Ο Delgado Aguiar (2011) συλλέγει τέσσερα μοντέλα διαμεσολάβησης, τα οποία δεν είναι
αποκλειστικά. Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να σημειωθεί η μέθοδος Fisher-Ury που εμφανίστηκε
τη δεκαετία του '80 και το μεταμορφωτικό μοντέλο των Floger και Bush. Για τον Fisher και τον
Ury, το σημαντικό είναι να επιτευχθεί συναίνεση για τα συμφέροντα των ανθρώπων, ενώ για
τους Floger και Bush, το σημαντικό είναι να βελτιώσουν τις κοινωνικές σχέσεις των
παρεμβαινόντων, θεωρώντας ότι η σύγκρουση αποτελεί ευκαιρία για την ηθική ανάπτυξη των
ατόμων. Από αυτό το μοντέλο, μία από τις πιο σχετικές πτυχές της διαμεσολάβησης είναι η
ενδυνάμωση. Τα υποκείμενα συνειδητοποιούν τη σημασία των στόχων τους βλέποντας ότι
υπάρχει μια ολόκληρη σειρά επιλογών. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
μαθαίνουν να ακούν, να κατανοούν και έτσι σε μελλοντικές καταστάσεις σύγκρουσης θα έχουν
ήδη διανύσει ένα μονοπάτι για την αποτροπή της.
Τέλος, ο Delgado Aguiar συλλέγει ένα τέταρτο μοντέλο, αυτό της Sara Coob, καθηγήτριας και
διαμεσολαβήτριας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, η οποία προτείνει τη μέθοδο της κυκλικής
αφήγησης. Εδώ η επικοινωνία αντιμετωπίζεται ως σύνολο (τα μέρη συν το μήνυμα), λαμβάνοντας
υπόψη λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία. Σε αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό να υποθέσουμε
διαφορές στα ενδιαφέροντα και τις αντιλήψεις. Πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας να σας
βλέπουν ως μέρη μιας ομάδας και να μάθετε να παρατηρείτε τον εαυτό σας ως άνθρωποι, μόνο
έτσι χτίζεται ένας χώρος διαλόγου και επικοινωνίας.
Εάν εστιάσουμε αυτόν τον προβληματισμό στη διαμεσολάβηση των εφήβων, το πρώτο πράγμα
που εφιστά την προσοχή είναι ο κοινωνικός δυναμισμός κατά τον εντοπισμό γενεών από τα μέσα
του εικοστού αιώνα έως τις μέρες μας. Μελέτες για τον εφηβικό πληθυσμό τονίζουν τον νέο τύπο
νεολαίας που αναδύεται. Σύμφωνα με το περιοδικό Uppers, οι έφηβοι θα είναι αυτή τη στιγμή
μεταξύ της γενιάς Ζ και της γενιάς Άλφα ή της Γενιάς Τ. Η ταχύτητα με την οποία επιδιώκουμε να
εντοπίσουμε νέα πολιτιστικά θέματα και τις συνήθειές τους πολιτιστικής κατανάλωσης είναι
ενδεικτική των μεταβαλλόμενων κοινωνικών κινημάτων. Αυτή η νέα γενιά Z και/ή T θα
χαρακτηριζόταν από την κατάστασή της ως παγκόσμια, κοσμοπολίτικη και την ικανότητά της να
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αντιμετωπίζει την πραγματικότητα από εντελώς νέες παραμέτρους που βασίζονται στην ψηφιακή
της κουλτούρα. Μεγαλώνουν συνοδευόμενα από αβεβαιότητες και αστάθεια που οδηγούν σε
μια αυξανόμενη ευαλωτότητα. Ως εκ τούτου, η πρόταση νέων μεθοδολογιών συνεργασίας για να
βοηθήσουν αυτούς τους νέους να αποκτήσουν εκπαιδευτικές δεξιότητες στη διαδικασία ένταξής
τους στην κοινωνία των ενηλίκων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες (Benedicto etal., 2014).
Η μάθηση για τη ζωή είναι μια έννοια που υπάρχει στην έννοια της εκπαίδευσης εδώ και αιώνες.
Ο Vargas (2017) συλλέγει τέσσερις στιγμές στην ιστορία, όταν η ιδέα έχει γίνει σημαντική. Από
την εικονογράφηση τον δέκατο έβδομο αιώνα, τη Βιομηχανική Επανάσταση του δέκατου ένατου
αιώνα, μέσω της περιόδου του μεσοπολέμου στον εικοστό αιώνα όπου δημοσιεύτηκε το έργο
του Τζον Ντιούι, Δημοκρατία και εκπαίδευση, έως το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, όπου δια
βίου Η μάθηση εδραιώνεται ως αρχή που στηρίζει το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου. Μετά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η UNESCO ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη της εντολής για
«συμβολή στην ειρήνη και την ασφάλεια, ενισχύοντας, μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης και
του πολιτισμού, τη συνεργασία μεταξύ των εθνών (...)» (Vargas, 2017: 2) και για αυτό, η αξίες που
μια dichas actividades την καθοδηγεί σε αυτές τις δραστηριότητες που περιστρέφονται γύρω από
τις αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών. Αυτό σήμαινε ότι η εκπαίδευση διεύρυνε τις
ευκαιρίες δια βίου μάθησης.
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της έννοιας είναι η μετάβαση από την εκπαίδευση στη μάθηση
στον εκπαιδευτικό λόγο, αυτό που αναγνωρίζει τη μάθηση ως φυσική για την ανθρώπινη ύπαρξη,
δηλαδή μια διαδικασία σε όλη τη ζωή που υπερβαίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα, στην οποία το
άτομο που μαθαίνει, οι ανάγκες του και Οι φιλοδοξίες τίθενται στο επίκεντρο της διαδικασίας και
στην οποία δίνεται προτεραιότητα στα άτομα να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους
μάθηση καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Vargas, 2017, σελ. 5).
Οι προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 για την απόκτηση δεξιοτήτων στην
εκπαίδευση βασίζονται σε αλλαγές στις δεξιότητες, καθώς όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας
έχουν αυτοματοποιηθεί, οι τεχνολογίες είναι πιο σχετικές σε όλους τους τομείς της εργασίας και
της ζωής και οι επιχειρηματικές, κοινωνικές και κοινωνικές δεξιότητες γίνονται όλο και
περισσότερες σημαντική για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής
στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε μια εκπαίδευση που
περιλαμβάνει εξωσχολικές δραστηριότητες και μια επισκόπηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, η
οποία αναμφίβολα θα βελτιώσει τα επίπεδα απόκτησης ικανοτήτων. Δυνατότητες όπως η
επίλυση συγκρούσεων, η κριτική σκέψη, η ικανότητα συνεργασίας, η δημιουργικότητα, η
υπολογιστική σκέψη ή η αυτορρύθμιση είναι πιο ουσιαστικές από ποτέ σε μια διαρκώς
μεταβαλλόμενη κοινωνία: «Αυτά είναι εργαλεία για να κάνουν ό,τι έχει μάθει να λειτουργεί σε
πραγματικό χρόνο, να δημιουργείται νέες ιδέες, νέες θεωρίες, νέα προϊόντα και νέες γνώσεις»
(C189/2).
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνονται να συμβάλουν στην ανάπτυξη
βασικών ικανοτήτων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση του επιπέδου των προσωπικών,
κοινωνικών ικανοτήτων και της μάθησης για μάθηση ως βάση για μάθηση και συμμετοχή στην
κοινωνία από τη σκοπιά της ζωής. Ομοίως, συνιστά τη διευκόλυνση της απόκτησης βασικών
ικανοτήτων με τη χρήση καλών πρακτικών για τη συμβολή στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων.
Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη απήχηση στον Διαγωνισμό στον Πολίτη και στον Διαγωνισμό στη
συνείδηση και στην πολιτιστική έκφραση.
Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται καλές πρακτικές που εξετάζουν μια
ποικιλία προσεγγίσεων και περιβαλλόντων μάθησης, ιδίως όσον αφορά τη διεπιστημονική
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μάθηση, τις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των
φορέων μάθησης, καθώς και έννοιες όπως οι ολοκληρωμένες σχολικές προσεγγίσεις, με έμφαση
στη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση, την ενεργό συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων των
μαθητών για τον εμπλουτισμό της μάθησης (C189/12).
1.2.2. Εκπαιδευτικές μέθοδοι κοινωνικής διαμεσολάβησης που συνδέονται με την πολιτιστική
εκπαίδευση
Η Κοινωνικοπολιτισμική και Κονστρουκτιβιστική Θεωρία της Μάθησης του Lev Vygotsky
τοποθετεί την κοινωνική διαμεσολάβηση στη βάση της ανθρώπινης ανάπτυξης (2017).
Εμφανίζεται όταν οι άνθρωποι συνδέουν χαμηλότερες και ανώτερες νοητικές λειτουργίες, μέσω
σημείων και εργαλείων που μεσολαβούν στην επεξεργασία των νοημάτων για τον κόσμο. Η
γλώσσα, ως σημάδι, αντιπροσωπεύει μια μορφή σημειωτικής διαμεσολάβησης (Vila, 1987) που
μαζί με εργαλεία όπως η πολιτιστική κληρονομιά αποκτούν συμβολική λειτουργία.
Η κοινωνική διαμεσολάβηση είναι μια πρακτική που είναι ουσιαστική για τις κοινωνικές και
πολιτισμικές διαδικασίες, στις οποίες αναπτύσσεται η αίσθηση της ταυτότητας και του ανήκειν,
κατ' επέκταση οικοδομείται η γνώση και η επίγνωση (Kozulin, 1984). Δημιουργείται στην ομάδα
μελών, σε πλαίσια κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μαζί με άτομα με τα οποία μαθαίνουν
πολιτισμικά πρότυπα από τα οποία προέρχονται τα προσωπικά νοήματα.
Η Πολιτισμική Ψυχολογία μελετά τη χρήση των πολιτισμικών εκφράσεων ως εργαλείων
διαμεσολάβησης, προκειμένου να κατανοήσει πώς συμβάλλουν στο να δίνουν νόημα στον κόσμο
και να καθοδηγούν τις πράξεις μας (Coll, 1999). Οι πρακτικές πολιτιστικής διαμεσολάβησης
στοχεύουν στο να φέρουν την επικοινωνία γύρω από την κληρονομιά και την τέχνη πιο κοντά για
να προβληματιστούν σχετικά με ζωτικές εμπειρίες και να διευρύνουν τις μορφές γνώσης των
ανθρώπων.
Η ίδια η εκπαίδευση είναι μια πράξη κοινωνικής και πολιτιστικής διαμεσολάβησης, θεσμοί όπως
το σχολείο και το μουσείο αντιπροσωπεύουν πλαίσια αλληλεπίδρασης σχετικά με τη μάθηση και
την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε
Σε αυτές, αναπτύσσονται πρακτικές διαμεσολάβησης στις οποίες, από μια κονστρουκτιβιστική
προσέγγιση, βρίσκουμε τρία βασικά στοιχεία:
1. Δάσκαλοι και παιδαγωγοί. Αναλαμβάνουν το ρόλο του διαμεσολαβητή και λειτουργούν ως
σύνδεσμος μεταξύ των μαθητών ή του κοινού ενός μουσείου και της γνώσης.
2. Καλή κληρονομιά. Είναι το εργαλείο διαμεσολάβησης που λειτουργεί ως γέφυρα για την
κατανόηση της κοινωνικής και πολιτιστικής πραγματικότητας, στο παρελθόν και στο παρόν.
3. Φοιτητές ή κοινό μουσείου. Αποτελούν το κύριο πρόσωπο της διαδικασίας, συμμετέχοντας σε
ένα πλαίσιο που προωθεί μια ενεργητική, συνεργατική και διαλογική στάση στη διαδικασία της
διαμεσολάβησης.
Στην αλληλεπίδραση αυτών των τριών στοιχείων, η κοινωνική διαμεσολάβηση απαιτεί
μεθοδολογικές στρατηγικές για την προώθηση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και
την οικοδόμηση νοημάτων σε επίσημα και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Βασίζονται στην
κριτική παιδαγωγική και στο έργο των:
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1. Paulo Freire (1970) που δεσμεύεται για δράση διαλόγου για την προώθηση της ελεύθερης και
κριτικής μάθησης.
2. Αυτός και η θεωρία του για την επικοινωνιακή δράση, στην οποία η γνώση νοείται ως μια
μορφή κατανόησης που παράγεται από επιχειρήματα που προβάλλονται με αξιώσεις
εγκυρότητας.
3. Ο Gordon Wells (2001) και η διαλογική έρευνα ή η προθυμία να αμφισβητήσει την
πραγματικότητα για να βρει τις δικές του απαντήσεις.
Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί δημιουργούν συνθήκες διαλόγου και
προκαλούν την περιέργεια, από την οποία δημιουργείται γνωστική δραστηριότητα στους
ανθρώπους, δημιουργώντας σκέψη και επίγνωση που δίνει νόημα στα στοιχεία της κληρονομιάς.
Η γνώση οικοδομείται σε έναν ανοιχτό διάλογο που λαμβάνει χώρα ως ομάδα, συμμετέχοντας
ενεργά και συνεργατικά στη δημιουργία πολιτισμικών νοημάτων και στην ανάπτυξη της κριτικής
συνείδησης.
Οι κοινότητες μάθησης, οι διαδραστικές ομάδες, οι συνομιλίες διαλόγου είναι οι πιο κοινές
μεθοδολογικές στρατηγικές. Σε αυτά, ο διάλογος βασίζεται στο σεβασμό και την ενσυναίσθηση
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών. Ακούγοντας και ανταλλάσσοντας ιδέες· στην
προσέγγιση και κατανόηση της κληρονομιάς καλό. Με αυτές τις στρατηγικές, προωθείται η χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνική και πολιτιστική διαμεσολάβηση όταν δημιουργούνται πρακτικές
ισότιμης διαμεσολάβησης, αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες ορισμένων ομάδων και
κοινοτήτων, ικανοποιούνται οι ανάγκες των μαθητών και διευρύνεται το κοινό των μουσείων.
44

1.3 Η προσέγγιση Εκπαίδεσης μεταξύ ομοτίμων
(Universidad de Malaga)
1.3.1. Έννοιες και βασικά στοιχεία
Η έννοια της μάθησης μεταξύ ομοτίμων συνδέεται αναγκαστικά με ένα σύγχρονο μοντέλο
διδασκαλίας που επανεξετάζει και επανεξετάζει τις βασικές αρχές του παραδοσιακού μοντέλου:
τάξη και κάθετες σχέσεις σε μαθησιακά πλαίσια. σχολείο, ως το μόνο μέρος για μάθηση? η
φιγούρα του δασκάλου ως πομπού περιεχομένου και αναφοράς της εξουσίας στην τάξη. φοιτητές
ως υποκείμενο στο φόρο και αποδέκτη πληροφοριών· Η μάθηση νοείται ως μια μηχανική και
επαναλαμβανόμενη εργασία που οδηγεί στην απομνημόνευση και περιγραφή αντικειμενικών
εννοιών. ενθάρρυνση της μάθησης μέσω στρατηγικών επιβράβευσης και τιμωρίας· και η
αξιολόγηση ως τρόπος ελέγχου των γνώσεων που αποκτήθηκαν και ποσοτικής μετάφρασης των
αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας.
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Μπροστά σε αυτό, η σύγχρονη διδασκαλία αναγνωρίζει και υποθέτει ότι το εκπαιδευτικό έργο
μπορεί να είναι επίσημο, άτυπο και άτυπο, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται, την
κατάστασή του ως κανόνα ή την ακυβέρνητη διδασκαλία και το επίπεδο πρόθεσης και
προγραμματισμού. στο οποίο πραγματοποιείται.
Από αυτή την ανοιχτή και περιεκτική προοπτική, η ιδέα ότι η γνώση δεν μεταδίδεται αλλά
κατασκευάζεται και αναδομείται καθώς αφομοιώνουμε και ενσωματώνουμε στη γνωστική μας
δομή νέες ιδέες από προηγούμενες εμπειρίες (Vygotsky, 2012) και προτείνεται ότι η
διαμορφωτική εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ουσιαστικών μαθημάτων (Ausubel, 2002)
που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου.
Συνεχίζοντας με τα κύρια χαρακτηριστικά του, το σχολείο - ο συνηθισμένος χώρος της επίσημης
διδασκαλίας - προσδιορίζεται στη σύγχρονη εκπαίδευση ως ένας ανοιχτός χώρος στο
περιβάλλον, ο οποίος προάγει την κοινωνική συμμετοχή, την αλληλεπίδραση και τον διάλογο
και στον οποίο ο δάσκαλος αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή στην κατάρτιση.
επεξεργάζεται και συνεργάζεται με κοινωνικούς παράγοντες και μαθητές για να παρέχει στην
ομάδα εμπειρίες μάθησης που συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους (Dewey, 2008, σ. 41).
Στην ίδια γραμμή και από ελεύθερη, κριτική και δημοκρατική τοποθέτηση, ο μαθητής
συμμετέχει ενεργά στην τάξη ατομικά και συλλογικά για να επιτύχει σαφείς και μεταβιβάσιμες
ικανότητες στην καθημερινή, προσωπική και επαγγελματική του ζωή.
Όλα αυτά μας οδηγούν και σε ένα μοντέλο αξιολόγησης που, πέρα από την ποσοτικοποίηση των
αποτελεσμάτων, στοχεύει να ρίξει φως στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία,
χρησιμοποιώντας όργανα ποιοτικού χαρακτήρα. Ο στόχος του είναι να είναι διαπερατός σε
δείκτες που δείχνουν την πρόοδο των ικανοτήτων των μαθητών και τη διαμορφωτική
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διδασκαλίας. εν ολίγοις, η έρευνα του τι συμβαίνει στο
σχολείο από μια κριτική τοποθέτηση που οδηγεί στην κατανόηση και διευκολύνει την ανάπτυξη
βελτιωτικών ενεργειών (Santos, 1996).
Σε αυτό το πλαίσιο της σύγχρονης διδασκαλίας, που αναδεικνύει τη σημασία της
αλληλεπίδρασης του μαθήματος με το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό του πλαίσιο για την
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οικοδόμηση της γνώσης, τοποθετούμε τη μάθηση από ομοτίμους, μια μέθοδο που αναπτύχθηκε
από τον καθηγητή του Χάρβαρντ, Έρικ Μαζούρ, τη δεκαετία του 1990, η οποία ενθαρρύνει την
ενεργό συμμετοχή και τη διαλογική μάθηση που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση και την
επικοινωνία μεταξύ συνομηλίκων. Χρησιμοποιώντας αυτές τις διαδικασίες ανταλλαγής, αρχίζει
να χτίζεται ορισμένες γνώσεις, οι οποίες, αν και μπορεί να έχουν αρχικά κοινωνικό και
διυποκειμενικό χαρακτήρα, αποτελούν επίσης αφετηρία για την κατασκευή της δικής τους ή
ενδουποκειμενικής γνώσης.
Αυτή η διαλογική μάθηση - ουσιαστικό στοιχείο αυτού που ονομάζουμε «κοινότητες μάθησης»:
ομάδες μαθητών, δασκάλων, οικογενειών, φίλων, γειτόνων, εθελοντών κ.λπ., των οποίων η
συνεργασία επιτρέπει στη μάθηση να προοδεύει και να βελτιώνει τη συνύπαρξη - είναι η βάση
της μοντέλο διδασκαλίας σε ομοτίμους· ένα μοντέλο εργασίας που, υπό τη θετική επίδραση της
αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους, ενισχύει τη εργαλειακή μάθηση, προωθεί τη
δημιουργία προσωπικού και κοινωνικού νοήματος, διευκολύνει την ανάπτυξη αρχών
αλληλεγγύης και προωθεί την ισότητα και τη διαφορά ως συμβατές και εμπλουτιστικές αξίες
(Aubert, A., Arrow , Α., Garcia, C., Arrow, R., Racionero, S., 2008).
Με αυτές τις προϋποθέσεις, το μοντέλο peer-to-peer βασίζεται στη χρήση μιας κοινής γλώσσας
που προωθεί τη συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή και τη συμπερίληψη όσων εμπλέκονται στη
διαδικασία. διεγείρει τη μάθηση μέσω του θετικού αισθήματος ισότητας που δημιουργείται
από τη συμμετοχή στην ίδια ομάδα· ενισχύει την ατομική σκέψη και την οικοδόμηση γνώσεων.
προωθεί την επικοινωνία, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα. και ενθαρρύνει τη συζήτηση, την
εποικοδομητική επικοινωνία και την κριτική σκέψη.
1.3.2. Μάθηση μεταξύ ομοτίμων στους τομείς του πολιτισμού, της τέχνης και της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Ενώ η κατασκευή της γνώσης σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο απαιτεί την αλληλεπίδραση
του θέματος με το φυσικό, κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό του πλαίσιο, προκειμένου να
κληρονομήσει την εκπαίδευση αυτή η αλληλεπίδραση
είναι απαραίτητο σημείο εκκίνησης, τόσο στην επίσημη όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση, η
εμπειρία είναι η αφετηρία.
Ο στόχος μας, αυτός αυτού του μοντέλου, είναι αυτή η αλληλεπίδραση με το πλαίσιο να
συνδέεται επίσης με την εκπαιδευτική εμπειρία που δημιουργείται από τη σχέση μεταξύ
συνομηλίκων.
Η αρχή που πρέπει να διέπει ένα συλλογικό έργο είναι η απουσία ιεραρχιών, αφού η πρόθεση
είναι να συνεργαστείς με κάποιον και όχι για κάποιον. Η χρήση της μάθησης από ομοτίμους, η
δημιουργία και η ανταλλαγή γνώσεων περιλαμβάνει σκέψη για την ένταξη με δημοκρατικούς
όρους, ξεκινώντας όχι μόνο από τον χώρο του μουσείου, αλλά από τη δημιουργία εκπαιδευτικού
περιεχομένου και πρακτικών που εντοπίζουν και ανταποκρίνονται σε ατομικά χαρακτηριστικά και
διαφορετικά στυλ μάθησης (Gómez και Gil, 2018). Ο στόχος της εργασίας για και με τους
ανθρώπους συμβάλλει στη δημιουργία μιας δικαιότερης και πιο ανεκτικής κοινωνίας. Ως εκ
τούτου, είναι απαραίτητο όχι μόνο να σχεδιάσουμε καθήκοντα για τη μαθητική κοινότητα, αλλά
να ανακαλύψουμε και να εργαστούμε για την αντίληψη που έχουν οι δάσκαλοι για τον εαυτό
τους σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, την ευθύνη που πρέπει να αναλάβουν για τη
μετάδοσή τους και να σπάσουν τη σχέση εξάρτησης με μουσειακός/μουσειακός εκπαιδευτικός
για να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους (Fernández, 2019)· από την άλλη, ο μουσειοπαιδαγωγός
και η ανταπόκρισή του στην περιεκτική αλλά ανεξάρτητη λειτουργία που πρέπει να εκδηλώνει σε
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σχέση με άλλες λειτουργίες του μουσείου. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινότητες που προέρχονται
από την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση γίνονται ενεργές κοινότητες μάθησης, λόγω της
αλληλεπίδρασης που δημιουργείται σε ένα περιβάλλον διαλογικής ανταλλαγής και του
ανοίγματός τους στη συμμετοχή άλλων επισκεπτών/χρηστών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική
δράση (Mallarino, 2011 Del Valle, 2016).
Όταν η συνάντηση μεταξύ των μελών είναι διαδραστική, η συμβολή των εμπειριών αυξάνει τον
βαθμό δέσμευσης, βελτιώνοντας τη διαμεσολάβηση και, μαζί με αυτήν, τις ιδέες αναδυόμενων
έργων. Γι' αυτό η σχέση μεταξύ αυτών των ομάδων πρέπει να έχει μια οριζόντια μεθοδολογία,
ώστε να συγκροτείται ως μια διεπιστημονική εργασία στην οποία η συνεργασία ακολουθεί μια
λογική ομότιμων μάθησης σπάζοντας ιεραρχίες. Ο David Fleming (2014) υποστηρίζει ότι το
δημοκρατικό μουσείο ενσωματώνεται στις ζωές των κοινοτήτων του, αλληλεπιδρά με τους
επισκέπτες και τους χρήστες ως δοχείο της φωνής τους επειδή βασίζεται θεμελιωδώς στο
διάλογο.
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2.1 Ο ρόλος του Διαμεσολάβητη
(Gallerie degli Uffizi)
Ολόκληρο το έργο Heroes επικεντρώνεται, πέρα από τη θεμελιώδη δράση της εκπαίδευσης για
την πολιτιστική κληρονομιά, στη μεθοδολογία της «Εκπαίδευσης από ομοτίμους», που είναι στην
πραγματικότητα ο τελικός σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας να προετοιμάσει τους νέους να
μοιραστούν περιεχόμενο και σκέψεις για την πολιτιστική κληρονομιά με τους συνομήλικους. Αυτή
η μεθοδολογία επιλέχθηκε για τα χαρακτηριστικά της που επιτρέπουν, ειδικά στην εφηβική
ηλικιακή ομάδα, για πιο αποτελεσματικές και διεγερτικές σχέσεις με τη διαδικασία της μάθησης
και επίσης επειδή κατέστη δυνατή η επαλήθευση - για παράδειγμα κατά την υλοποίηση του
έργου «Art Ambassador». των Γκαλερί Ουφίτσι - αύξηση του επιπέδου αυτοεκτίμησης και
επίγνωσης των συμμετεχόντων μαθητών. Η Εκπαίδευση Ομοτίμων είναι «μια παρέμβαση που
ξεκινά μιας διαδικασίας παγκόσμιας επικοινωνίας, που χαρακτηρίζεται από μια βαθιά και έντονη
εμπειρία και μια ισχυρή στάση έρευνας, αυθεντικότητας και αρμονίας μεταξύ των εμπλεκόμενων
θεμάτων» (Panzavolta 2004).
Ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι να εκπαιδευτούν νέοι «Ήρωες» να μεταδίδουν
περιεχόμενο και προβληματισμούς στους συνομηλίκους τους, μέσω της εκπαίδευσης
συνομηλίκων, μεταδίδοντας πιθανώς ενδιαφέρον και αυξάνοντας την περιέργεια για την
πολιτιστική κληρονομιά. Η πορεία προς την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαμβάνει τη
δέσμευση διαφόρων επαγγελματιών που συμβάλλουν πρωτίστως στην προσεκτική εκπαίδευση
των Ηρώων τους και που είναι σε θέση να συνεργαστούν ξεπερνώντας τις κατηγορίες της
επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης, συνδέοντας επίσης μεταξύ τους, όντας ενήλικες που
παρεμβάλλονται σε ήδη παγιωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές. Η μεθοδολογία Peer Education
στην πραγματικότητα εφαρμόζεται όχι μόνο στα παιδιά, και συνεπώς στους τελικούς παράγοντες
του έργου, αλλά σε ολόκληρη την ανάπτυξή του, ενισχύοντας έτσι έναν καινοτόμο και
αποτελεσματικό τρόπο εργασίας και με ενήλικες, εξοικείωση με αυτόν για να μπορούν να το
μεταφέρουν καλύτερα στους μαθητές τους. Στην πραγματικότητα, μόνο όσοι είναι πλήρως
πεπεισμένοι για τη χρήση αυτής της εκπαιδευτικής πρακτικής θα μπορούν να τη μεταδώσουν
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αποτελεσματικά στους νέους.
Ήδη στην περίοδο κατάρτισης των μαθητών είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε μεθόδους
μάθησης από ομοτίμους, τονώνοντας τον διάλογο, την ικανότητα παρατήρησης και εκ νέου
επεξεργασίας της αποκτηθείσας γνώσης. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο
που αποκτάται μέσω περισσότερο ή λιγότερο παραδοσιακών εκπαιδευτικών καναλιών, όπως τα
σχολεία και οι μουσειοπαιδαγωγοί, απορροφάται με την ενθάρρυνση του διαλόγου εντός της
ομάδας των εκπαιδευτών και των μαθητών, την ενθάρρυνση της ανταλλαγής προβληματισμών
και την αλληλοβοήθεια κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Μέρος της εκπαίδευσης καλύπτει επίσης τις πιο εξαίσια πρακτικές πτυχές της δραστηριότητας
που καλούνται να πραγματοποιήσουν τα παιδιά: σχέσεις και συνεργασία με το προσωπικό που
εργάζεται στο ίδρυμα στο οποίο εργάζονται (μουσεία, ανασκαφές, ιστορικά κτίρια), κώδικας
ενδυμασίας κατά τη διάρκεια συνεργατικές δραστηριότητες και στρατηγικές που θα
εφαρμοστούν μόλις βρεθούν στο πεδίο. Αυτές οι πτυχές, που μπορεί να φαίνονται ήσσονος
σημασίας, έχουν αποδειχθεί κρίσιμες για την υλοποίηση, για παράδειγμα, του έργου
«Πρεσβευτές Τέχνης». Οι νέοι εκτιμούν ότι είναι αναγνωρίσιμοι ως μέρος ενός οργανισμού και
ενσωματώνονται στο μόνιμο προσωπικό. Φαίνεται να τους κάνει πιο αποτελεσματικούς και με
αυτοπεποίθηση ακόμη και στη δραστηριότητα της επικοινωνίας με ομάδες συνομηλίκων τους, και
ενώ απεικονίζει την πολιτιστική κληρονομιά για την οποία έχουν αποκτήσει ικανότητα και
επίγνωση.
Ξεκινώντας από αυτές τις παραδοχές, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πώς απαιτείται μια αλλαγή
οπτικής γωνίας από τους δασκάλους (ή τους πολιτιστικούς παιδαγωγούς) από την οποία θα
εξετάσουν τη δυναμική της διδασκαλίας, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς τους σε
«Διευκολυντές», ή μάλλον «διευθυντές» των οποίων ο θεμελιώδης ρόλος είναι ο συντονισμός
των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ομοτίμων διαχειριζόμενος όλους εκείνους τους κοινωνικούς,
οργανωτικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που πλαισιώνουν τη μαθησιακή διαδικασία.
Επομένως, καθήκον του Διαμεσολαβητή θα είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα
εκπαιδευτικό περιβάλλον (τάξη, μουσείο κ.λπ.) που να περιλαμβάνει δυναμική, ανοιχτή σε
διάλογο και συζήτηση όπου οι νέοι μπορούν να είναι ενεργοί πρωταγωνιστές της δικής τους
πορείας γνώσης και ανάπτυξης, δίνοντας την απτή συμβολή τους στην ανάπτυξη της
δραστηριότητας και στην κυκλοφορία της γνώσης.
προετοιμασία) των εκπαιδευτών συγκροτημάτων, νέων που ανήκουν στις σχολικές τάξεις που
επιλέγονται και εκπαιδεύονται για να παίξουν το ρόλο των παιδαγωγών προς τους συνομηλίκους
τους. Οι Εκπαιδευτές συνομηλίκων, που θεωρούνται παρόμοιοι σε ηλικία, κατάσταση και
εμπειρία από τα άλλα μέλη της ομάδας, εκτελούν έτσι τη θεμελιώδη λειτουργία των παραγόντων
κοινωνικοποίησης προς το περιεχόμενο που σκοπεύουν να αναπτύξουν. Ενεργοποιούν τη συνδομημένη μαθησιακή δυναμική και προωθούν την επίγνωση των συμμαθητών τους για το ρόλο
τους μέσα στην ομάδα. Ο αποτελεσματικός εντοπισμός και προετοιμασία των Εκπαιδευτών
Συνομηλίκων αντιπροσωπεύει, επομένως, μια από τις βασικές πτυχές που χαρακτηρίζει το έργο
των Διαμεσολαβητών, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στις επιλογές τους τα
χαρακτηριστικά των μεμονωμένων μαθητών καθώς και την προσωπική τους προδιάθεση.
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Τι κάνει όμως έναν δάσκαλο (ή εκπαιδευτικό) καλό Διαμεσολαβητή;
Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι σε θέση:
• Να ευνοεί πάντα την οριζόντια διάσταση στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών υπέρ της
ελεύθερης έκφρασης των δυνατοτήτων κάθε μέλους της ομάδας. Η συνεργατική δυναμική που θα
ενεργοποιηθεί μεταξύ των νέων θα συμβάλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων που
προσδιορίζονται στο επιλεγμένο έργο για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά.
• Προσδιορίζει τους καταλληλότερους μαθητές μέσα στην ομάδα για να καλύψουν το ρόλο των
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΚΩΝ. Η επιλογή των Συνομηλίκων Εκπαιδευτών είναι ένα από τα κρίσιμα
σημεία στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας και μπορεί να γίνει είτε κατόπιν αιτήματος των
ενδιαφερομένων μαθητών είτε με άμεση υπόδειξη του δασκάλου. Συνιστάται ανεπιφύλακτα η
ενθάρρυνση της αυθόρμητης υποψηφιότητας των μαθητών, καθώς εστιάζει στο πραγματικό τους
κίνητρο και αποφεύγει κάθε είδους ευνοιοκρατία και διάκριση. Ένας καλός Εκπαιδευτής
Συνομηλίκων θα πρέπει να έχει ισχυρές διαλεκτικές και ηγετικές δεξιότητες, καλή διάθεση για
ομαδική εργασία και ενσυναίσθηση. Είναι προτιμότερο να διατηρείται πάντα ισορροπημένη η
παρουσία ανδρών και γυναικών, επειδή μια δραστηριότητα που διεξάγεται από ένα ζευγάρι, όπως
έχει αποδειχθεί πειραματικά, έχει καλύτερα αποτελέσματα από εκείνα που διεξάγονται από ένα
μόνο άτομο ή από ζευγάρια του ίδιου φύλου.
• Προετοιμάζει τους Ομότιμους Εκπαιδευτές να φέρουν εις πέρας τον ρόλο τους, μοιραζόμενοι
μαζί τους τους στόχους της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κληρονομιάς που σκοπεύετε να
εφαρμόσετε. Η προετοιμασία των Peer Educators θα πρέπει να ενισχύσει τις
επικοινωνιακές/σχεσιακές, συντονιστικές και ηγετικές τους δεξιότητες καθώς και να αναπτύξει μια
αίσθηση ενσυναίσθησης και δημιουργικότητας. Όσο περισσότερο οι νέοι αισθάνονται δέσμευση
και συμμετοχή, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η προπαρασκευαστική φάση. Ως εκ τούτου,
συνιστάται η χρήση περιεκτικών και άτυπων ρυθμίσεων (π. τον ρόλο τους ως «ενεργοποιητές
ομάδας», δίνοντάς το πλαίσιο με τη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί και τους
μαθησιακούς στόχους της.
• Κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία περιεχομένου για την εκπαίδευση των Εκπαιδευτών
Συνομηλίκων, ο Διαμεσολαβητής πρέπει πάντα να έχει υπόψη του ότι είναι οι μόνοι που έχουν την
ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους άλλους μαθητές στο ίδιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα ίδια
εργαλεία επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα, θα ήταν σοβαρό λάθος να προσεγγίσουμε τη
φιγούρα του συνομηλίκου εκπαιδευτή ως αυτή των «ενηλίκων που διδάσκουν». ο
Ο εκπαιδευτής ομοτίμων παραμένει πάντα ο σύντροφος των «συνομηλίκων» του, και ακριβώς σε
αυτό το σημείο βρίσκεται η εκπαιδευτική δύναμη της μεθοδολογίας συνομηλίκων και της μη
τυπικής προσέγγισης.
• Επίβλεπει την επιτυχία της δραστηριότητας αναλύοντας τις διαφορετικές στιγμές της εργασίας
που πραγματοποιείται τόσο από τους εκπαιδευτές συνομηλίκων όσο και από την ομάδα ως
σύνολο. Η εποπτεία δεν σημαίνει άσκηση ελέγχου αλλά παροχή σταθερής υποστήριξης σε όλες τις
δραστηριότητες.
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2.2. Βασικές πτυχές για το σχεδιασμό και την καθοδήγηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
εκπαίδευσης μεταξύ ομοτίμων
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”)
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή λύσεων για καινοτόμο διδακτική μεθοδολογία για τα
σχετικά διεπιστημονικά πεδία. Υπάρχει, επομένως, ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μοντέλο
«διδακτικού εργαστηρίου» - βασισμένο στις αρχές της μη τυπικής μάθησης και της εκπαίδευσης
από ομοτίμους - που να περιλαμβάνει δραστηριότητες, μεθοδολογίες και περιεχόμενο
διαφορετικό από την μετωπική διάλεξη. Είναι μια μέθοδος που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε
μονοπάτια οικοδόμησης γνώσης στον τομέα της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά. Για
το «διδακτικό εργαστήριο» εννοούμε μια μέθοδο διδασκαλίας όπου προσφέρεται στους μαθητές η
ευκαιρία να ενσωματώσουν τόσο λειτουργικές όσο και τυπικές πτυχές σε διαφορετικά μαθησιακά
πλαίσια.
Η εξάσκηση των εκφραστικών τεχνών έχει μεγάλη επίδραση στη βελτίωση των γνωστικών,
συναισθηματικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εκτός από την ανάπτυξη της
δημιουργικότητας. Υπό αυτή την έννοια, οι δραστηριότητες που υλοποιούνται και προτείνονται
έχουν τα κοινά θέματα ανάλυσης, μελέτης, πειραματισμού, ανάπτυξης της δημιουργικότητας και
εικονιστικών γλωσσών.
Η επόμενη παράγραφος παρέχει τις βασικές μεθοδολογικές ενδείξεις χρήσιμες για τον δάσκαλο (ή
τον πολιτιστικό παιδαγωγό) που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις εκπαιδευτικές ιδέες που
προτείνονται από το μοντέλο HEROES για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας δραστηριότητας
εκπαίδευσης συνομηλίκων επικεντρωμένη στα θέματα της εκπαίδευσης για την πολιτιστική
κληρονομιά. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες εμπίπτουν στο ευρύτερο φάσμα συμμετοχικών
παρεμβάσεων, με στόχο να θέσουν τον μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας
συνδυάζοντας θετικά την παραδοσιακή επίσημη διδασκαλία με τους κύριους προσανατολισμούς
και τις μεθοδολογικές ιδέες που σχετίζονται με το πεδίο της μη τυπικής μάθησης.
Για να σχεδιάσετε μια δραστηριότητα συνομηλίκων επικεντρωμένη στα θέματα της εκπαίδευσης
για την πολιτιστική κληρονομιά, η πρώτη ουσιαστική πτυχή έγκειται στο να ζητήσετε από τον
δάσκαλο/εκπαιδευτή να εγκαταλείψει τον παραδοσιακό του ρόλο ως εκπαιδευτή που έχει
συνηθίσει να εργάζεται σε μια κυρίως ασύμμετρη σχέση με την τάξη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί
να χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά του Διαμεσολαβητή. Με την υιοθέτηση της
προοπτικής του συντονιστή, θα είναι ευκολότερο για τον δάσκαλο/εκπαιδευτή να προωθήσει
γρήγορα ένα ζωτικό και εποικοδομητικό κλίμα εντός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (τάξη,
μουσείο κ.λπ.), το οποίο λειτουργεί ως υπόβαθρο για μορφές συμμετοχικής επικοινωνίας (με
ισχυρή κυκλικότητα) μεταξύ των μαθητών και έτσι επιτρέπει την ενεργοποίηση ατόμων εντός των
στόχων που ορίζονται για την ομάδα (ενδυνάμωση). Ένα κλίμα χωρίς αποκλεισμούς μπορεί επίσης
να επιτρέψει στον δάσκαλο/εκπαιδευτή να διαχειριστεί εύκολα τυχόν δυσκολίες, όπως πιθανές
συγκρούσεις ή απροθυμία, ντροπαλότητα που εκφράζεται από τους μαθητές στην προσέγγιση των
προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Ο ενήλικας, ως εκ τούτου, καθοδηγεί και παρακολουθεί την
πρόοδο των δραστηριοτήτων σε μια ατμόσφαιρα ανοιχτού διαλόγου και συζήτησης στην οποία οι
μαθητές γίνονται οι ενεργοί πρωταγωνιστές της δικής τους μαθησιακής διαδρομής.
Οι φάσεις εργασίας που περιλαμβάνουν τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας
δραστηριότητας ομοτίμων με επίκεντρο την εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά
χωρίζονται στα ακόλουθα βήματα:
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - ανάλυση των αναγκών της ομάδας τάξης
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (σε αυτή τη μακρο-φάση εντοπίζονται οι λειτουργικές πτυχές
που είναι απαραίτητες για την πρακτική οργάνωση της παρέμβασης όπως: η ανάθεση ρόλων σε
άτομα εντός της ομάδας τάξης, η επιλογή του περιεχομένου σε σχέση με την ανάλυση των
αναγκών που λειτούργησε αρχικά, τον προσδιορισμό των μεθοδολογιών που θα υιοθετηθούν για
την ανάπτυξή του, τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής και τους ανθρώπινους, υλικοτεχνικούς
και οικονομικούς πόρους που θα χρησιμοποιηθούν).
1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Το μοντέλο που τέθηκε σε εφαρμογή είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης και επεξεργασίας των
ακόλουθων ειδικών μαθησιακών αναγκών:
• Να εμπνεύσει στους νέους την αίσθηση του πολίτη, ειδικά όσον αφορά τη διαφύλαξη, την
προστασία και την αξία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
• Προώθηση της εκπαίδευσης του ιστορικού-πολιτιστικού-καλλιτεχνικού πολιτισμού ως χρήσιμου
εργαλείου για τη μετάδοση θετικών αξιών τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία,
ενισχύοντας τη γνώση του προγράμματος σπουδών, ενθαρρύνοντας την ευημερία, την κοινωνική
ένταξη και την κοινωνικοποίηση.
• Ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης και της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ
• σχολεία και ομάδες μαθητών διαφόρων εκπαιδευτικών υποβάθρων.
• Εμβάθυνση των γλωσσικών και ιστορικο-καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών-συντελεστών
του έργου.
• Ενθαρρύνετε την κεντρική θέση των μαθητών, την προσωπικότητά τους και τη μαθησιακή
διαδικασία για να ενισχύσετε τα γνωστικά τους στυλ και την προσωπική συνεισφορά τους στη
σχολική κοινότητα. Επομένως, το σχολείο γίνεται χώρος διαλόγου και εποικοδομητικής κριτικής,
εξασκώντας την αξία της συμμετοχής.
• Εδραίωση των βασικών ικανοτήτων σε διάφορους κλάδους.
• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων ζωής.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχέσεων και κριτικής αίσθησης.
• Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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2) Κοινά-στόχοι δραστηριότητας
Μαθητές των ανώτερων σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Τεχνικής και
Επαγγελματικής εκπαίδευσης) ηλικίας από 16 έως δεκαεννέα ετών, χωρίς κανένας
αποκλεισμός. Ως εκ τούτου, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ένταξη, στις διάφορες
πτυχές του να καταστήσει ενεργή τη συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών, φοιτητών με
αναπηρία και μαθητών με μαθησιακές διαταραχές των οποίων οι μοναδικές δυνατότητες
μπορούν να διερευνηθούν.
3) Σκοπός και γενικοί στόχοι
Σκοποί
Για να είναι αποτελεσματική η δραστηριότητα, πρέπει να συντονίζεται από και μεταξύ
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διαφόρων επιτροπών τάξης. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τους
ακόλουθους κοινούς στόχους:
• Γνώση της καλλιτεχνικής-πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Διασφάλιση της καλλιτεχνικής - πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Αναβάθμιση της καλλιτεχνικής-πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Γνώση των διαφόρων τεχνικών και καλλιτεχνικών διαδικασιών για τα διάφορα μέσα τέχνης.
• Η αναδιανομή του αποκτηθέντος περιεχομένου μέσω λεκτικών ή/και μέσων.
• Η απόκτηση από τον μαθητή διαφορετικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (λεκτικών και μη).
• Η ικανότητα του μαθητή να είναι φορέας του πολιτισμού του.
• Ενίσχυση της ικανότητας υπευθυνότητας και αυτονομίας των μαθητών.
• Ενθάρρυνση της οικοδόμησης ικανοτήτων στους καθηγητές μαθητών και της ικανότητάς τους
να γνωρίζουν τις γνώσεις τους, τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία και τις
δεξιότητές τους. συνθήκες που βοηθούν στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που
εμπλουτίζουν την προσωπικότητα του μαθητή, καθιστώντας τον αυτόνομο κατασκευαστή του
μέλλοντός του σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, επαγγελματικής και ανθρώπινης εμπειρίας.
• Ενθάρρυνση της αλληλεγγύης με την προώθηση της προσβασιμότητας και της ένταξης.
• Βελτίωση της ικανότητας να διαχειρίζονται οι ανατεθειμένες δραστηριότητες ανεξάρτητα.
• Βελτιώστε την ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με άλλους.
• Ενίσχυση της κατανόησης και του σεβασμού των κανόνων και των ρόλων που έχουν ανατεθεί.
• Να αναπτύξει και να ωριμάσει το αίσθημα ευθύνης για συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν
ανατεθεί.
Για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα και να εκτιμηθεί η πραγματική ολιστική
εκπαιδευτική αξία της προτεινόμενης δραστηριότητας για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι
απαραίτητες οι ισχυρές συνέργειες και η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ του διδακτικού
προσωπικού του Σχολείου και των επαγγελματιών του πολιτισμού. Η κοινή χρήση σκοπών,
στόχων και στρατηγικών για τη διαχείριση των αναγκών των μαθητών είναι οι γόνιμες
προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ειδική τεχνογνωσία τόσο των δασκάλων όσο και
των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση των νέων σε πολιτιστικά θέματα και στην υλοποίηση της
πιο κατάλληλης και ελκυστικής δραστηριότητας για αυτούς.
Στόχοι
• Ενθάρρυνση των μαθητών για την αξία του Καλλιτεχνικού Καλού ως πολιτιστική ταυτότητα.
• Ενίσχυση του Μουσείου ως τόπου έρευνας, προστασίας και πολιτιστικής έλξης.
• Ενίσχυση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
• Ενίσχυση της ιστορικής και καλλιτεχνικής γνώσης της εμπλεκόμενης περιοχής.
• Αύξηση της γνώσης ξένων γλωσσών ιδιαίτερα σε όρους που σχετίζονται με καλλιτεχνικές
τεχνικές.
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε όλες τις γλώσσες που εμπλέκονται ή σχετίζονται με
το έργο (παράδειγμα: κινέζικα, αραβικά, φιλιππινέζικα κ.λπ.).
• Απόκτηση και ενίσχυση δεξιοτήτων ψηφιακής επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών κειμένων και
βίντεο - κλιπ για την αφήγηση των ιστοριών για το μουσείο ως μέρος μιας ευρύτερης
καλλιτεχνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές οι δεξιότητες διάδοσης μπορεί να είναι
ιδιαίτερα χρήσιμες κατά το αναγκαστικό κλείσιμο των μουσείων ή όταν η είσοδος στην γκαλερί
επιτρέπεται μόνο σε μειωμένο αριθμό επισκεπτών, όπως φαίνεται κατά την πανδημία του
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

52

Covid-19.
• Αποκτήστε νέους τρόπους ή τρόπους σχέσης με διαφορετικούς ανθρώπους κάθε τύπου
(παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες), ντόπιους και ξένους προσαρμόζοντας τη γλώσσα ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης των επισκεπτών.
• Ενίσχυση των πολιτισμικών διαφορών και προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
• Εκτιμήστε το μουσείο ως χώρο έρευνας, διατήρησης και πολιτιστικής έλξης.
• Ενίσχυση της αίσθησης της επιστροφής και της αμοιβαιότητας για όσα έχουν μάθει στις ξένες
γλώσσες.
• Επιλογή μαθητών-καθηγητών, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους πίνακες τάξεων των
οποίων οι δάσκαλοι γνωρίζουν τις δεξιότητες και τις βασικές ικανότητες των μαθητών τους.
• Ενεργοποίηση μεθόδου εργαστηρίου/εργαστηρίου όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά
τόσο ως δάσκαλοι όσο και ως μαθητές.
• Απόκτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων μελέτης.
• Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών εντός των επιμέρους τάξεων, μεταξύ
διαφορετικών τάξεων και μεταξύ μαθητών και δασκάλων.
• Παροχή απλών παιδαγωγικών εργαλείων σε μαθητές – καθηγητές.
4) Σχεδιασμός Δράσεων
Οργανωτικές και διαχειριστικές δράσεις:
1. Παρουσίαση του σχεδίου του έργου στον Διευθυντή του Σχολείου (έναρξη σχολικής χρονιάς).
2. Συνάντηση με τη διεύθυνση του μουσείου / γκαλερί / ινστιτούτου ή πολιτιστικού ιδρύματος
που επιλέχθηκε ως εταίρος στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομοτίμων που
απευθύνονται σε μαθητές.
3. Πρόταση, παρουσίαση και έγκριση του έργου σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες (π.χ.
σχολική επιτροπή, συμβούλιο τάξης κ.λπ.).
4. Εάν η πρόταση επιβεβαιωθεί, το συμβούλιο των δασκάλων της τάξης εξετάζει την πρόταση
έργου λεπτομερώς και, στη συνέχεια, οργανώνεται μια νέα συνάντηση με το μουσείο / γκαλερί /
ινστιτούτο ή συνεργάτη του πολιτιστικού ιδρύματος για να μοιραστούν τους στόχους της τελικής
δραστηριότητας και τη λειτουργική μεθοδολογία.
5. Παρουσίαση των εκτιμώμενων δαπανών και του σχεδίου δραστηριοτήτων στον Διευθυντή της
Διοίκησης του σχολείου και στη συνέχεια αναμονή για τη συγκατάθεση τόσο από τον Διευθυντή
όσο και από τον Διευθυντή Διοίκησης.
6. Γραφειοκρατικά βήματα σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Σχολής.
7. Ενεργοποιήστε μια συνεργασία μεταξύ του συντονιστή τάξης και των δασκάλων για την
παρουσίαση της δραστηριότητας σε όλη την τάξη-ομάδα.
8. Ανάλυση ατομικών κινήτρων των μαθητών και ενδιαφέρον που δείχνουν για την προτεινόμενη
δραστηριότητα (μέσω συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, συνέντευξης ή άλλων μεθόδων που
κρίνονται
πιο
κατάλληλες
και
αποτελεσματικές
από
τους
εμπλεκόμενους
δασκάλους/εκπαιδευτικούς). Αυτή η αρχική αξιολόγηση είναι επίσης χρήσιμη για τον εντοπισμό
των μαθητών που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν το ρόλο του Εκπαιδευτή Συνομηλίκων στην
ομάδα της τάξης.
9. Προετοιμασία πληροφοριών για οικογένειες για την απεικόνιση του μονοπατιού που θα
συμμετάσχουν τα παιδιά τους ως ενεργοί πρωταγωνιστές.
10. Σχεδιασμός της προπαρασκευαστικής εκπαίδευσης για την υλοποίηση της δραστηριότητας
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που απευθύνεται στους εμπλεκόμενους μαθητές σύμφωνα με τις εσωτερικές οργανωτικές
ανάγκες του ενιαίου Σχολείου. Η εκπαίδευση, που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα από
δασκάλους και πολιτιστικούς παιδαγωγούς, θα περιλαμβάνει ένα μέρος για την απεικόνιση των
κύριων εκπαιδευτικών στόχων και μεθόδων για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, που
θα πραγματοποιηθεί με όλη την ομάδα της τάξης, και ένα μέρος αφιερωμένο στη συγκεκριμένη
εκπαίδευση. προηγουμένως αναγνωρισμένων Εκπαιδευτών Συνομηλίκων (τόσο με αυθόρμητη
εφαρμογή όσο και με υπόδειξη του δασκάλου).
11. Προετοιμασία προσαρμοσμένων εντύπων εγγραφής για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων
(σύμφωνα με τα εσωτερικά οργανωτικά πρότυπα του Σχολείου).
12. Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους χρόνους και τις μεθόδους που
προβλέπονται από τη συγκεκριμένη παρέμβαση που θα υλοποιηθεί (π.χ. ομαδικά μαθήματα,
δημόσιες ομιλίες, εξωτερικά εργαστήρια σε μουσεία, γκαλερί, ινστιτούτα ή πολιτιστικά ιδρύματα
συνεργάτες στην υλοποίηση της παρέμβασης, αυτο - αξιολόγηση, κ.λπ.).
13. Ανατροφοδότηση εντός διαδρομής: παρακολούθηση της προόδου της δραστηριότητας μέσω
της ανάλυσης των διαφορετικών επιτευχθέντων βημάτων εργασίας τόσο από τους εκπαιδευτές
συνομηλίκων όσο και από ολόκληρη την ομάδα-τάξη. αξιολόγηση του επιπέδου συμμετοχής των
μαθητών κατά τη διάρκεια της δράσης και της αντιληπτής εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητάς
της (θα πραγματοποιηθεί από κοινού από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και τους
πολιτιστικούς παιδαγωγούς).
14. Αξιολόγηση της τελικής δραστηριότητας και ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και
των ικανοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές. Η τελική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει επίσης μια
τελική επιστροφή της εμπειρίας που θα συζητηθεί με την ομάδα της τάξης σχετικά με το τι έχει
μάθει και την αξία των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν.
15. Τελική αξιολόγηση ικανοποίησης (που θα πραγματοποιηθεί μέσω συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου) από όλα τα εμπλεκόμενα άτομα (μαθητές, δάσκαλοι, πολιτιστικοί
εκπαιδευτικοί) και τελική έκθεση για τη δραστηριότητα.
5) Περιεχόμενα
Η φάση της διαμόρφωσης των μαθητών-χρηστών θέτει ως στόχο την κατασκευή μιας στέρεης
τεχνογνωσίας συνδεδεμένης με την Υλική και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της επικράτειας, με
σεβασμό στη Σύμβαση για τη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που εγκρίθηκε
από την UNESCO στο Παρίσι στις 17 Οκτωβρίου 2003. Αυτό
Η Σύμβαση γεννήθηκε ειδικά για να δημιουργήσει ένα μέσο ανύπαρκτο μέχρι το 2003, για τη
διαφύλαξη και την ευαισθητοποίηση, κυρίως με τις νέες γενιές, σχετικά με τη σημασία αυτών των
πόρων ταυτότητας.
Η UNESCO, μάλιστα, λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη και επέκταση της έννοιας της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, λαμβάνοντας υπόψη και τις άυλες πτυχές του πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη
του πλούτου της πολιτιστικής πολυμορφίας, σε οποιαδήποτε μορφή και έκφραση. Η Σύσταση για
τη διαφύλαξη του λαϊκού και παραδοσιακού πολιτισμού, 1989, άρθ. 1, «η διαφορετικότητα, με τη
μοναδικότητα και την πολλαπλότητα των ταυτοτήτων ομάδων και κοινωνιών που συνιστούν την
ανθρωπότητα. Όπως οι πόροι για πολιτιστικές ανταλλαγές, καινοτομία και δημιουργικότητα, η
πολιτιστική ποικιλομορφία είναι απαραίτητη για την ανθρωπότητα όπως η βιοποικιλότητα για τη
φύση. Υπό αυτή την έννοια, η κοινή κληρονομιά για την ανθρωπότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί
και να επιβεβαιωθεί για το καλό της σημερινής και της μελλοντικής γενιάς.
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6) Διάρκεια
Η όλη διάρκεια της παρέμβασης εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης
δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί. Γενικά, μπορεί να εκτιμηθεί σε σχολική χρονιά,
επομένως η έναρξη της δραστηριότητας θα πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη του σχολείου.
7) Μεθοδολογία
Η απόκτηση του περιεχομένου και των ικανοτήτων από τους μαθητές παρέχει την ενσωμάτωση
πολλών εργαλείων και μεθόδων, όλα ταξινομημένα στην «Εκπαίδευση από ομοτίμους», η οποία,
στην πραγματικότητα, προσφέρει στο σχολείο ένα νέο εκπαιδευτικό και διαμορφωτικό δυναμικό
ικανό να ενισχύσει την ανάπτυξη της ψυχο κοινωνικές δεξιότητες ή δεξιότητες ζωής μέσω της
εμπλοκής και ενεργοποίησης των πόρων μεταξύ των συνομηλίκων. Κατά συνέπεια, αυτή η
προσέγγιση απαιτεί την ανάγκη οριοθέτησης ενός νέου ρόλου Δασκάλου και την επιλογή νέων
χρήσιμων εργαλείων και στρατηγικών που μπορούν να συνδυάσουν την ηγεσία των εφήβων με
τις δεξιότητες των ενηλίκων.
Η «Εκπαίδευση από ομοτίμους» είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που βασίζεται στην ανάθεση
ευθύνης σε ορισμένα μέλη μιας ομάδας (εκπαιδευτής συνομηλίκων) τα οποία, αφού
ενημερωθούν, έχουν ρόλο εκπαιδευτή στην αρχική τους ομάδα.
Ο εκπαιδευτής συνομηλίκων στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων,
δημιουργείται μια αμοιβαία σχέση που βασίζεται στη χρήση μιας κοινής γλώσσας, με αμοιβαία
ανατροφοδότηση οι μαθητές μαθαίνουν να προσπαθούν για νέες λύσεις μόνοι τους.
Η εκπαίδευση από ομοτίμους είναι διαφορετική από την εκπαίδευση που διοικείται μόνο από
ενήλικες. Η Εκπαίδευση Συνομηλίκων στοχεύει να ενδυναμώσει τους εφήβους να έχουν έναν
κεντρικό ρόλο αλλαγής μεταξύ των συμμαθητών ή των συμμαθητών τους.
Υπάρχουν τρία διαφορετικά μοντέλα Εκπαίδευσης μεταξύ ομοτίμων:
Καθαρό Μοντέλο
Επιλογή
Στόχοι

Μικτό Μοντέλο

Ενισχυμένο Μοντέλο

Γίνεται από τους
εκπαιδευτικούς

Διάφορα κριτήρια

Καθορίζονται από
τους
εκπαιδευτικούς

Καθορίζονται από
τους
εκπαιδευτικούς

Μαθητές-Συμμετέχοντες
Καθορίζονται από τους
εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές
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Καθαρό Μοντέλο
Εκπαίδευση

Γίνεται από τους
εκπαιδευτικούς

Σχεδιάζεται
Προγραμματισ από τους
εκπαιδευτικ
μός
ούς
Ορίζεται από
τους
Αξιολόγηση
εκπαιδευτικούς

Μικτό Μοντέλο
Συμμετοχή από τους
εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές
Σχεδιάζεται από τους
εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές
Διάφορα κριτήρια

Ενισχυμένο Μοντέλο
Συμμετοχή από τους
εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές
Σχεδιάζεται από τους
εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές

52

Πραγματοποιείται από
τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές

Για το πρόγραμμα HEROES, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μοντέλα:
Καθαρό Μοντέλο – Για να χρησιμοποιηθεί κατά την έναρξη του έργου, περιλαμβάνει σύντομες
διδακτικές παρεμβάσεις όπου οι δάσκαλοι και οι πολιτιστικοί παιδαγωγοί έχουν το ρόλο να
αποφασίσουν τα διάφορα θέματα που θα εργαστούν ή το περιεχόμενο, να επιλέξουν τους
μαθητές-συμμετέχοντες και εντός της ομάδας τους μαθητές-καθηγητές.
Ενισχυμένο Μοντέλο – Για χρήση στη δεύτερη φάση. Αυτή η φάση χαρακτηρίζεται από
πολυάριθμους διαλόγους μεταξύ των ενηλίκων και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητώνκαθηγητών, επιτρέποντας στους μαθητές να αναλάβουν την ηγεσία και να οργανώσουν την
εργασία μόνοι τους, ακόμη και αν επιβλέπονται από τους δασκάλους.
Η παραδοσιακή διάλεξη θα υποστηριχθεί από ψηφιακά εργαλεία, όπως διαδραστικούς πίνακες
για την παρατήρηση έργων τέχνης, μουσειακών χώρων και των διαφορετικών τύπων μουσείων
που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο κάθε τοπικής περιοχής.
Οι στρατηγικές μάθησης που εμπλέκονται:
• Αφήγηση παραμυθιών
• Συνεργατική Μάθηση
• Learning by doing (που πραγματοποιείται στα εργαστήρια του μουσείου)
• Τόσο ομαδική όσο και ατομική έρευνα με τη βοήθεια του μαθητή-καθηγητή.
• Συζητήσεις
Οι διάφορες μεθοδολογίες που υποδεικνύονται έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την κοινή
μάθηση, η οποία προωθεί μια κριτική προσέγγιση της γνώσης και στοχεύει στη διευκόλυνση της
ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης κάθε συμμετέχοντα μαθητή.
Επιπλέον, ο διορισμός μαθητών-καθηγητών σε βάρδιες θα πρέπει να τους επιτρέπει να
παρακολουθούν το έργο με υπεύθυνο και ελκυστικό τρόπο, ενισχύοντας τον προληπτικό ρόλο
του μαθητή-δάσκαλου (Η φιγούρα του μαθητή-καθηγητή αντιστοιχεί σε αυτή του μαθητή που
αναλαμβάνει
τον
ρόλο
του
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΣΥΝΟΜΙΚΩΝ).
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8) Ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι
Ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σε διαφορετικές ικανότητες, διαθεσιμότητα
εγκαταστάσεων.
Οι δραστηριότητες του Heroes περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών με διαφορετικές
ικανότητες. Ενώ οι εγκαταστάσεις θα είναι οι αίθουσες διδασκαλίας και τα μουσεία, οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα βασίζονται στους δασκάλους των διαφόρων ειδικοτήτων και
στους μαθητές. Ο δάσκαλος μπορεί να διαφοροποιήσει τον αριθμό των μαθημάτων, ωστόσο, οι
καθηγητές γλωσσών ιστορίας της τέχνης και ΕΕ, και εάν είναι διαθέσιμοι, οι καθηγητές ξένων
γλωσσών εκτός ΕΕ είναι θεμελιώδεις.
Προτείνεται να συμμετέχουν ενεργά πέντε έως έξι εκπαιδευτικοί στο εκπαιδευτικό μοντέλο
Heroes για ένα μέρος του έτους. Εκτός από τις σχολικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αφιερωθεί
εξωσχολικός χρόνος στη διοργάνωση εργαστηρίων.
Οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι έχουν ως εξής:
• Οι δάσκαλοι της τάξης λειτουργούν τις ώρες της διδακτέας ύλης (Συνήθως, χωρίς επιπλέον
κόστος για το σχολείο).
• Οι δραστηριότητες εργαστηρίων που διεξάγονται από το μουσείο/γκαλερί/ίδρυμα θα
μπορούσαν να έχουν ατομικό κόστος για κάθε μαθητή.
Άλλα πιθανά κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Σύντομα μαθήματα βελτίωσης ξένων γλωσσών σε εξωσχολικές ώρες
• Φωτοαντίγραφα, άλλα υλικά που ζητήθηκαν και χρήσιμα για την υλοποίηση της
δραστηριότητας.
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2.3 Μέτρα προσβασιμότητας
(Gallerie degli Uffizi)
Για να δημιουργήσετε μια προσβάσιμη εκπαιδευτική δραστηριότητα, υπάρχουν 7 βασικοί
κανόνες που πρέπει να τηρήσετε:
1) Διαφοροποιήστε τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Υπάρχουν τόσα ενδιαφέροντα και στυλ
μάθησης όσοι άνθρωποι στη Γη! Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να είστε προετοιμασμένοι να
προσφέρετε μια ευρεία επιλογή διαφορετικών δραστηριοτήτων: όσο μεγαλύτερη ποικιλία, τόσο
περισσότερο θα καλύπτονται οι ανάγκες των συμμετεχόντων
2) Λάβετε πληροφορίες για τους μελλοντικούς συμμετέχοντες πριν πραγματοποιήσετε τη
δραστηριότητα. Πριν οργανώσετε μια ομαδική δραστηριότητα, είναι καλή ιδέα να μάθετε ποιοι
θα είναι οι συμμετέχοντες: αυτό είναι το κλειδί για να σχεδιάσετε (ή να σχεδιάσετε από κοινού
μαζί τους) μια δραστηριότητα προσαρμοσμένη σε αυτούς, δηλαδή να ανταποκρίνεται στα
ενδιαφέροντά τους που θα κατάλληλο εάν υπάρχουν συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες εντός της
ομάδας.
3) Ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα. Η αναζήτηση για προσβασιμότητα δεν πρέπει να
επιβραδύνει τη δημιουργικότητα. Αντιθέτως, πρέπει να αποτελέσει ερέθισμα για την εξεύρεση
νέων λύσεων και την αντιμετώπιση των διαρκώς μεταβαλλόμενων προκλήσεων. Ρωτήστε τον
εαυτό σας: πώς μπορείτε να εξισορροπήσετε τις αισθητικές ανάγκες και τη χρησιμότητα. Για
παράδειγμα: κατά τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, πώς μπορώ να έχω ελκυστικά γραφικά
που είναι επίσης ευανάγνωστα;
4) Έχετε μια ζεστή, φιλόξενη στάση. Οι εκπαιδευτικοί είναι σαν τα κλειδιά: επιτρέπουν στους
ανθρώπους να ξεπεράσουν εμπόδια (τα οποία μπορεί να είναι πολιτιστικά, γλωσσικά,
αισθητηριακά, κ.λπ. ...) για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια εμπειρία (μουσείο, θέατρο, κ.λπ. ...)
και να την απολαύσουν πλήρως. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί μια σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ του εκπαιδευτή και του συμμετέχοντος, ώστε να αισθάνονται και οι δύο
άνετα. Το πρώτο βήμα, σε αυτήν την περίπτωση, είναι συνήθως στο χέρι του εκπαιδευτικού, ο
οποίος, κυρίως μέσω της γλώσσας του σώματος (βλέμμα, έλεγχος εγγύτητας, μη καταχρηστική
στάση, καθησυχαστικός τόνος φωνής) πρέπει να εμπνεύσει αξιοπιστία. Η διεξαγωγή μιας
δραστηριότητας δεν πρέπει να μετατραπεί σε επίδειξη προσωπικής δεξιοτεχνίας, σε μονόλογο
που εμποδίζει οποιαδήποτε εξωτερική συνεισφορά. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να
ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, να τονώσουμε τον διάλογο όπου οι αμοιβαίες απόψεις και
προβληματισμοί βρίσκουν τον ίδιο χώρο, χωρίς η μία να υπερισχύει της άλλης και, κυρίως, χωρίς
προκαταλήψεις. Άλλωστε, η ακρόαση είναι επίσης μια τεχνική επικοινωνίας και είναι το κλειδί
για μια φιλόξενη στάση.
5) Χρησιμοποιήστε απλή, σαφή γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει συνεχώς να προσπαθεί για τη
μέγιστη κατανόηση. Θα πρέπει να αποκλειστεί η χρήση σπάνιων λέξεων, εξειδικευμένων όρων
χωρίς επακόλουθη επεξήγηση, προτάσεων πλούσιων σε δευτερεύουσες που προκαλούν την
απώλεια του συρμού της σκέψης εάν δεν είναι καλά δομημένες.
6) Περιορίστε την κούραση. Είναι σημαντικό κάθε δραστηριότητα να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να σέβεται τις βασικές ανάγκες ενός ατόμου, ώστε να περιορίζονται οι συνθήκες κόπωσης,
παρέχοντας, για παράδειγμα, στιγμές καθίσματος και περιορίζοντας τον αριθμό των έργων τέχνης
που πρέπει να εξερεύνησε ήρεμα (μέγιστο 6).
7) Αποδεχτείτε ότι δεν είναι πάντα δυνατό να επιτευχθεί τέλεια προσβασιμότητα. Πράγματι, είναι
πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις κάτι που μπορεί να βιωθεί τέλεια με τον ίδιο τρόπο από όλους,
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ειδικά από άτομα με διάφορους τύπους αναπηρίας.
Μια περιγραφή ενός έργου τέχνης για τυφλούς που εκτιμούν τις ακριβείς περιγραφές, που τους
αρέσει να ασχολούνται με λεπτομέρειες, να έχουν πληροφορίες για τη θέση και το μέγεθος κ.λπ.,
για παράδειγμα, θα ήταν πολύ κουραστικό να διαβαστεί και να κατανοηθεί στην περίπτωση ένα
κωφό άτομο (που είναι συνηθισμένο σε πιο συνοπτική γλώσσα). Επομένως, δεν είναι πάντα
δυνατό να συμπίπτουν οι (πολλές και διαφορετικές) ανάγκες με ό,τι μπορούμε να επιτύχουμε με
βάση τις δεξιότητές μας, τον προϋπολογισμό μας και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Αλλά
σίγουρα μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με αυτό που έχουμε.
Αυτοί οι 7 γενικοί κανόνες μπορούν να θεωρηθούν ως η βάση για το σχεδιασμό μιας
δραστηριότητας που προορίζεται για όλους. Στη συνέχεια, όταν υπάρχουν άτομα με μόνιμες ή
προσωρινές αναπηρίες ή άτομα άλλης γλώσσας και πολιτισμού, μπορούμε να παρέχουμε
πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της ένταξης και, κυρίως, της συμμετοχής.
Παρουσία ατόμων με προβλήματα όρασης
When a group of participants includes the presence of one or more people with visual disabilities,
there are two useful precautions needed in order to provide a good level of inclusion:
• Focus mostly on the description of what you see / what is going on: during a visit to a museum,
for example, dwell on the description of the works, providing information on the dimensions, the
techniques, the description of the general representation and then move on to the description
of the details, giving broad indications so that a person can mentally reconstruct the depicted
subject (the character in the center of the picture, the female figure on his right, etc...). These
stratagems, useful for the blind person, do not disturb the experience of the other participants
who only have to listen to a more detailed description than usual.
• Stimulate the use of the other senses: learning is also achieved by bringing into play senses other
than sight! In some historical gardens, for example, itineraries dedicated to the scents of some
floral species are proposed; in some restaurants the experience of "dinners in the dark" or "blind
dinners" is offered where participants are asked to taste the dishes relying only on the sense of
taste. Museums, which in our imagination remain as places of "don’t touch" par excellence, have
in fact been equipped for some time now to offer tactile experiences, in general on relief
reproductions of paintings and statues but sometimes even on the originals, especially
sculptures. Blind people, who are used to decoding the sensory data they receive from touch,
can thus better understand shapes, consistency of materials, etc ..., even more so if supported
by an explanation that can guide them in their exploration.
An activity that involves multisensory experiences is generally much appreciated by participants of
all ages, including the seeing, as it expands the learning possibilities while, at the same time, leads
to discovering or rediscovering the potentiality of senses that are usually less involved than sight in
exploration activities.
Παρουσία ατόμων με προβλήματα ακοής
Στην περίπτωση αυτή, το κύριο εμπόδιο είναι η επικοινωνία, άρα και η αμοιβαία κατανόηση. Σε
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αυτή την περίπτωση, είναι χρήσιμο η προτεινόμενη δραστηριότητα να συνοδεύεται από
μεταφραστή της νοηματικής γλώσσας ή να συλλαμβάνεται με τρόπο αυτομάτως κατανοητό
ακόμη και αν δεν υπάρχει ομιλία. Στην περίπτωση μιας παράστασης, για παράδειγμα, μπορεί
επίσης να βασίζεται μόνο στη μίμηση.
Ένα μεγάλο μέρος των ατόμων με προβλήματα ακοής σε όλο τον κόσμο διαπιστώνει ότι η χρήση
της νοηματικής γλώσσας δημιουργεί μια ευκαιρία να γίνει μια κοινότητα αντί να είναι απλώς ένα
άτομο με αναπηρία. Γι' αυτόν τον λόγο αγωνίζονται ώστε η αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας
να εξομοιωθεί με όλες τις άλλες εθνικές γλώσσες. Από αυτή την άποψη, μια πραγματικά
περιεκτική δραστηριότητα θα μπορούσε να περιλαμβάνει κωφούς που διδάσκουν κάποιες λέξεις
στη νοηματική γλώσσα στην ακρόαση (για παράδειγμα, πώς να υπογράψουν "what's your name")
ή ίσως κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος μαγειρικής (για παράδειγμα τα ονόματα των
χρησιμοποιούμενα συστατικά).
Σε περίπτωση που η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βίντεο, πρέπει πάντα να
περιλαμβάνονται υπότιτλοι: στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι με
προβλήματα ακοής τη νοηματική γλώσσα. Εάν το βίντεο περιλαμβάνει διερμηνεία νοηματικής
γλώσσας, ο διερμηνέας πρέπει να είναι καρέ από τη μέση και πάνω, με τα χέρια του ορατά ανά
πάσα στιγμή. Το πρόσωπό τους πρέπει να φωτίζεται ομοιόμορφα (ποτέ από κάτω προς τα πάνω)
και προτιμάται η χρήση σκούρου φόντου.
Παρουσία ατόμων με κινητικά προβλήματα
Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει πάντα να περιορίζεται η κούραση και να αναζητούνται
κατάλληλοι χώροι για να καθίσει ή να στέκεται (αποφεύγοντας, για παράδειγμα, καταστάσεις
στις οποίες το άτομο σε αναπηρικό καροτσάκι περιβάλλεται συνεχώς από άτομα που
διαταράσσουν τη θέα).
Παρουσία ατόμων με γνωστικά προβλήματα
Αυτή είναι η κατηγορία που χρειάζεται περισσότερο προσοχή και δεν είναι πάντα δυνατό να
προγραμματιστούν δραστηριότητες που ευνοούν την ένταξη αυτών των ατόμων σε μια ετερογενή
ομάδα ελλείψει εξειδικευμένης υποστήριξης. Μια γνωστική αναπηρία μπορεί να είναι συγγενής
(π. Γενικά, είναι απαραίτητο να περιορίσετε την κούραση, καθώς και τις καταστάσεις που
μπορούν να προκαλέσουν άγχος (συνωστισμός, θόρυβος) και να επιλέξετε πολύ απλοποιημένη
γλώσσα. Οι χειρωνακτικές / δημιουργικές δραστηριότητες είναι γενικά ευπρόσδεκτες, όπως και
οι δραστηριότητες που συνδέονται με διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής.
Στην περίπτωση των ατόμων με Αλτσχάιμερ, οι δραστηριότητες μπορούν να επικεντρωθούν στην
εκ νέου επεξεργασία αναμνήσεων (επεισόδια από την πραγματική ζωή, αγαπημένα τραγούδια
κ.λπ...) που περιλαμβάνουν και τους φροντιστές τους.
Για τα αυτιστικά άτομα, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να προτείνουν οπτικές δραστηριότητες,
αντί λεκτικές, σε συνδυασμό με τη χρήση απλοποιημένης γλώσσας με τα σύμβολα του A.A.C.
(επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία).
Παρουσία ατόμων διαφορετικών γλωσσών ή/και πολιτισμών από τη γλώσσα/πολιτισμό της
κύριας ομάδας
Τα γλωσσικά και πολιτιστικά θέματα μπορεί είτε να αποτελούν εμπόδια είτε ευκαιρίες. Όπως
είδαμε στην περίπτωση των ατόμων με προβλήματα ακοής, ακόμη και άτομα διαφορετικών
γλωσσών πρέπει να ξεπεράσουν ένα εμπόδιο επικοινωνίας. Εάν ο σκοπός τους είναι να
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πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα για να μάθουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τη
γλώσσα της χώρας διαμονής, συνιστάται η χρήση απλοποιημένης γλώσσας και αργού
αφηγηματικού ρυθμού, όπου κάθε λέξη είναι καλά διατυπωμένη. Εάν, από την άλλη, τα άτομα
αυτά δεν έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας, συνιστάται η παρουσία γλωσσικού διαμεσολαβητή.
Σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή τη σύγκριση και τη διαπλοκή
διαφορετικών γνώσεων και εμπειριών ξεκινώντας από θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι πάντα
ενδιαφέρουσες και ελκυστικές.
Προσδοκώμενοι στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, Gallerie degli Uffizi)
H πρωταρχική έμπνευση του έργου HEROES προέρχεται από την 10ετή εμπειρία του Σχολείου και
του Τμήματος Νεολαίας της Γκαλερί Ουφίτσι που επιτεύχθηκε από τους «Πρεσβευτές Τέχνης»
(προηγουμένως ονομαζόμενοι «Τέχνη Επικοινωνίας») που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
πολλά τοπικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση γεννήθηκε με
στόχο να ενισχύσει τις γλωσσικές και ιστορικές καλλιτεχνικές δεξιότητες των μαθητών, αλλά με
την πάροδο του χρόνου, χάρη στον συνεχή διάλογο με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, έγινε
αντιληπτό ότι οι δραστηριότητες που έγιναν ενεργοποιούσαν μια ολόκληρη ποικιλία θετικών
επιδράσεων, τόσο σε μεμονωμένους μαθητές και στη συμμετέχουσα τάξη ή ομάδα εργασίας.
Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που έδειξαν οι εμπλεκόμενοι μαθητές, αυτά που
σχετίζονται με τις βελτιωμένες ικανότητες ομαδικής εργασίας έχουν εκτιμηθεί, ιδιαίτερα με την
εφαρμογή πρακτικών αυθόρμητης βοήθειας σε πιο μειονεκτούντες ή με ειδικές ανάγκες
συμμαθητές. Η συνήθης δυναμική της τάξης – που αναπτύχθηκε στο καθημερινό πλαίσιο του
σχολείου – άλλαζε συχνά όταν οι μαθητές δοκίμαζαν τους εαυτούς τους στην πρακτική άσκηση σε
μουσεία ή πολιτιστικούς χώρους. Οι νέοι που αρχικά είχαν κίνητρα να εγκαταλείψουν τη Σχολή
λόγω προσωπικών συνθηκών ή χαμηλών επιδόσεων, βρήκαν ένα ανανεωμένο κίνητρο για να
συνεχίσουν τη δική τους πορεία σπουδών καθώς και η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στις
δραστηριότητες δήλωσαν ότι αύξησε την αυτοπεποίθησή τους και τους έδωσε χρήσιμες ενδείξεις
για μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή που προέκυψε με
την πάροδο του χρόνου ήταν η χρησιμότητα της μεγάλης δραστηριότητας για Ιταλούς μαθητές
πρώτης γενιάς, καθώς έδειξαν μεγάλη ικανοποίηση που μπορούσαν - ταυτόχρονα - να
επικοινωνήσουν την κληρονομιά στις μητρικές τους γλώσσες και να δείξουν μια πιο συνειδητή
εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της επικράτειας που ζουν. Επίσης, μια ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα πτυχή προέκυψε με την πάροδο του χρόνου ήταν η μεγάλη χρησιμότητα που
παρατήρησαν οι Ιταλοί μαθητές της πρώτης γενιάς, καθώς εκτιμούσαν πολύ το να μπορούν ταυτόχρονα - να επικοινωνήσουν την κληρονομιά στις μητρικές τους γλώσσες και να δείξουν μια
πιο συνειδητή εκτίμηση της την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής που ζουν.
Έτσι, το έργο HEROES παίρνει την κληρονομιά αυτής της προηγούμενης εμπειρίας και την
ανανεώνει, επωφελούμενος από μια πλήρη και πλούσια ευρωπαϊκή διάσταση χάρη στη γνώση,
την τεχνογνωσία και την εκπαιδευτική συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλες αυτές οι πτυχές που σχετίζονται με τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιθυμούμε να επιτύχουμε εφαρμόζοντας
το μοντέλο HEROES αντιπροσωπεύουν την κοινή θεωρητικοποίηση, συστηματοποίηση και
εμπλουτισμό που έγινε από όλους τους εταίρους των πιο σημαντικών πτυχών που εκτιμήθηκαν
στις προηγούμενες δραστηριότητες για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά.
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Το κύριο αποτέλεσμα της διαδικασίας εκπαίδευσης συνομηλίκων θα είναι για τους έφηβους
μαθητές η απόκτηση επίγνωσης της αξίας ενός συγκεκριμένου τύπου πολιτιστικής κληρονομιάς.
Θα τους δοθεί η δυνατότητα να βελτιώσουν την τέχνη, την ιστορία και τις λεκτικές τους
επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα μυηθούν επίσης σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματισμό στον
κόσμο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι μαθητές, μάλιστα, μέσα από την εκπαιδευτική διαδρομή
της μελέτης τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης με βάση μεθόδους όπως Learning-by-Doing,
αντίγραφα, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων και μετωπικές διαλέξεις, θα εμβαθύνουν τις
γνώσεις τους για την πολιτιστική κληρονομιά και συγκεκριμένα. την «ιστορική και καλλιτεχνική
κληρονομιά» στη μητρική τους γλώσσα και σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.
Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα θα αντιστοιχούν στις ακόλουθες τέσσερις κύριες
κατηγορίες κοινού-στόχου: ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΧΡΗΣΤΕΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
1. Μαθητές:
Στο τέλος της μαθησιακής διαδρομής, οι μαθητές που συμμετέχουν στη δραστηριότητα θα έχουν
ενισχύσει τις ακόλουθες βασικές ευρωπαϊκές ικανότητες:
• πολυγλωσσικές δεξιότητες
• ψηφιακές δυνατότητες
• προσωπικές, κοινωνικές, δεξιότητες «μάθησης για μάθηση».
• ιδιότητα του πολίτη- ιθαγένεια
• επιχειρηματική στάση
• πολιτιστική ευαισθητοποίηση και δεξιότητες έκφρασης
Μέσα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων οι μαθητές θα αποκτήσουν τις ακόλουθες ειδικές ικανότητες:
• Κριτική σκέψη: ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και εμπειριών, λήψης αποφάσεων, επίλυσης
προβλημάτων, διαχείρισης έργων
• Δημιουργική σκέψη
• Συνεργασία
• Καθαρή Επικοινωνία
• Ψηφιακές δεξιότητες.
Όσον αφορά τις διαθεματικές δεξιότητες, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις ακόλουθες μαλακές
δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να περιγραφούν σε τρεις κύριους μακρο-τομείς:
Α -Το γνωστικό πεδίο Β- Σχέση με άλλους
Γ- Αντιμετώπιση, αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων
Οι εγκάρσιες ικανότητες, που ενσωματώνονται με τη γνώση και τις βασικές ικανότητες, θα
επιτρέψουν την απόκτηση θεμελιωδών δεξιοτήτων για την επιτυχία των μαθητών οπουδήποτε
καλούνται να δράσουν: για εργασία, κοινωνία, ζωή.
2. Εκπαιδευτικοί:
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Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, η δραστηριότητα ενθαρρύνει:
• Η βελτίωση των σχέσεων με τους άλλους, η συγκρότηση της ομάδας, η εποικοδομητική
σύγκριση στα συμβούλια της τάξης, η οποία μπορεί να επεκταθεί και στις συναντήσεις του
προσωπικού των εκπαιδευτικών, με θετική επίδραση στην ευημερία της σχολικής κοινότητας
τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. .
• Η διαδραστική διδασκαλία συνίσταται σε μια συνεχή ανταλλαγή μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών σε μια συνεχή εκπαιδευτική σχέση των καταλληλότερων εργαλείων όπου η μέθοδος της
αναποδογυρισμένης τάξης γίνεται βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη ολόκληρου του
σχολείου.
• Η προώθηση των διαθεματικών έργων, η ανάπτυξη μονοπατιών που ενσωματώνουν θέματα σε
μια οργανική και κριτική κατασκευή καλλιτεχνικής, τοπίου και πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Χρήστες:
Η δραστηριότητα εκπαίδευσης ομοτίμων μπορεί επίσης να έχει ένα πλεονέκτημα όπως:
• Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών «μεταξύ συνομηλίκων»: οι μαθητές με το ρόλο των
εκπαιδευτών προσελκύουν προς θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς έναν στόχο της ίδιας
ηλικιακής ομάδας.
• Ενθάρρυνση διαδραστικών ανταλλαγών από πολιτιστική άποψη, (συναντήσεις χωρών και
πολιτισμών) και από άποψη συζήτησης μεταξύ διαφορετικών γενεών.
4. Η Κοινότητα:
Η δραστηριότητα μπορεί επίσης να μεταδοθεί σε διεθνείς, εθνικές και τοπικές κοινότητες:
• Αναβάθμιση της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, γραφικής κληρονομιάς, ως κοινό αγαθό και
δυνατότητα δημοκρατικής ανάπτυξης μέσω εκπαιδευτικών πρακτικών εργαστηρίωνεργαστηρίων.
• Ενίσχυση του Σχολείου ως ενεργού κοινότητας, ανοιχτής στις γύρω τοπικές κοινωνίες του, που
περιλαμβάνει τους οργανισμούς του τρίτου τομέα και τις επιχειρήσεις.
• Ενίσχυση των σχέσεων με τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία, την προώθηση
και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
συστήματος που στοχεύει στη διευκόλυνση της ένταξης των μαθητών της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθησιακές διαδρομές για επαγγελματικά προγράμματα
σχολικής
εργασίας
σε
διεθνή
πλαίσια.
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3ο ΜΕΡΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αυτό το μέρος είναι προπαιδευτικό για την πραγματική εφαρμογή του Μοντέλου, καθώς
πλαισιώνει τις δραστηριότητες εντός της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε εμπλεκόμενης χώρας,
εστιάζοντας στα ιδιόμορφα τοπικά πολιτιστικά αγαθά της Φλωρεντίας, της Αθήνας και της
Μάλαγα, και καθώς περιγράφει πώς σχεδιάζεται και δομείται το λειτουργικό Παράρτημα. Στο
Μέρος ΙΙΙ, θα εισαχθούν τα φύλλα της μεθόδου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα των
κατευθυντήριων γραμμών, εξηγώντας πώς να τα συμβουλευτείτε και να οργανώσετε τις
δραστηριότητες.
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επισήμανση των συνδέσεων μεταξύ των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων και του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση (2018/C 189/01 - Σύσταση του
Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018).
Η πρόταση δραστηριοτήτων που παρέχεται από το Μοντέλο στοχεύει στην αξιοποίηση της υλικής
και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν των χωρών εταίρων. Για το
λόγο αυτό, θα οργανωθεί σε τρία βασικά θεματικά πεδία, τα οποία θα εισαχθούν (πολύ)
συνοπτικά, περιγράφοντας: ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο, κύριες αναφορές, κίνητρο
εκπαιδευτικής επιλογής, συνάφεια της δραστηριότητας με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και
την ανάδειξή της.
Τα προτεινόμενα θεματικά πεδία είναι:
• Ελληνική Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Αρχαία Τέχνη και Πολιτισμός
• Ιταλική/Φλωρεντινή Άυλη Κληρονομιά και Ανθρωπιστική και Αναγεννησιακή Τέχνη και
Πολιτισμός
• Άυλη κληρονομιά και Σύγχρονη Τέχνη στην Ισπανία/Μάλαγα
Στο Μέρος ΙΙΙ θα παρουσιαστεί επίσης μια γενική περιγραφική επισκόπηση ολόκληρης της
εμπειρίας του HEROES. Μερικά από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο
πλαίσιο της δοκιμής του Μοντέλου (τόσο τοπικά όσο και ευρωπαϊκά, που έγιναν μέσω του
Learning Teaching Training Activities - LTTA) θα εισαχθούν καθώς και ορισμένες σύντομες
αναφορές στην προπαρασκευαστική κατάρτιση των δασκάλων και των πολιτιστικών
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Εσωτερικό Εργαστήρια, όπου γνώρισαν το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και τις στρατηγικές του Μοντέλου.
1. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ HEROES: ΔΟΜΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.1 Tο Μοντέλο HEROES: περιγραφή και εφαρμογή μεθοδολογίας για εκπαιδευτικούς και
μουσειοπαιδαγωγούς
(EKEDISY, Centro Machiavelli)
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Το μοντέλο HEROES αποτελείται από συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και από τη μέθοδο
εκπαίδευσης ομοτίμων που εισάγουν τους δασκάλους και τους πολιτιστικούς εκπαιδευτές σε
καινοτόμες παιδαγωγικές στρατηγικές που συνδυάζουν την εκπαίδευση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς με τη μη τυπική μάθηση. Ειδικότερα, το τελευταίο θεωρείται ως λειτουργικό
Παράρτημα των ίδιων των Κατευθυντήριων Οδηγιών, προσφέροντας μια συγκεκριμένη
εκπαιδευτική πρόταση χρήσιμη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών
άτυπης κατάρτισης με επίκεντρο την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά για μαθητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Μέθοδος –πράγματι– περιλαμβάνει αρκετά ρεαλιστικά
παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών εκπαίδευσης ομοτίμων σε θέματα
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αυτές οι στρατηγικές θα μπορούσαν να προστεθούν αποτελεσματικά στις παραδοσιακές
επίσημες, αποτελώντας μια αποτελεσματική πηγή για τη διατήρηση των κινήτρων και της
συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή, εκτός από την παροχή στους
δασκάλους/εκπαιδευτικούς ανανεωμένες ικανότητες για τη διαχείριση των πιο ευαίσθητων
εκπαιδευτικών και αυξανόμενων μεταβατικών σταδίων των εφήβων. Η μεθοδολογική επιλογή να
βασιστεί το Μοντέλο στην Προσέγγιση Συνομηλίκων μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση
της ποιότητας των σχέσεων μεταξύ μαθητών και δασκάλων και, ευρύτερα, των μαθητών και του
εκπαιδευτικού συστήματος, καθιστώντας το πιο περιεκτικό και έτσι περιορίζει διαφορετικές
πιθανές δυναμικές δυσαρέσκειας, όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ESL). ).
Χάρη στις πραγματιστικές προτάσεις και τις οδηγίες εργασίας που παρέχονται από τα φύλλα
δραστηριοτήτων της Μεθόδου, διευκρινίζονται ακόμη και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οι
στόχοι του ρόλου του εκπαιδευτικού σε μια εκπαιδευτική διαδικασία με ομοτίμους. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας σημαίνει απαίτηση από τους δασκάλους (ή
τους πολιτιστικούς εκπαιδευτές) μια αλλαγή οπτικής γωνίας από την οποία να εξετάζουν τη
δυναμική της μάθησης. Δάσκαλοι
- πράγματι - θα πρέπει να μεταμορφωθούν σε «Διευκολυντές», των οποίων ο θεμελιώδης ρόλος
είναι να συντονίζουν τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ομοτίμων, φροντίζοντας όλους εκείνους
τους κοινωνικούς, οργανωτικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που πλαισιώνουν τη
μαθησιακή διαδικασία. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (τάξη, μουσείο κ.λπ.) που να είναι περιεκτικό,
δυναμικό, ανοιχτό σε διάλογο και συζήτηση όπου οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί
πρωταγωνιστές της δικής τους διαδρομής γνώσης και ανάπτυξης δίνοντας τα απτά τους συμβολή
στην ανάπτυξη της δραστηριότητας και στην κυκλοφορία της γνώσης.
Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης ομοτίμων που προτείνονται στο μοντέλο Heroes έχουν αρχικά
σχεδιαστεί από συνεργάτες και η εφαρμογή τους ακολούθησε μια κοινή πορεία πολλαπλών
βημάτων, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της όλης παρέμβασης. Αφού επικεντρώθηκαν από
κοινού οι βασικοί παιδαγωγικοί πυλώνες του μοντέλου HEROES, σε κάθε χώρα εντοπίστηκε μια
πιλοτική ομάδα δασκάλων (και πολιτιστικών εκπαιδευτικών) που θα εκπαιδευτούν στο
θεωρητικό της υπόβαθρο και στους μαθησιακούς στόχους και τις πρακτικές ρυθμίσεις που
απαιτούνται για την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων που δημιουργούνται από κάθε
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εμπλεκόμενο ίδρυμα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε κατάλληλα εργαστήρια που
πραγματοποιήθηκαν κυρίως μέσω εξ αποστάσεως συνεδρίας, λόγω των πανδημικών
περιορισμών που δυστυχώς επηρέασαν μεγάλο μέρος του έργου. Μετά από αυτή τη φάση, οι
δραστηριότητες έχουν δοκιμαστεί τοπικά με διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής, συνδυάζοντας
τόσο απομακρυσμένες όσο και παρούσες ενέργειες. Ο πυρήνας του τεστ αντιπροσωπεύτηκε από
τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μάθησης Διδασκαλίας (LTTA), όπου έχει πειραματιστεί η
προσέγγιση ομοτίμων για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά, προωθώντας την
ανταλλαγή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Φλωρεντία, τη Μάλαγα και την Αθήνα
σε μια πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από ολόκληρη τη
φάση δοκιμών - τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, συνέβαλαν στη βελτίωση του
συνολικού περιεχομένου του Μοντέλου.
1.2 Θεματικά πεδία
1.2.1 Ελληνική άυλη πολιτιστική κληρονομία και αρχαία τέχνη (EKEDISY)
Η Ελλάδα έχει μια τεράστια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά που χρονολογείται από τη
Νεολιθική Εποχή. Ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός, ιδιαίτερα η φιλοσοφία, είχε ισχυρή επιρροή
στην αρχαία Ρώμη, η οποία μετέφερε μια εκδοχή της σε όλη τη Μεσόγειο και σε μεγάλο μέρος
της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, η Κλασική Ελλάδα θεωρείται γενικά το λίκνο του δυτικού
πολιτισμού, του θεμελιώδους πολιτισμού από τον οποίο η σύγχρονη Δύση αντλεί πολλά από τα
ιδρυτικά της αρχέτυπα και ιδέες στην πολιτική, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την τέχνη και την
εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο του Heroes Project εστιάσαμε σε δύο πτυχές της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στις οποίες ο οργανισμός μας εξειδικεύεται:
Η Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Το ΕΚΕΔΗΣΥ ως πολιτιστική πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών του ελληνικού
πολιτισμού και παιδείας μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη του γραμματισμού,
της εκπαίδευσης, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτών των στόχων η ΕΚΕΔΗΣΥ
έχει ιδρύσει το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Το Μουσείο Σχολικής Ζωής
και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΗΣΥ έχει όραμα και στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα
από τη διατήρηση, έρευνα και μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης και των σχολείων.
Στο πλαίσιο του έργου Heroes και της εμπειρίας μας στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, θα βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να συν-σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με ομοτίμους που θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν τις αξίες
που μεταφέρει η εκπαίδευση στο χρόνο.
Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ βρίσκεται στον παλαιότερο δρόμο της
Αθήνας, την οδό Τριπόδων, στη γειτονιά της Πλάκας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στα ίχνη του
λόφου της Ακρόπολης και κουβαλά μια ιστορία αιώνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο
Τριπόδων θεωρείται ο αρχαιότερος δρόμος όχι μόνο στην περιοχή της Πλάκας, αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη και διατηρεί το ίδιο όνομα εδώ και 25 αιώνες. Στην αρχαιότητα ο δρόμος
ήταν πολύ φαρδύς, έξι μέτρα πλάτος, και συνέδεε το θέατρο του Διονύσου με το Πρυτανείο στην
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αρχαία αγορά. Το πρυτανεῖον ήταν, στην αρχαία Αθήνα, το δημόσιο κτίριο όπου στεγαζόταν
αρχικά ο πρώτος δικαστής και όπου φυλασσόταν η ιερή εστία της πόλης και οι προσκεκλημένοι
με ιδιαίτερη εκτίμηση. πολίτες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν. Το όνομα «Τριπόδων»
αναφέρεται στα μνημεία που τοποθετήθηκαν κατά μήκος του δρόμου για να τιμήσουν τη μνήμη
του νικητή των Μεγάλων Διονυσίων, γιορτές προς τιμή του θεού Διόνυσου, γιου του Δία και της
πριγκίπισσας Σεμέλης της Θήβας, προστάτιδας των τεχνών, της γονιμότητας, τρύγος, οινοποίησης
και χαράς. Τα Μεγάλα Διονύσια λάμβαναν χώρα την άνοιξη και κατά τη διάρκειά τους ανέβαιναν
τραγικές και κωμικές θεατρικές παραστάσεις και ειδική κριτική επιτροπή καθόριζε τον νικητή
μόλις τελείωσαν οι παραστάσεις (τραγικοί αγωνίες και κωμικοί αγωνίες). Ο εύπορος Αθηναίος
πολίτης που ανέλαβε τα έξοδα συγγραφής και εκπαίδευσης της χορωδίας της νικητήριας
παράστασης λάμβανε ως έπαθλο ένα στέμμα και τον τρίποδα που θα έκανε αργότερα.
αφιερώνεται σε μια θεότητα και η οποία θα είχε τοποθετηθεί σε αυτό που θα γινόταν ο
ομώνυμος δρόμος. Η οδός Τριπόδων είναι επίσης ο σύνδεσμος από το μνημείο του Λυσικράτη με
τον Πύργο του Αέρηδων, μέσα στη ρωμαϊκή αγορά.
Ως εκ τούτου, εκμεταλλευόμενοι τη θέση του Μουσείου μας και στο πλαίσιο του Heroes Project
θα βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την ιστορία του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού μέσα από τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μαθαίνοντας έτσι τις
βασικές ιδέες που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του Δυτικού Πολιτισμού.
1.2.2 Ιταλική/Φλωρεντινή Άυλη Κληρονομιά και Ανθρωπιστική και Αναγεννησιακή Τέχνη
και Πολιτισμός (Gallerie degli Uffizi)
Tο θέμα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να θεωρηθεί κεντρικό στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων ενός έργου όπως το Heroes. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εδαφικές
πραγματικότητες, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πολιτιστικό απόκτημα για τις νεότερες γενιές,
ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στη σημαντική λειτουργία της προστασίας της
κληρονομιάς τους. Ανακαλύπτουν τον απαράμιλλο πλούτο του και μπορεί να αποτελέσει συνεχή
πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση μελλοντικών εργασιακών δραστηριοτήτων.
Στη συνάντηση με την πολιτιστική κληρονομιά, που προωθείται από αυτό το έργο, τόσο οι
πνευματικές αξίες όσο και οι υλικές πτυχές αυτής της κληρονομιάς θα γίνουν εμφανείς στους
νεαρούς συμμετέχοντες. Αυτές οι πτυχές καθορίζουν όχι μόνο τις μορφές των εικαστικών τεχνών
αλλά και εκείνες όλων των άλλων αντικειμένων, από αρχειακά έγγραφα μέχρι μουσικά όργανα ή
βοτανικές καλλιέργειες. Μόλις γίνουν σαφείς οι δύο μεγάλες πνευματικές/υλικές κατηγορίες, τα
καθήκοντα των εκπαιδευτών είναι να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν τις πολυάριθμες
γραμμές σύνδεσης μεταξύ υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και να δείξουν πώς
η προστασία της κληρονομιάς τους δεν είναι αποκλειστικά συντηρητική. είναι επίσης ένας τρόπος
για την παραγωγή μελλοντικών ή/και οικονομικών ευκαιριών.
Υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα στην περίπτωση της Ιταλίας και της Φλωρεντίας,
ειδικότερα. Για το λόγο αυτό, θα συζητήσουμε μερικά από αυτά για να γίνει πιο εμφανής αυτή η
σύνδεση.
Κατά τη συζήτηση για την υλικότητα των καλλιτεχνικών αντικειμένων, είναι εμφανής η ανάγκη
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γνώσης αρχαίων τεχνικών για να προχωρήσουν σε φιλολογικά σωστές αναστηλωτικές ενέργειες,
καταδεικνύοντας στους μικρούς μαθητές μια πιθανή παρακμή των μελλοντικών τους σπουδών
για να γίνουν αναστηλωτές. Εκτός από την απλούστερη σύνδεση Αρχαίες τεχνικές /
Αποκατάσταση, πολλές άλλες μπορούν να προκύψουν που συνδέονται με τη σύγχρονη
επαναπροτάση καλλιτεχνικών τεχνικών του παρελθόντος ή τη χρήση αυτών των τεχνικών στην
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αειφορία. Ολόκληρος ο τομέας των βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει έμπνευση τόσο στη γνώση των παραδοσιακών
καλλιτεχνικών αντικειμένων όσο και στους τρόπους με τους οποίους κατασκευάστηκαν.
Η συνειδητή αναδρομή ορισμένων οδών παραγωγής θα οδηγήσει επίσης τις νέες γενιές σε
μεγαλύτερη και πιο υπεύθυνη γνώση της δικής τους επικράτειας και της κοινωνικής και
πολιτιστικής δυναμικής που είναι η έκφρασή της.
Ένα κλασικό παράδειγμα της αμέτρητης διαπλοκής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
οικονομικών, κοινωνικών και αστικών εξελίξεων, είναι ακριβώς αυτό που σχετίζεται με το Palazzo
Pitti, έδρα της Αυλής του Μεγάλου Δουκάτου, και τη γειτονιά του: Santo Spirito / San Frediano.
Αυτή η περιοχή της πόλης, που ονομάζεται Oltrarno, είναι ιστορικά η περιοχή των καταστημάτων
χειροτεχνίας και αυτή η προτίμηση ξεκίνησε ακριβώς όταν υπήρχε η παρουσία του Δικαστηρίου,
προνομιούχων πελατών που συχνά παρήγγειλαν χειροτεχνήματα φτιαγμένα με πολύ περίτεχνες
και εκλεπτυσμένες τεχνικές.
Ένα άλλο ενδιαφέρον και ταιριαστό παράδειγμα συνδέεται με τις μορφές λατρείας που
αναπτύχθηκαν στην πόλη και την οικοδόμηση μοναστηριών στις διάφορες περιοχές της πόλης. Οι
μεγάλες εκκλησίες ήταν σημαντικοί επίτροποι για καλλιτέχνες και τεχνίτες, αλλά και τα
μοναστήρια αντιπροσώπευαν χώρους βιοτεχνικής παραγωγής, συχνά με πολύ ιδιαίτερες
ειδικότητες, όπως γαστρονομικές παραγωγές που συνδέονται με ορισμένες θρησκευτικές
περιστάσεις ή φαρμακευτικά προϊόντα αρωμάτων, όπως στην περίπτωση της Santa Maria
Novella.
Το να γίνει κατανοητή αυτή η δυναμική στους νέους γίνεται μια διαμορφωτική δράση μεγάλης
σημασίας τόσο για την εδραίωση της αστικής τους συνείδησης σε σχέση με την πολιτιστική
κληρονομιά αλλά και ως ουσιαστικό εργαλείο για την πνευματική τους ανάπτυξη και την
επίγνωση της περιοχής στην οποία ζουν. Η δράση αυτή γίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές
με υψηλό τουριστικό προσανατολισμό, καθώς θα είναι δυνατό να παραχθούν μελλοντικοί φορείς
ικανοί να προτείνουν και να ενισχύσουν πτυχές της επικράτειάς τους που δεν είναι
τυποποιημένες αλλά αυθεντικά συσχετισμένες με ιστορικά γεγονότα και τοπικές παραδόσεις.

1.2.3 Άυλη κληρονομιά και Σύγχρονη Τέχνη στην Ισπανία/Μάλαγα
(Universidad de Malaga)
Το θέμα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να θεωρηθεί κεντρικό στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων ενός έργου όπως το Heroes. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εδαφικές
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πραγματικότητες, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πολιτιστικό απόκτημα για τις νεότερες γενιές,
ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στη σημαντική λειτουργία της προστασίας της
κληρονομιάς τους. Ανακαλύπτουν τον απαράμιλλο πλούτο του και μπορεί να αποτελέσει συνεχή
πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση μελλοντικών εργασιακών δραστηριοτήτων.
Στη συνάντηση με την πολιτιστική κληρονομιά, που προωθείται από αυτό το έργο, τόσο οι
πνευματικές αξίες όσο και οι υλικές πτυχές αυτής της κληρονομιάς θα γίνουν εμφανείς στους
νεαρούς συμμετέχοντες. Αυτές οι πτυχές καθορίζουν όχι μόνο τις μορφές των εικαστικών τεχνών
αλλά και εκείνες όλων των άλλων αντικειμένων, από αρχειακά έγγραφα μέχρι μουσικά όργανα ή
βοτανικές καλλιέργειες. Μόλις γίνουν σαφείς οι δύο μεγάλες πνευματικές/υλικές κατηγορίες, τα
καθήκοντα των εκπαιδευτών είναι να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν τις πολυάριθμες
γραμμές σύνδεσης μεταξύ υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και να δείξουν πώς
η προστασία της κληρονομιάς τους δεν είναι αποκλειστικά συντηρητική. είναι επίσης ένας τρόπος
για την παραγωγή μελλοντικών ή/και οικονομικών ευκαιριών.
Υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα στην περίπτωση της Ιταλίας και της Φλωρεντίας,
ειδικότερα. Για το λόγο αυτό, θα συζητήσουμε μερικά από αυτά για να γίνει πιο εμφανής αυτή η
σύνδεση.
Κατά τη συζήτηση για την υλικότητα των καλλιτεχνικών αντικειμένων, είναι εμφανής η ανάγκη
γνώσης αρχαίων τεχνικών για να προχωρήσουν σε φιλολογικά σωστές αναστηλωτικές ενέργειες,
καταδεικνύοντας στους μικρούς μαθητές μια πιθανή παρακμή των μελλοντικών τους σπουδών
για να γίνουν αναστηλωτές. Εκτός από την απλούστερη σύνδεση Αρχαίες τεχνικές /
Αποκατάσταση, πολλές άλλες μπορούν να προκύψουν που συνδέονται με τη σύγχρονη
επαναπροτάση καλλιτεχνικών τεχνικών του παρελθόντος ή τη χρήση αυτών των τεχνικών στην
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αειφορία. Ολόκληρος ο τομέας των βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει έμπνευση τόσο στη γνώση των παραδοσιακών
καλλιτεχνικών αντικειμένων όσο και στους τρόπους με τους οποίους κατασκευάστηκαν.
Η συνειδητή αναδρομή ορισμένων οδών παραγωγής θα οδηγήσει επίσης τις νέες γενιές σε
μεγαλύτερη και πιο υπεύθυνη γνώση της δικής τους επικράτειας και της κοινωνικής και
πολιτιστικής δυναμικής που είναι η έκφρασή της.
Ένα κλασικό παράδειγμα της αμέτρητης διαπλοκής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
οικονομικών, κοινωνικών και αστικών εξελίξεων, είναι ακριβώς αυτό που σχετίζεται με το Palazzo
Pitti, έδρα της Αυλής του Μεγάλου Δουκάτου, και τη γειτονιά του: Santo Spirito / San Frediano.
Αυτή η περιοχή της πόλης, που ονομάζεται Oltrarno, είναι ιστορικά η περιοχή των καταστημάτων
χειροτεχνίας και αυτή η προτίμηση ξεκίνησε ακριβώς όταν υπήρχε η παρουσία του Δικαστηρίου,
προνομιούχων πελατών που συχνά παρήγγειλαν χειροτεχνήματα φτιαγμένα με πολύ περίτεχνες
και εκλεπτυσμένες τεχνικές.
Ένα άλλο ενδιαφέρον και ταιριαστό παράδειγμα συνδέεται με τις μορφές λατρείας που
αναπτύχθηκαν στην πόλη και την οικοδόμηση μοναστηριών στις διάφορες περιοχές της πόλης. Οι
μεγάλες εκκλησίες ήταν σημαντικοί επίτροποι για καλλιτέχνες και τεχνίτες, αλλά και τα
μοναστήρια αντιπροσώπευαν χώρους βιοτεχνικής παραγωγής, συχνά με πολύ ιδιαίτερες
ειδικότητες, όπως γαστρονομικές παραγωγές που συνδέονται με ορισμένες θρησκευτικές
περιστάσεις ή φαρμακευτικά προϊόντα αρωμάτων, όπως στην περίπτωση της Santa Maria
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Novella.
Το να γίνει κατανοητή αυτή η δυναμική στους νέους γίνεται μια διαμορφωτική δράση μεγάλης
σημασίας τόσο για την εδραίωση της αστικής τους συνείδησης σε σχέση με την πολιτιστική
κληρονομιά αλλά και ως ουσιαστικό εργαλείο για την πνευματική τους ανάπτυξη και την
επίγνωση της περιοχής στην οποία ζουν. Η δράση αυτή γίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές
με υψηλό τουριστικό προσανατολισμό, καθώς θα είναι δυνατό να παραχθούν μελλοντικοί φορείς
ικανοί να προτείνουν και να ενισχύσουν πτυχές της επικράτειάς τους που δεν είναι
τυποποιημένες αλλά αυθεντικά συσχετισμένες με ιστορικά γεγονότα και τοπικές παραδόσεις.

1.3 Προτάσεις για Εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ Ομοτίμων με επίκεντρο την
Πολιτιστική Κληρονομιά
(EKEDISY, Centro Machiavelli)
Η εκπαιδευτική πρόταση που εκπονήθηκε από τους εταίρους του έργου και περιλαμβάνεται στο
προαναφερθέν Παράρτημα των Κατευθυντήριων Γραμμών (η Μέθοδος για την Εκπαίδευση στην
Πολιτιστική Κληρονομιά) έχει σχεδιαστεί ξεκινώντας από μια κοινή δομή χρήσιμη για το
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομοτίμων που προτείνονται στο μοντέλο HEROES
σύμφωνα με τα θεματικά πεδία και σεβόμενοι τις ιστορικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές
ιδιαιτερότητες κάθε εμπλεκόμενου οργανισμού-εταίρου, ο οποίος προετοίμασε το συγκεκριμένο
περιεχόμενό του.
Κάθε δραστηριότητα περιγράφεται μέσω ενός κατάλληλου Φύλλου Μεθόδου που περιλαμβάνει
οδηγίες για τους δασκάλους και τους πολιτιστικούς παιδαγωγούς που σκοπεύουν να
χρησιμοποιήσουν τις μεθοδολογικές προτάσεις που προτείνονται από το μοντέλο HEROES για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης εστιασμένης στην εκπαίδευση στην
πολιτιστική κληρονομιά υιοθετώντας μια μη τυπική προσέγγιση με βάση τις αρχές της
Εκπαίδευσης Ομοτίμων.
Tα Φυλλάδια Μεθοδολογίας παρέχουν τα ακόλουθα σημεία εστίασης για την υλοποίηση της
δραστηριότητας:
• ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ να προσδιορίσει το κληρονομικό αντικείμενο που θα επικεντρωθεί στη
δραστηριότητα (π.χ. καλλιτεχνικό αγαθό, μουσείο, ιστορικός κήπος, στοιχείο άυλης
κληρονομιάς στο οποίο θα επικεντρωθεί η δραστηριότητα)
• ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ να προσδιορίσει τους αποδέκτες της δραστηριότητας, τα χαρακτηριστικά και
την ηλικιακή ομάδα τους (οι δράσεις μπορούν να προταθούν και να προσαρμοστούν στα
διάφορα ηλικιακά στάδια των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ να επισημάνουν τους κύριους εκπαιδευτικούς σκοπούς που
συνδέονται με την υλοποίηση της δραστηριότητας·
• ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ να τονίσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και
επιτεύγματα που πρέπει να επιδιωχθούν χάρη στην υλοποίηση της δραστηριότητας·
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ για να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να
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εφαρμοστεί η εκπαιδευτική δράση στην πράξη.
• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ να περιγράφει τον ρόλο και τα πιο σημαντικά καθήκοντα
που ανατίθενται στην ενήλικη φιγούρα (δάσκαλο ή/και πολιτιστικό παιδαγωγό) στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας από ομοτίμους για το σχεδιασμό, τον συντονισμό και την
επίβλεψη της δραστηριότητας.
• ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ για να βοηθήσουν τον δάσκαλο/πολιτιστικό παιδαγωγό στον
εντοπισμό όλων των απαραίτητων υλικών πόρων για την υλοποίηση της δραστηριότητας.
• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (πιθανές απαιτήσεις προσβασιμότητας) για την παροχή χρήσιμων
προτάσεων σε εκπαιδευτικούς/πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς για να γίνουν προσιτές οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και την κερδοφόρα
συμμετοχή σε αυτές και από μαθητές με ειδικές ανάγκες.
• ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για να δοθεί σαφής αναφορά στο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων που μπορούν να βελτιωθούν από τους μαθητές χάρη στη
δραστηριότητα.
Τα χαρακτηριστικά κάθε δραστηριότητας τις καθιστούν πιθανώς μεταφερόμενες και
προσαρμόσιμες σε διαφορετικά πολιτιστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
στόχους - και τα πλεονεκτήματα της τοπικής κληρονομιάς - που θα μπορούσαν να επιλέξουν οι
δάσκαλοι και οι μαθητές. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση
και την εστίαση τόσο της άυλης όσο και της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πως χρησιμοποιούνται τα Φυλλάδια Μεθοδολογίας
Τα Φύλλα της Μεθόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς που
συμμετέχουν στο έργο, καθώς και από τους μουσειακούς/πολιτιστικούς εκπαιδευτές που
επιβλέπουν τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ομοτίμων. Είναι επίσης ένα βασικό εργαλείο
αναφοράς και καθοδήγησης για τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς συνομηλίκων. Ο τρόπος χρήσης του εργαλείου εξαρτάται από το στάδιο της
δραστηριότητας – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό μιας νέας δραστηριότητας ή για
την παροχή καθοδήγησης σχετικά με την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας μόλις η
δραστηριότητα έχει ξεκινήσει.
Το Φύλλο εισάγει τις βασικές αρχές για κάθε πρότυπο της σχεδιασμένης δραστηριότητας και
μπορεί να χρησιμεύσει ως πρακτικό έγγραφο αναφοράς ή λίστα ελέγχου.
Το Φύλλο Μεθόδου είναι ένα πραγματικά σημαντικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την επαλήθευση των στόχων και των στόχων σας κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας και
μπορεί να βοηθήσει δημιουργώντας νέες ιδέες για κάθε βήμα της εκπαιδευτικής δράσης.action.
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1.4 Βασικές ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική
Κληρονομιά
(Centro Machiavelli)
Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αντιπροσωπεύουν τις κινητήριες δυνάμεις για την υποστήριξη της
προώθησης των βασικών ικανοτήτων εντός του κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Έτσι,
εμψυχώνεται μέσω της συνεργασίας, της κινητικότητας, της αμοιβαίας αντιπαράθεσης και της
ανταλλαγής μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και οργανισμών που ανήκουν σε
αυτούς τους δύο σημαντικούς τομείς. Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι στην πραγματικότητα
προς όφελος της απασχόλησης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της άσκησης της ενεργού
ιδιότητας του πολίτη, καθώς επίσης είναι απαραίτητα εργαλεία για τη γνώση και την εμπειρία της
ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να
ενθαρρύνουμε ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και του
πολιτιστικού ιστού των διαφόρων κρατών μελών. Σε αυτήν ακριβώς την προοπτική εντοπίζονται
οι θεμελιώδεις στόχοι και οι στρατηγικές εκπαίδευσης του έργου HEROES.
Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι οικονομίες βιώνουν μια φάση αλλαγής και καινοτομίας, κυρίως με
την τεχνολογική και ψηφιακή έννοια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την απόκτηση και
ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η
πρωτοβουλία και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Αυτές οι δεξιότητες διαμορφώνονται
ειδικά για τους νεότερους ως ευέλικτα στοιχεία που υποστηρίζουν την ικανότητά τους να
διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος που τους περιβάλλει και τους
μετασχηματισμούς της κοινωνίας στην οποία ζουν και όπου διαμορφώνονται. Επομένως, δεν
αρκεί πλέον να εξοπλίζονται οι νέοι με σταθερές δεξιότητες και γνώσεις, αλλά είναι μάλλον
απαραίτητο να τους επιτραπεί να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και προσαρμογή στην αλλαγή. Η
εξέλιξη της κοινωνίας, η αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, τα χαρακτηριστικά και οι σκοποί του
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης αντικατοπτρίζονται επίσης στην εξέλιξη των βασικών
ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση. Δώδεκα χρόνια μετά τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσής
τους (18 Δεκεμβρίου 2006), το Συμβούλιο ενέκρινε στην πραγματικότητα μια νέα σύσταση (22
Μαΐου 2018) η οποία περιγράφει μια νέα και ενημερωμένη έκδοση, ικανή να παρακολουθεί τις
αναδυόμενες ανάγκες και να προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες αλλαγές. Πράγματι, από το 2006,
οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης έχουν αλλάξει ραγδαία, καλωσορίζοντας τις αλλαγές που
εισάγει η αυξανόμενη χρήση νέων τεχνολογιών και μη τυπικών και ανεπίσημων προσεγγίσεων,
ικανών να προσφέρουν - ειδικά στους νεότερους - νέες ευκαιρίες απόκτησης (ή ενοποίησης ) των
δεξιοτήτων.
Για αυτούς τους λόγους και χάρη στις δυνατότητες ανάπτυξης και ανάπτυξης που είναι φυσικά
σύμφυτες με την κληρονομική εκπαίδευση, κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται από το
μοντέλο HEROES συνδέεται με το πλαίσιο βασικών ικανοτήτων. Στην πραγματικότητα, θεωρήθηκε
πρωταρχικής σημασίας να εξασφαλιστεί η αντιστοιχία μεταξύ του πλαισίου των βασικών
ικανοτήτων και των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί για τις επιμέρους δράσεις εκπαίδευσης
κληρονομιάς, παρέχοντας έτσι στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες
χρήσιμες για συνειδητή και ενεργό συμμετοχή. στην κοινωνική και πολιτική ζωή των κοινοτήτων
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τους, καθώς και να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες στον ιστορικό και πολιτιστικό τομέα.
Η πολυλειτουργική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από το μοντέλο HEROES σκοπεύει επομένως να
ευνοήσει τους μαθητές να αποκτήσουν και να ενισχύσουν όχι μόνο θεματικές και πολιτιστικές
δεξιότητες, αλλά και όλες εκείνες τις απαραίτητες σχεσιακές, γλωσσικές και κοινωνικές
δεξιότητες, που υπογραμμίζουν την ολιστική αξία της εκπαίδευσης για την πολιτιστική
κληρονομιά ως αποτελεσματικού μοχλού υποστήριξης της δια βίου μάθησης. Ως εκ τούτου,
αναλαμβάνοντας την κληρονομιά του Tim Copeland27, η έννοια της Εκπαίδευσης για την
Πολιτιστική Κληρονομιά που προωθείται σε αυτές τις Κατευθυντήριες γραμμές και η πρότασή της
για δραστηριότητες συνομηλίκων, που απευθύνονται κυρίως στους εφήβους, αφορά την
Παγκόσμια Εκπαίδευση. Το περιεχόμενό του δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως απλά διδακτικά
αντικείμενα βασισμένα σε απλή μετάδοση, αλλά ως μια συγκεκριμένη δυνατότητα συμβολής
στην πολιτιστική και κοινωνική βελτίωση της ζωής του κάθε ατόμου.
Τι εννοούμε με τον όρο βασικές ικανότητες?
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύστασης, οι ικανότητες ορίζονται ως συνδυασμός των γνώσεων,
δεξιότητων και στάσεων, όπου:
• γνώση: αποτελείται από γεγονότα και αριθμούς, έννοιες, ιδέες και θεωρίες που έχουν ήδη
καθιερωθεί και υποστηρίζουν την κατανόηση μιας συγκεκριμένης περιοχής ή θέματος.
• δεξιότητες: ορίζονται ως η ικανότητα και η ικανότητα διεξαγωγής διαδικασιών και χρήσης της
υπάρχουσας γνώσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων.
• στάσεις: περιγράψτε τη διάθεση και τις νοοτροπίες για δράση ή αντίδραση σε ιδέες, πρόσωπα
ή καταστάσεις.
Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική ολοκλήρωση
και ανάπτυξη, απασχολησιμότητα, κοινωνική ένταξη, βιώσιμο τρόπο ζωής, επιτυχημένη ζωή σε
ειρηνικές κοινωνίες, διαχείριση ζωής με συνείδηση της υγείας και ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
Αναπτύσσονται σε μια προοπτική της δια βίου μάθησης, από την πρώιμη παιδική ηλικία σε όλη
την ενήλικη ζωή, και μέσω της επίσημης, μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε όλα τα πλαίσια,
συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας, του σχολείου, του χώρου εργασίας, της γειτονιάς και
άλλων κοινοτήτων.
Οι βασικές ικανότητες θεωρούνται όλες εξίσου σημαντικές. καθένα από αυτά συμβάλλει σε μια
επιτυχημένη ζωή στην κοινωνία. Οι ικανότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά διαφορετικά
πλαίσια και σε διάφορους συνδυασμούς.
Το Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες: 1. Ικανότητα αλφαβητισμού, 2.
Πολύγλωσση ικανότητα, 3. Ικανότητα στα μαθηματικά, στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη
μηχανική, 4. Ψηφιακή ικανότητα, 5. Προσωπική, κοινωνική και ικανότητα μάθησης, 6.
Ικανότητα του πολίτη, 7. Ικανότητα επιχειρηματικότητας, 8. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και
ικανότητα έκφρασης.
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EU KEY COMPETENCES
1. Ικανότητα αλφαβητισμού
Πλήρης ικανότητα επικοινωνίας, τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή, στη δική του
γλώσσα, προσαρμόζοντας το μητρώο του σε περιβάλλοντα και καταστάσεις. Η κριτική σκέψη
και η ικανότητα αξιολόγησης της πραγματικότητας αποτελούν επίσης μέρος αυτής της
ικανότητας.
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2. Πολύγλωσση ικανότητα
Περιλαμβάνει γνώση του λεξιλογίου άλλων γλωσσών από τη δική του, με αποτέλεσμα την
ικανότητα επικοινωνίας τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Η ικανότητα εισόδου σε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια διαφορετικά από το δικό του αποτελεί επίσης μέρος αυτής της ικανότητας.

3. Ικανότητα στα μαθηματικά, στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική
Οι μαθηματικές δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες είναι εκείνες που επιτρέπουν στα
άτομα να λύνουν προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή. Όσοι βρίσκονται στον
επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, από την άλλη πλευρά, είναι αποφασισμένοι στην
ικανότητα κατανόησης των βασικών φυσικών νόμων που διέπουν τη ζωή στη γη.

4. Ψηφιακή ικανότητα
Περιλαμβάνει την ικανότητα χρήσης νέων τεχνολογιών με αυτοπεποίθηση, για σκοπούς
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας. Για παράδειγμα, αυτή η ικανότητα περιλαμβάνει:
γνώσεις υπολογιστών, διαδικτυακή ασφάλεια, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.

5. Προσωπική, κοινωνική και ικανότητα μάθησης
Είναι η ικανότητα να οργανώνει κανείς πληροφορίες και χρόνο, να διαχειρίζεται τη δική του
κατάρτιση και επαγγελματική πορεία. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα να κάνει κανείς τη
δική του συμβολή στα πλαίσια στα οποία τα άτομα καλούνται να παρέμβουν, καθώς και την
ικανότητα να στοχάζεται τον εαυτό του και να αυτορυθμίζεται.

6. Ικανότητα του πολίτη
Περιλαμβάνει την ικανότητα που επιτρέπει σε ένα άτομο να ενεργεί ως συνειδητός και
υπεύθυνος πολίτης, συμμετέχοντας πλήρως στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας του.

7. Ικανότητα επιχειρηματικότητας
Η ικανότητα επιχειρηματικότητας αναφέρεται στη δημιουργική ικανότητα να μπορείς να
αναλύεις το πλαίσιο δράσης και να βρίσκεις λύσεις για πολύπλοκα προβλήματα,
χρησιμοποιώντας φαντασία, στρατηγική σκέψη, κριτικό στοχασμό.

8. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και ικανότητα έκφρασης.
Η ικανότητα στην πολιτιστική συνείδηση και έκφραση περιλαμβάνει κατανόηση και σεβασμό
για το πώς οι ιδέες και το νόημα εκφράζονται δημιουργικά και μεταδίδονται σε διαφορετικούς
πολιτισμούς και μέσω μιας σειράς τεχνών και άλλων πολιτιστικών μορφών. Περιλαμβάνει την
ενασχόληση με την κατανόηση, την ανάπτυξη και την έκφραση των δικών του ιδεών και της
αίσθησης του τόπου ή του ρόλου του στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και πλαίσια.
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2. H EΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HEROES ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
(Centro Machiavelli)
Ολόκληρη η εμπειρία του HEROES στις χώρες εταίρους ακολουθήθηκε σε διάφορες φάσεις, όπως:
• Μια δράση προκαταρκτικής έρευνας, με στόχο τη διερεύνηση και τη χαρτογράφηση των
βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται ήδη για την προώθηση της εκπαίδευσης για την
πολιτιστική κληρονομιά στους νεότερους και εάν και πώς εφαρμόζονται άτυπες μεθοδολογίες σε
αυτό το θέμα τόσο στο σχολείο όσο και/ή από πολιτιστικά ιδρύματα.
• Την πρώτη σύνταξη των περιεχομένων του Μοντέλου HEROES, λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από την ερευνητική φάση και τους κύριους εκπαιδευτικούς
στόχους που συνδέονται με την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά προς όφελος των νέων
γενεών. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, οι εταίροι πραγματοποίησαν μια μεθοδολογική
μελέτη, εμβαθύνοντας τα παιδαγωγικά ζητήματα που είναι χρήσιμα για τον γόνιμο συνδυασμό
των αρχών της προσέγγισης από ομοτίμους και της μη τυπικής μάθησης με θέματα πολιτιστικής
κληρονομιάς, και περιέγραψαν μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση που αποτελείται από
διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες επικεντρώθηκε στη γνώση, τη συμμετοχή και την εκτίμηση
των πιο σημαντικών τοπικών πολιτιστικών αγαθών και ιδιαιτεροτήτων (στη Φλωρεντία, τη
Μάλαγα και την Αθήνα).
• Η πραγματοποίηση ενός συνόλου ιδιόμορφων εργαστηρίων που απευθύνονται στο διδακτικό
προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς που ανήκουν
σε μουσεία ή σε άλλους οργανισμούς/θεσμούς αφιερωμένους στην ανάδειξη και προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Χάρη σε αυτά τα εργαστήρια, τα περίεργα εκπαιδευτικά περιεχόμενα
που αναπτύχθηκαν από το μοντέλο HEROES έχουν συζητηθεί και τελειοποιηθεί με αυτούς τους
επαγγελματίες και έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να εκτελούν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες ομοτίμων που περιλαμβάνονται στη Μέθοδο που - μαζί με το θεωρητικό πλαίσιο
που προσφέρεται από τις Οδηγίες - σχηματίζει το ίδιο το μοντέλο HEROES.
• Ο πειραματισμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου του Μοντέλου μέσω της πρακτικής δοκιμής
των δραστηριοτήτων ομοτίμων για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά που γίνεται τόσο
σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δασκάλων της
Φλωρεντίας, της Μάλαγας και της Αθήνας, όσο και σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση, όταν
τα ιταλικά μαθητές από το πιλοτικό σχολείο του έργου - το Istituto Tecnico per il Turismo "Marco
Polo" - φιλοξενήθηκαν στη Μάλαγα και στην Αθήνα για να οδηγηθούν από Ισπανούς και Έλληνες
συνομηλίκους τους στην ανακάλυψη της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων τους.
Στις επόμενες παραγράφους θα θέλαμε να προσφέρουμε στον αναγνώστη μια γενική επισκόπηση
όλων των προαναφερθέντων φάσεων εργασίας, που οδήγησαν τους εταίρους στη δημιουργία
αυτών των Οδηγιών και στο βασικό τους παράρτημα, που παρέχουν σε εκπαιδευτικούς και
πολιτιστικούς εκπαιδευτές χρήσιμες προτάσεις και μεθοδολογικές συμβουλές να υιοθετηθούν
στις καθημερινές εκπαιδευτικές τους εργασίες για τη σωστή ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς ως μέσο ανάπτυξης και γνώσης για τους νεότερους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην
περιγραφή ιδιαίτερα των δραστηριοτήτων δοκιμών, καθώς αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα και την
πιο επιτυχημένη και ικανοποιητική φάση της συνολικής εμπειρίας του έργου HEROES στις χώρες
εταίρους.
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2.1 Η Φάση της Προκαταρκτικής Χαρτογράφησης
Η Προκαταρκτική Χαρτογράφηση επέτρεψε τη συλλογή βασικών περιεχομένων και πληροφοριών
σχετικά με την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά σε κάθε χώρα εταίρο, χρήσιμα για την
υλοποίηση του βασικού αποτελέσματος του έργου HEROES: το HEROES MODEL. Μέσω αυτής της
γενικής έρευνας, οι εταίροι προώθησαν επίσης την αμοιβαία ανταλλαγή διδακτικών εμπειριών,
παιδαγωγικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως κοινή αξία και
ευθύνη, αναπτύσσοντας μια συνολική άποψη για τις τρέχουσες πιο σημαντικές δραστηριότητες
που πραγματοποιούνται από Σχολεία ή/και Πολιτιστικά Ιδρύματα στην περιοχή αυτή. Επίσης, η
έρευνα επέτρεψε την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και των πιο υιοθετημένων
μεθοδολογιών από το διδακτικό προσωπικό και τους πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς για το σκοπό
αυτό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη αυτές που βασίζονται σε μη τυπικές και συμμετοχικές
προσεγγίσεις. Έχοντας επίγνωση των χαρακτηριστικών του ανιχνευθέντος θέματος και της
σχετικής πολλαπλότητας των πιθανών παραλλαγών του, τα αποτελέσματα αυτής της γενικής
έρευνας δεν σκοπεύουν να είναι πλήρως εξαντλητικά του συνόλου των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που συνδυάζουν Σχολική και Εκπαίδευση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε κάθε
χώρα εταίρο (Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία). Ως εκ τούτου, η έρευνα δεν θεωρήθηκε ως βαθιά
επιστημονική έρευνα, αλλά ως προκαταρκτικός ορισμός του γενικού επιχειρησιακού πλαισίου για
την ανάπτυξη του Μοντέλου.
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Σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις, η φάση προκαταρκτικής χαρτογράφησης που διεξήχθη
στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα είχε κυρίως στόχο:
1. Εντοπίστε και συγκρίνετε τις πιο χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες και καλές πρακτικές που
έχουν ήδη υιοθετηθεί από τους εμπλεκόμενους εταίρους και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους
φορείς (μουσεία, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα νεολαίας, κ.λπ.) για την προσέγγιση των μαθητών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς - τόσο σε διδακτικά όσο
και εκτός διδακτικές δραστηριότητες – με στόχο τον εντοπισμό των πιο σημαντικών και την
επισήμανση των πιο αποτελεσματικών στοιχείων τους που πρέπει να επεξεργαστούν εκ νέου και
να ανανεωθούν, ώστε να ρέουν στο αρχικό μοντέλο HEROES.
2. Επισημάνετε και εκτιμήστε τις πιθανές υπάρχουσες συνεργασίες μεταξύ Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Σχολείο, Πανεπιστήμιο, Πολιτιστικά Επιμορφωτικά Κέντρα, κ.λπ.) και Πολιτιστικών
Ιδρυμάτων, αφιερωμένων στην προώθηση και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(Μουσεία, Αίθουσες Τέχνης, Πολιτιστικά Ιδρύματα κ.λπ.) για την προσέγγιση του μεμονωμένες
ομάδες-στόχους στην Εκπαίδευση Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η υιοθετημένη έννοια της
Κληρονομιάς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με την εκτεταμένη της έννοια: όχι μόνο καλλιτεχνική,
μουσεία και μνημειακή κληρονομιά, αλλά και όλα τα άλλα σημαντικά στοιχεία ζωής που
συνιστούν την πολιτιστική, ιστορική, ταυτότητα και κοινωνική κληρονομιά περιοχών και
πληθυσμών.
3. Εντοπισμός νέων δυνατοτήτων και καινοτόμων τρόπων συνεργασίας για εκπαιδευτικούς
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σκοπούς μεταξύ Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που θα μπορούσαν να
αποκαλυφθούν με τη γνώση και την υιοθέτηση της προσέγγισης HEROES που επικεντρώνεται
στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά για την ενίσχυση της διαπερατότητας μεταξύ
διαφορετικών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών οδών.
Τα δεδομένα σχετικά με τις μεθοδολογίες και τις καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται ήδη,
που ανακτήθηκαν κατά την αρχική έρευνα, έχουν συγκριθεί και επεξεργαστεί εκ νέου ως αρχική
βάση για το σχεδιασμό του μοντέλου HEROES. Στη συνέχεια, η δομή και το περιεχόμενο του
Μοντέλου έχουν αναπτυχθεί από κοινού από όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους, λαμβάνοντας
υπόψη την κληρονομιά των προηγούμενων εμπειριών και την ενσωμάτωση των αρχών της
εκπαίδευσης ομοτίμων και άλλων καινοτομιών για τη δημιουργία της νέας πρωτότυπης
προσέγγισής τους. Η ευρωπαϊκή ομαδική εργασία προσδιόρισε επίσης τους τρεις βασικούς
πυλώνες αυτής της προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθούν ως μεθοδολογικός ακρογωνιαίος λίθος
για την υλοποίηση ολόκληρου του Μοντέλου και συνίστανται σε:
• Παροχή σε Εκπαιδευτικούς και Πολιτιστικούς Εκπαιδευτές ειδικής τεχνογνωσίας που δίνει τη
δυνατότητα στους μαθητές να γίνουν πρωταγωνιστές της προσωπικής τους εξέλιξης και
διαδρομής γνώσης, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες.
• Προώθηση μεταξύ των εφήβων της εκπαιδευτικής αξίας της αμοιβαίας γνώσης, της κριτικής
σκέψης και του σεβασμού των διαφορών ως μέσα για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής
συνείδησης, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και την ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μέσω της Εκπαίδευσης για την Πολιτιστική
Κληρονομιά.
• Προσθήκη της έννοιας της αξίας της προσβασιμότητας στις έννοιες της συμμετοχής των νέων
και της ευρείας πρόσβασης στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Όλες οι εκπαιδευτικές
πρακτικές του Μοντέλου περιλαμβάνουν δραστηριότητες που δίνουν επίσης προσοχή σε ειδικές
ανάγκες, υπογραμμίζοντας την εγγενή αξία της ένταξης της κληρονομιάς.
Από το αυστηρά λειτουργικό, η προκαταρκτική έρευνα προέβλεπε ένα θεωρητικό μέρος, που
ουσιαστικά διεξήχθη με επιτραπέζια μελέτη και συλλογή τεκμηρίωσης σχετικά με τα εστιασμένα
θέματα, και για ένα εμπειρικό μέρος, που πραγματοποιήθηκε με την άμεση συνεισφορά
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Εκπαιδευτικών και επιλεγμένων
ομάδα βασικών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών Ιδρυμάτων (Βασικοί Μάρτυρες). Το
πρώτο είχε ως στόχο να καθορίσει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται οι
δραστηριότητες για την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά που επισημαίνονται σε κάθε
χώρα εταίρο και έχει διεξαχθεί συλλέγοντας και επισημαίνοντας πιθανές διεπιστημονικές
μελέτες, επιστημονικές αναφορές ή/και πιθανά εθνικά νομοθετικά ορόσημα για τα εστιασμένα
θέματα (π.χ. αναφορές σε δραστηριότητες Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο σχολείο,
υπάρχοντα επίσημα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που βασίζονται στην Εκπαίδευση στην
Πολιτιστική Κληρονομιά, χρήση μεθόδων Εκπαίδευσης ομοτίμων που εφαρμόζονται σε
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πολιτιστικές δραστηριότητες ή σε σχολικές/εξωσχολικές δραστηριότητες στο σχολείο κ.λπ.).
Το εμπειρικό μέρος έχει πραγματοποιηθεί μέσα από δύο διαφορετικές δράσεις: 1) Εργαστήρια
τοπικής έρευνας, στα οποία συμμετείχαν καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
επαγγελματίες που εργάζονται στα Εκπαιδευτικά Τμήματα πολιτιστικών ιδρυμάτων και
οργανισμών. Αυτά τα εργαστήρια έχουν διεξαχθεί με τη μεθοδολογία Focus Group και είχαν ως
στόχο να διερευνήσουν τα εστιασμένα θέματα στην Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά,
ανιχνεύοντας και συλλέγοντας τις πιο σημαντικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από τους
Πολιτιστικούς Εκπαιδευτές και το Διδακτικό Προσωπικό για την εισαγωγή των νέων (κυρίως
εφήβων) στην Πολιτιστική Κληρονομιά. 2) Ένα σύνολο προσαρμοσμένων συνεντεύξεων με
βασικούς μάρτυρες που ανήκουν σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, όπως Διευθυντές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές και/ή Διευθυντές Εκπαιδευτικών Τμημάτων.
Επιμελητών και Διευθυντών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και Μουσείων. Οι συνεντεύξεις επέτρεψαν
να εξεταστούν σε βάθος ορισμένα βασικά θέματα σχετικά με την αξία της Εκπαίδευσης στην
Πολιτιστική Κληρονομιά ως μέσο προώθησης της γνώσης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, των
διαδικασιών οικοδόμησης ταυτότητας και της συμμετοχής των πολιτών μεταξύ των νεότερων. Οι
ερωτηθέντες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της προσβασιμότητας (με την ευρύτερη και
εκτενέστερη σημασία της) σε αυτό
Η πολιτιστική κληρονομιά, ως αναπόφευκτη προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή των νέων,
και πώς μπορούν να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών ιδρυμάτων, ώστε να προσφέρουν ολοένα και πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά
μονοπάτια για την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
(Για να συμβουλευτείτε την πλήρη έρευνα, δείτε την «Προκαταρκτική Έκθεση χαρτογράφησης»
που διατίθεται δωρεάν στα αγγλικά από την πλατφόρμα HEROES σε αυτόν τον σύνδεσμο:
http://www.heroes-edu.eu/library.page)

2.2 Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μουσειοπαιδαγωγούς
Μετά την ανάπτυξη του παιδαγωγικού περιεχομένου του μοντέλου HEROES, σε κάθε χώρα έχουν
οργανωθεί ειδικά Εσωτερικά Εργαστήρια με στόχο να δείξουν στους δασκάλους και τους
πολιτιστικούς εκπαιδευτές πώς οι αρχές της εκπαίδευσης ομοτίμων μπορούν να συνδυαστούν
συγκεκριμένα με αυτές της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά.
Το πρώτο προσχέδιο του Μοντέλου HEROES – πράγματι – αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε μέσα
από αυτά τα εργαστήρια όπου οι συμμετέχοντες εμβάθυναν και συζήτησαν το πρακτικό και
θεωρητικό περιεχόμενο των Οδηγιών, ως προπαρασκευαστική δράση για την επιτόπια δοκιμή.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες διερεύνησαν την
εκπαιδευτική πρόταση που σχεδιάστηκε από κάθε οργανισμό-εταίρο με στόχο την προώθηση της
γνώσης και της αξιοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς με την εκτεταμένη σημασία της:
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όχι μόνο ως σχολικό θέμα αλλά ως ενεργό μέσο που ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο, την
ταυτότητα διαδικασίες οικοδόμησης και συμμετοχή των νεότερων πολιτών. Τα Εσωτερικά
Εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στη Φλωρεντία, τη Μάλαγα και την Αθήνα έχουν δομηθεί
παρόμοια: η πρώτη συνεδρία αφιερώθηκε στη συζήτηση και εμβάθυνση του θεωρητικού (και
παιδαγωγικού) πλαισίου του Μοντέλου (οι κατευθυντήριες γραμμές HEROES), ενώ η δεύτερη
εστίασε στο πρακτικό και μεθοδολογικό πτυχές χρήσιμες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ομοτίμων που έχουν σχεδιαστεί σε κάθε χώρα.
Αυτές οι δραστηριότητες - που θα μπορούσαν να προστεθούν γόνιμα από τους εκπαιδευτικούς
στην παραδοσιακή σχολική διδασκαλία για τα περιεχόμενα πολιτιστικής κληρονομιάς - είναι
πράγματι ριζωμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής περιοχής των εταίρων και
δημιουργούν μια ιδανική συνέχεια που ξεκινά από την Αθήνα, περνά από την Αναγέννηση της
Φλωρεντίας και κορυφώνεται στη Μάλαγα μεταξύ της σύγχρονης τέχνης και των τοπικών
παραδόσεων, αγκαλιάζοντας την ιδέα της κληρονομιάς τόσο στην υλική όσο και στην άυλη
διάστασή της.
Η φάση του συγκεκριμένου έργου έχει πραγματοποιηθεί από όλους τους εταίρους κατά τη
διάρκεια της έκτακτης ανάγκης υγειονομικής περίθαλψης λόγω της πανδημίας Covid που πλήττει
όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικά σε διαδικτυακές
ρυθμίσεις και χρησιμοποιώντας μέσα εξ αποστάσεως, οδηγώντας τόσο τους συντονιστές από
τους συνεργαζόμενους οργανισμούς (που οργάνωσαν και διαχειρίστηκαν τις εκπαιδευτικές
συνεδρίες) όσο και το συμμετέχον διδακτικό προσωπικό και τους πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς
να καταφύγουν μαζικά σε τεχνολογίες ΤΠΕ, αντιμετωπίζοντας ασυνήθιστο τρόπο δουλειάς εκείνη
την εποχή. Η συγκεκριμένη περίσταση, αν και συνδέεται με μια πολύ δύσκολη γενική κατάσταση,
επέτρεψε στους εταίρους να εξοικειωθούν περισσότερο με τα ψηφιακά στοιχεία και να
βελτιώσουν την εικονική συνεργασία τους καθώς και να διερευνήσουν απτά τις δυνατότητες ΤΠΕ
που εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικές ή/και εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Τέλος, ο θετικός επαγγελματικός συνδυασμός μεταξύ δασκάλων και πολιτιστικών εκπαιδευτικών
που έγινε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων συνέβαλε στην προώθηση της γόνιμης ανταλλαγής
διαφορετικών εκπαιδευτικών εμπειριών και προσεγγίσεων, ώστε να εμπλουτιστούν περαιτέρω οι
δραστηριότητες προς όφελος των μαθητών.
2.3 Πειραματισμός μοντέλου HEROES
Οι πιλοτικές δραστηριότητες στις χώρες εταίρους ακολούθησαν τη φάση εργασίας που
αφιερώθηκε στα Εσωτερικά Εργαστήρια, όπου δάσκαλοι και πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί
διερεύνησαν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση που προσφέρεται από το μοντέλο HEROES
και στόχευαν να τους υποστηρίξουν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων
μαθησιακών δράσεων για εφήβους με επίκεντρο τη γνώση. προστασία, προώθηση και
προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη φάση των δοκιμών - πράγματι - συμμετείχαν
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδακτικό προσωπικό και πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί από
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τη Φλωρεντία, την Αθήνα και τη Μάλαγα, ώστε να εκτελούν τοπικά ελκυστικές, δημιουργικές και
διαδραστικές δραστηριότητες για να προσεγγίσουν και να εκπαιδεύσουν τους νέους
συμμετέχοντες σε πολιτιστικά θέματα καθώς και να τους υποστηρίξουν σε την προσωπική τους
ανάπτυξη και ανάπτυξη.
Η εκπαιδευτική πρόταση HEROES - που αναπτύχθηκε με τη συμβολή κάθε χώρας εταίρου χωρίζεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τους μαθητές
ενεργούς πρωταγωνιστές της μαθησιακής τους διαδρομής και την εκπαίδευση στην πολιτιστική
κληρονομιά έναν ελκυστικό μοχλό υποστήριξης της γνώσης, της ατομικής ανάπτυξης, της
διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας και της εκπαίδευσης στην πολιτιστική
κληρονομιά. ενεργό πολίτη.
Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης ομοτίμων που δοκιμάστηκαν στις χώρες εταίρους ήταν:
Οι «Digital Art Ambassadors» από τις Γκαλερί Ουφίτσι, που συνίστανται στη δημιουργία μικρού
μήκους βίντεο με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά ως αιτία έμπνευσης για την επανεκκίνηση της
χώρας, όπου οι μαθητές αρνήθηκαν αυτό το περίεργο θέμα ξεκινώντας από έργα ή μοτίβα που
υπάρχουν στο τοπικό μουσείο που επέλεξαν?
Το «FIRENZE the Right Way 2.0» από το Marco Polo Institute, το ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας
είναι το αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας όπου οι μαθητές συμμετείχαν ως «οδηγοί» για να
βοηθήσουν τους επισκέπτες και τους κατοίκους να ανακαλύψουν τις ιστορικές, πολιτιστικές και
περιβαλλοντικές ομορφιές της περιοχή, προτείνοντάς τους επίσης υπηρεσίες φιλοξενίας,
αναψυχής και τροφοδοσίας με στόχο να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις
καλές ταξιδιωτικές πρακτικές και την εθιμοτυπία ώστε να εκτιμήσουν πλήρως το κέντρο της
πόλης της Φλωρεντίας.
Το «Κυνήγι Θησαυρού στην Αρχαία Ελλάδα» του ΕΚΕΔΗΣΥ, μια διαδρομή ανακάλυψης της
Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και της υλικής κληρονομιάς της Αθήνας, με στόχο να μάθει για
διαφορετικές περιόδους τοπικής ιστορίας και αριστουργήματα.
Το «Virgen de la Victoria de Málaga» από το UMA, μια δραστηριότητα επικεντρωμένη στην εικόνα
της Παναγίας μεταξύ αρχαίας και σύγχρονης τέχνης, που περιλαμβάνει: προσέγγιση, έρευνα και
μελέτη του Ιερού και του Καθεδρικού Ναού της Μάλαγα αφιερωμένο στην Παναγία και στο
Μουσείο Χόρχε Ράντο, όπου η σύγχρονη επανερμηνεία της εικόνας της (από τον Χόρχε Ράντο)
φυλάσσεται.
Όλες οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρείχαν έναν αποτελεσματικό και φρέσκο
πόρο ικανό να υποστηρίξει το ενδιαφέρον, τα κίνητρα και τη συμμετοχή των μικρών μαθητών
στην κατασκευή τόσο της γνώσης όσο και των ίδιων τους.
Σε κάθε χώρα η δοκιμή της μεθοδολογίας HEROES για την εκπαίδευση στην πολιτιστική
κληρονομιά αντιμετώπισε τους περιορισμούς λόγω της έκτακτης ανάγκης του Covid 19, που
επηρέασαν έντονα την εφαρμογή της. Δυστυχώς, η πανδημία σηματοδότησε όχι μόνο το 2020
αλλά και ένα μεγάλο μέρος του 2021, επηρεάζοντας σημαντικά όλες τις σχολικές και πολιτιστικές
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δραστηριότητες. Απαιτούσε από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες μεγάλη προσπάθεια και
οργανωτική δέσμευση, αλλά, ταυτόχρονα, πρόσφερε μια μεγάλη ευκαιρία να τεθούν εκεί έξω. Οι
μαθητές, οι δάσκαλοι και οι πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί αποδέχθηκαν την πρόκληση που ξεκίνησε
από την πανδημία αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Οι
μαθητές παρακολούθησαν διαδικτυακά μαθήματα για τη θεωρητική προετοιμασία των
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ομοτίμων, πραγματοποίησαν εικονικές επισκέψεις σε διάφορους
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσεία, γκαλερί, εξωτερικούς χώρους) και ώθησαν την
έρευνα νέων τρόπων έκφρασης που συνδυάζουν εκπαίδευση, ψηφιακές τεχνολογίες και
πολιτιστική κληρονομιά. Με αυτόν τον τρόπο, οι πειραματικές δραστηριότητες - πέρα από αυτό
που είχε αρχικά προγραμματιστεί - αποδείχθηκαν ότι «πραγματοποιήθηκαν στην εποχή τους» και
δημιούργησαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν ξανά τις δημιουργικές και ανθεκτικές δυνατότητες
των νέων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον και πάθος στις
προτεινόμενες ψηφιακές δραστηριότητες, χωρίς όμως να ξεχάσουν ποτέ να επιβεβαιώσουν την
ουσιαστική αξία του να είσαι «παρουσία». Η άμεση επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά καθώς
και η σχεσιακή και συναισθηματική διάσταση της μάθησης παραμένουν πάντα - και σε κάθε
περίπτωση - η πτυχή που θεωρούν απαραίτητη για μια πραγματικά ολοκληρωμένη πορεία
ανάπτυξης και γνώσης.

2.3.1 Η δοκιμή του μοντέλου στην Ιταλία (UFFIZI)
(Gallerie degli Uffizi)
Οι Πρεσβευτές Ψηφιακής Τέχνης αντιπροσωπεύουν την πρόταση των Γκαλερί Ουφίτσι για τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομοτίμων που επικεντρώνονται στην πολιτιστική κληρονομιά να
συμπεριληφθούν στο μοντέλο HEROES. Το πολύ σχετικό χαρακτηριστικό αυτής της
δραστηριότητας είναι ότι ενσωματώθηκε στο ευρύτερο φάσμα της εκπαιδευτικής προσφοράς των
Galleries που απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Training Pathways for Transversal
Competences and School Καθοδήγηση, πρώην Πρόγραμμα Εναλλαγής Σχολείου-Εργασίας), με
στόχο τη μετατροπή της μεθοδολογίας ομοτίμων που εφαρμόζεται σε πολιτιστικά θέματα σε μια
σταθερή πρακτική. Αυτή η δραστηριότητα, αν και δημιουργήθηκε για να αναπληρώσει την
αδυναμία, λόγω πανδημίας, να πραγματοποιήσει παρουσία του πειραματισμού της νέας
δραστηριότητας ΗΡΩΩΝ εμπνευσμένη από την προηγούμενη εμπειρία των «Πρεσβευτών της
Τέχνης», αποδείχθηκε τόσο έγκυρη που εντάσσεται μόνιμα στην εκπαιδευτική προσφορά των
Γκαλερί Ουφίτσι.
Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα έχει προταθεί - για το σχολικό έτος 2020-2021 - στις τριετείς
τάξεις των Ινστιτούτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας της Τοσκάνης και των άλλων ιταλικών σχολείων που αποφάσισαν να ακολουθήσουν
αυτόν τον δρόμο. Οι πιο επαναλαμβανόμενοι σχολικοί κλάδοι που αντιμετωπίστηκαν για την
ανάπτυξη της δραστηριότητας ήταν αυτοί που σχετίζονταν με την ιστορική, καλλιτεχνική και
γλωσσική μελέτη που σχετίζεται τόσο με την πολιτιστική κληρονομιά της Φλωρεντίας (γενικά) όσο
και με τα διάφορα μουσεία που ανήκουν στις Πινακοθήκες Ουφίτσι (συγκεκριμένα) καθώς και με
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εκείνα άμεσα με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής δεξιότητας που απαιτείται για επικοινωνία
πολιτιστικού περιεχομένου μέσω της δημιουργίας βίντεο. 64 τάξεις των 20 περ. Σε αυτή τη δράση
συμμετείχαν μαθητές από 22 Ιταλικά Λύκεια. Η ευρεία πλειονότητα προερχόταν από την περιοχή
της Φλωρεντίας (π.χ. Liceo Artistico di Porta Romana, IISS Sassetti Peruzzi, IISS Calamandrei, Liceo
Rodolico, από τη Φλωρεντία και την επαρχία της), αλλά στη δραστηριότητα συμμετείχαν και
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Πράτο (π.χ. IIS C. Livi) , Cascina (IISS A. Pesenti) και
μάλιστα εκτός περιοχής ως Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino του Λέτσε, Liceo Scientifico
G. Ferro του Alcamo (Trapani) και Liceo Scientifico Cavour της Ρώμης.
Ως απόδειξη των διεπιστημονικών χαρακτηριστικών της δράσης και της εκπαιδευτικής ευελιξίας
που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα των Digital Art Ambassadors, τα εμπλεκόμενα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν διαφορετικά προγράμματα σπουδών: κλασικό,
επιστημονικό, καλλιτεχνικό, γλωσσικό και τεχνικό.
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Δραστηριότητε και αποτελέσματα
Thanks Χάρη στη δράση των «Ψηφιακών Πρεσβευτών Τέχνης» προοριζόταν να επιδιώξει τους
ακόλουθους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους:
• εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά για εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη.
• ανάπτυξη επιχειρησιακών και σχεσιακών δεξιοτήτων.
• κοινωνικοποίηση με το περιβάλλον (ακούτε, μαθαίνετε, συνεργάζεστε).
• αναγνώριση/πραγμάτωση διαφορετικών ρόλων και δεξιοτήτων.
Καθώς και να αναπτύξει/βελτιώσει τις ακόλουθες εγκάρσιες δεξιότητες των μαθητών:
• επικοινωνιακές δεξιότητες: γλωσσικές και σχεσιακές δεξιότητες.
• επιχειρησιακές δεξιότητες: προσανατολισμός στην επαγγελματική πραγματικότητα.
αναγνώριση του ρόλου και των λειτουργιών των μουσείων· κατανόηση και συμμόρφωση με τις
διαδικασίες λειτουργίας· ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι μαθητές όλων των εμπλεκόμενων τάξεων,
μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί
σε μεγάλο βαθμό.
Από αυστηρά λειτουργική άποψη, η δράση προέβλεπε την πραγματοποίηση ενός μικρού βίντεο
(max 6 λεπτών) με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά ως λόγο έμπνευσης για την επανεκκίνηση
της χώρας. Οι μαθητές μπόρεσαν να αρνηθούν αυτό το θέμα ξεκινώντας από έργα ή μοτίβα που
υπάρχουν στο μουσείο που επέλεξαν. Το βίντεο έχει γυριστεί τόσο σε ξένη γλώσσα όσο και στα
ιταλικά προκειμένου να διαδοθεί σε σχολεία και διεθνή ιδρύματα με τα οποία τα σχολεία
βρίσκονται σε επαφή για ανταλλαγές ή άλλους λόγους.
Εκτός από τα βίντεο, πολλές άλλες μικρές παρασκηνιακές λήψεις πραγματοποιήθηκαν από τους
μαθητές για να πουν στους χρήστες τι συνέβη στα παρασκήνια καθώς και όλη την οργανωτική
δουλειά που έγινε για το βίντεο. Αυτά τα πολύ σύντομα κλιπ μας δείχνουν τους μαθητές στη
δουλειά με μεγάλο πνεύμα συνεργασίας και σε μια παιχνιδιάρικη και γαλήνια ατμόσφαιρα, αλλά
ταυτόχρονα με πειθαρχία και επαγγελματισμό, αναδεικνύοντας όλες τις δυνατότητες που
ενυπάρχουν στην προσέγγιση της εκπαίδευσης ομοτίμων.
Όλα τα βίντεο συμμετείχαν σε έναν διαγωνισμό όπου μια ειδική κριτική επιτροπή επέλεξε τα
καλύτερα 10 που θα δημοσιευθούν στο επίσημο κανάλι στο Facebook των Uffizi Galleries28.
Το εκπαιδευτικό μέρος των Digital Art Ambassadors διαρθρώθηκε ως εξής:
Α. Εκπαίδευση και προσανατολισμός (10 ώρες online)
Απόκτηση ειδικών πειθαρχικών γνώσεων σχετικά με τον τόπο του πολιτισμού, που εντοπίστηκαν
κατά τη φάση εγγραφής μεταξύ εκείνων που σχετίζονται με τις Πινακοθήκες Ουφίτσι, με τη
μεσολάβηση εξειδικευμένου προσωπικού στο μουσείο (μουσειοπαιδαγωγοί) και με εις βάθος
μελέτες που αναπτύχθηκαν διαδικτυακά.
Β. Η συγκεκριμένη διαδρομή κάθε τάξης/ομάδας περιλαμβάνει 7 διαδικτυακά μαθήματα
κατάρτισης που αποτελούνται από: 3 διαδικτυακά μαθήματα 1 ώρας 20' το καθένα σχετικά με το
μουσείο που επιλέγουν οι μαθητές.
2 διαδικτυακά μαθήματα διάρκειας 1:30 το καθένα για εις βάθος ανάλυση σε ένα θέμα που
συμφωνήθηκε μεταξύ του εκπαιδευτικού και του δασκάλου στο οποίο θα επικεντρωθεί το βίντεο.
2 διαδικτυακά μαθήματα 1:30' έκαστο για την υποστήριξη του περιεχομένου κατά τη διάρκεια
της δημιουργίας του βίντεο.
Εκτός από αυτά τα 7 μαθήματα, σε 2 επιπλέον διαδικτυακά μαθήματα («Επικοινωνία τέχνη»)
διάρκειας 1 ώρας το καθένα, που πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές
κατά τη διάρκεια του 10ωρου εκπαιδευτικού προγράμματος, εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί
παρέχουν στους μαθητές τις θεμελιώδεις τεχνικές έννοιες για να αντιμετωπίσουν τη δημιουργία
ενός βίντεο.
Η απάντηση που δόθηκε στη δραστηριότητα τόσο από μαθητές όσο και από το εκπαιδευτικό
προσωπικό (δάσκαλοι και μουσειοπαιδαγωγοί) συγκεντρώθηκε μέσω συγκεκριμένων
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ερωτηματολογίων που υποβλήθηκαν σε όλους.
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους μουσειοπαιδαγωγούς και το διδακτικό προσωπικό
είναι σαφές ότι η αρχική δυσπιστία τους σχετικά με το έργο -λόγω της καινοτομίας του
περιεχομένου του ίδιου του έργου και των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την
κατάρτιση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) - ξεπεράστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια την
πορεία του έργου. Εκτίμησαν το γεγονός ότι ο ρόλος τους ως μουσειοπαιδαγωγοί αυξήθηκε
σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες δράσεις, έχοντας αυτή τη φορά την ευθύνη να
παρακολουθούν το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος για κάθε τάξη που τους εμπιστεύτηκε.
Επιπλέον, ο ρόλος τους ως συνομήλικοι διευκολυντές τους ενέπλεξε περισσότερο στη
δραστηριότητα, υποχρεώνοντας να τονώσουν την αλληλεπίδραση των μαθητών που, όπως ποτέ
άλλοτε, αναγκάστηκαν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα κοινό τελικό προϊόν.
Όπως έχουν επισημάνει πολλοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, τάξεις που αρχικά δυσκολεύονταν να
βρουν κίνητρο και συμφωνία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας βρήκαν ερέθισμα ακριβώς
στη συνεργασία ενόψει της υλοποίησης ενός συλλογικού προϊόντος. Σε μια τόσο δύσκολη στιγμή
αναγκαστικού χωρισμού λόγω της πανδημίας, η κοινωνικοποίηση που συνεπαγόταν αυτή η
δραστηριότητα ήταν για τους μαθητές το στοιχείο του αντίκτυπου που ξεχωρίζει κυρίως.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε η δράση «Digital
Art Ambassadors» στους μαθητές είναι η αύξηση του αισθήματος ευθύνης τους. Έχοντας ο
καθένας από αυτούς ένα συγκεκριμένο έργο στην ομάδα, ο κάθε μαθητής ένιωσε υπεύθυνος και
ενδυναμωμένος στον δικό του ρόλο για την επιτυχία του κοινού έργου. Το ισχυρό αίσθημα
ευθύνης που απέκτησαν οι μαθητές σε αυτή την εμπειρία είχε μεγάλη επίδραση και στον τομέα
της εκπαίδευσης συνομηλίκων καθώς κάθε «συνομήλικος» αισθάνθηκε υπεύθυνος για τον άλλον
για την επίτευξη των κοινών στόχων.
Αν και όλοι οι μουσειοπαιδαγωγοί και οι δάσκαλοι έχουν ξεπεράσει τους φόβους και τις
αμφιβολίες σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα, πολλοί
έχουν προτείνει, σε περίπτωση που πρέπει να επαναληφθεί η δράση, να συνδυαστούν τα
διαδικτυακά μαθήματα με επισκέψεις σε μουσεία.

Digital Art Ambassadors at work in Florence
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2.3.2 Το περιεχόμενο των δοκιμών του μοντέλου στην Ιταλία (MARCO POLO)
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”)
Ο πειραματισμός σχετικά με το έργο «Florence The Right Way 2.0» το 2020 – 2021 περιελάμβανε
μαθητές από δύο ανώτερες τάξεις από τον Τεχνικό-Τουριστικό κλάδο του Marco Polo της
Φλωρεντίας. Η διδασκαλία του προγράμματος σπουδών αποδείχθηκε ιδιαίτερα κατάλληλη για
αυτήν την εμπειρία καθώς οι μαθητές εφάρμοσαν τις γνώσεις τους σε θέματα όπως η Τέχνη και η
επικράτειά της, το δίκαιο, η τουριστική νομοθεσία, τα οικονομικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα
γαλλικά, τα ιταλικά, η ιστορία και η ιστορία της τέχνης από το πρώτο έτος. Η απόφαση να
συμμετάσχουν οι τελειόφοιτοι στο έργο ήταν επειδή είναι πιο ώριμοι και έχουν ένα στέρεο,
διαδεδομένο πολιτιστικό υπόβαθρο, ικανό να εκφραστεί σε ξένες γλώσσες και ανεξάρτητο στην
οργάνωση εργασιακών καθηκόντων. Αυτές είναι δεξιότητες που συνήθως αποκτώνται στο
Λύκειο. Τέτοιες αξιολογήσεις επέτρεψαν την κατάρτιση των μαθητών με τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για να εγγυηθεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων. Όλοι οι μαθητές,
ακόμη και οι πιο εύθραυστοι, κατάφεραν να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν -αν και με
διαφορετικό τρόπο- με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμικών καταβολών, Ιταλούς
και Ξένους.
Ακόμη και οι ξένοι φοιτητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν με επιτυχία τη δική
τους συμβολή με ενθουσιασμό. Ήταν ευχάριστο γι 'αυτούς, εργάστηκαν ανεξάρτητα και
οδηγήθηκαν από την επιθυμία να δείξουν τα όμορφα μνημεία της Φλωρεντίας στην τοπική τους
κοινότητα - σίγουρα πιο αποτελεσματικά και ελκυστικά αν μιλούν κάποιος στη μητρική του
γλώσσα.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, οι δάσκαλοι οργάνωσαν τα σχέδια μαθημάτων τους
σύμφωνα με την αυστηρή διδακτική τους διαδρομή, με συντονιστή τον καθηγητή-συντονιστή, ο
οποίος στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης. Η επιλογή του
συντονιστή υπαγορεύεται από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται τόσο για την Τέχνη όσο και για την
Ιστορία της πόλης της Φλωρεντίας, ακριβώς του ιστορικού κέντρου.
Η φάση του σχεδιασμού έλαβε υπόψη τόσο τα αναλυτικά προγράμματα των επιμέρους τάξεων
όσο και τις διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, οι μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί
είχαν σημειώσει τις προηγούμενες συζητήσεις από τα στάδια προγραμματισμού και το Εσωτερικό
εργαστήριο. Όλη αυτή η εργασία διευκόλυνε τον συντονισμό και τη συνεργασία των δασκάλων
για να εργαστούν αρμονικά, καθιερώνοντας έτσι έναν ενσυναισθητικό τρόπο προσέγγισης των
μαθητών, οι οποίοι με τη σειρά τους κατάφεραν να κατανοήσουν τέλεια την ιδέα να επιδιώξουν
έναν κοινό στόχο.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πειραματικές δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται από το «Marco Polo Institute», συμβουλευτείτε την πλατφόρμα HEROES:
http://www.heroes-edu.eu/ittMarcoPolo1.page ).
Πειραματικές Δραστηριότητες και Αποτελέσματα
Το έργο των δασκάλων σχεδιάστηκε σύμφωνα με μια άρτια και αυστηρή διδακτική διαδρομή,
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όπου κάθε δάσκαλος, ανεξάρτητα από το αντικείμενο, καθόριζε τους κοινούς στόχους. Στην αρχή,
όλοι οι μαθητές έκαναν ένα εισαγωγικό τεστ για να αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στο έργο Firenze The Right Way 2.0.
Στόχοι των δασκάλων και για τις δύο τάξεις:
• Γνώση της Καλλιτεχνικής-Πολιτιστικής Κληρονομιάς του κέντρου της πόλης της Φλωρεντίας
• Αρχές των αρχών για την προστασία της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
• Αρχές για την ανάδειξη της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
• Προφορική ή/και αναδιανομή μέσων του αποκτηθέντος περιεχομένου
• Απόκτηση από τον μαθητή διαφορετικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (λεκτικών και μη), της
ικανότητας του μαθητή να κάνει τον εαυτό του φορέα κουλτούρας,
• Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στην προστασία και την αξία της Καλλιτεχνικής
Κληρονομιάς ως ωριμασμένης πολιτιστικής ταυτότητας μέσω πολιτιστικών γνώσεων
διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης και ιδέας
• Ενίσχυση της γνώσης ξένων γλωσσών με ιδιαίτερη προσοχή στο τεχνικό-καλλιτεχνικό λεξιλόγιο.
• Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε όλες τις γλώσσες που εμπλέκονται, ακόμη και σε
τρίτες χώρες, αλλά ίσως σε χρήση στην οικογένεια του μαθητή (π.χ. κινέζικα, αραβικά,
φιλιππινέζικα, κ.λπ.).
• Ενίσχυση του τόπου της τέχνης ως τόπου έρευνας, προστασίας, κληρονομιάς και πολιτιστικής
έλξης.
• Αποκτήστε τρόπους σχέσης με τους διαφορετικούς τύπους Ιταλών και ξένων χρηστών (παιδιά,
νέοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες), προσαρμόζοντας τη γλώσσα στα
διαφορετικά επίπεδα κατανόησης του ομιλητή
• Ενίσχυση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
• Κάντε τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη σωστή συμπεριφορά των πολιτών.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία, οι εκπαιδευτικοί αρχικά χρησιμοποίησαν διαφορετικές
προσεγγίσεις όπως επίσημα μαθήματα, «Αφήγηση ιστοριών», «Συνεργατική μάθηση» και
«Μάθηση μέσω της πράξης». Επιπλέον, οι μαθητές που ασχολούνται με ερευνητική εργασία που
διεξάγεται ατομικά ή/και σε μικρές ομάδες. Η αποδοχή τους να είναι ανοιχτοί σε νέες μεθόδους
έθεσε τη βάση για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ομοτίμων, η οποία με τη σειρά της έφερε
εξαιρετικά αποτελέσματα. Η μετάδοση μεταξύ «συνομήλικων» ενδυνάμωσε τους μαθητές να
είναι ενεργοί και θετικοί, ακόμη και μερικοί από τους πιο χωρίς κίνητρα.
Πάνω από όλα η συνεργασία μεταξύ των δασκάλων συνέβαλε στην επιτυχία της δραστηριότητας,
καθώς δουλεύοντας σε ομάδα για έναν κοινό στόχο, οι δάσκαλοι δημιούργησαν όχι μόνο ένα
σημαντικό σημείο αναφοράς, αλλά και ένα ισχυρό ερέθισμα για όλους τους μαθητές. Στο τέλος
του έργου οι περισσότεροι μαθητές κατάφεραν να επιτύχουν ένα καλό επίπεδο αυτονομίας,
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παίζοντας, χωρίς να συνειδητοποιούν, το ρόλο του δασκάλου για τους πιο εύθραυστους
συμμαθητές. Η στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικών αναγκών ήταν καθοριστική για
την όλη δραστηριότητα. Ήταν ενθουσιασμένοι όχι μόνο για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες ή/και σωματικά προβλήματα (Νόμος 104, SLD και BES), αλλά και για τους
συναισθηματικά εύθραυστους μαθητές. Η συνεργασία και η δέσμευση των καθηγητών
εξασφάλισε την προσβασιμότητα και την ένταξη όλων των μαθητών, διασφαλίζοντας τις
συγκεκριμένες ανάγκες όλων τους.
Η μακρά πανδημία Covid-19 του 2020-2021 περιόρισε βαθιά τη διδασκαλία πρόσωπο με
πρόσωπο και την επαφή με τουρίστες, επομένως λιγότερη πρακτική εμπειρία στον τομέα. Παρά
τις δυσκολίες αυτές, αποδείχθηκε μια θετική μαθησιακή εμπειρία χάρη στη μέθοδο «Εκπαίδευση
από ομοτίμους».
Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα εμπόδια και για να μπορέσουν οι μαθητές να εφαρμόσουν με
κάποιο τρόπο τις αρχές του «Firenze The Right Way», οι δάσκαλοι ανέθεσαν στους μαθητές το
καθήκον να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο σε μικρές ομάδες των τοποθεσιών και των έργων
Τέχνης στη Φλωρεντία. Τα θέματα που επέλεξαν οι μαθητές, έγιναν μια ευκαιρία να
προβληματιστούμε για την ομορφιά της τεράστιας Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. Σε αυτούς τους
καιρούς της πανδημίας, φαινόταν ακόμη πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε από την αρχή θυμόμαστε
τη σημασία και την αξία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.
Τα αποτελέσματα ήταν ενδιαφέροντα σε εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά πιο αδύναμα στην τελική
παραγωγή των βίντεο, καθώς δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να κατακτήσουν οι μαθητές την
τέχνη και τις τεχνικές δημιουργίας βίντεο. Οι μαθητές είχαν επίσης πολύ λίγο χρόνο για εμπειρία
στον τομέα.field.
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ITT Marco Polo students at work in Florence
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2.3.3 Το περιεχόμενο των δοκιμών του μοντέλου στην Ελλάδα (EKEDISY)
(EKEDISY)
Μετά την αποδοχή της πρότασης έργου Heroes, επικοινωνήσαμε με πολλά σχολεία και
εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά σε διάφορα έργα για να τους
ενημερώσουμε σχετικά με το Heroes Project. Δημιουργήσαμε συνεχή επικοινωνία με δύο σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα, Ελλάδα που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν.
Μετά την πρώτη συνάντηση του έργου, πραγματοποιήσαμε δύο εργαστήρια στα κεντρικά μας
γραφεία για να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες δασκάλους και μουσειακούς/πολιτιστικούς
εκπαιδευτικούς για το Heroes Project, τις προγραμματισμένες δομές του, τη μέθοδο εκπαίδευσης
ομοτίμων και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή στο έργο. Με ερωτηματολόγια και
ημι-δομημένες συνεντεύξεις στους συμμετέχοντες στα εργαστήρια αναπτύξαμε μια
προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο
σχολείο και τη Μη Τυπική Μάθηση στο Σχολείο.
Στην επόμενη φάση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδέες των συμμετεχόντων (δασκάλων,
εκπαιδευτικών και μαθητών) αναπτύξαμε το φύλλο μεθόδου της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
και τα δοκιμάσαμε διαδικτυακά λόγω περιορισμών του Covid με δύο σχολικές ομάδες, από την
Αθήνα. Στα σχολεία που συμμετείχαν στο τεστ συμμετείχαν δύο διαφορετικές σχολικές ομάδες
(περίπου 40 μαθητές) με τους καθηγητές τους (6 συνολικά) να προέρχονται από το Λύκειο Κάντας
(μαθητές 13 ετών) και από το 15ο Λύκειο Περιστερίου (μαθητές 16 ετών). ) από την Αθήνα, μαζί
με οκτώ μουσειοπαιδαγωγούς από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Μετά τις
διαδικτυακές δραστηριότητες δοκιμών και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές και τις προτάσεις
που έκαναν οι συμμετέχοντες, είχαμε 4 συναντήσεις (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος 2021) για να
δοκιμάσουμε τις δραστηριότητες αυτοπροσώπως και επιτόπου για να τις προετοιμάσουμε για
την τελική τους εφαρμογή. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για
το «Κυνήγι Θησαυρού στην Αρχαία Ελλάδα», η δραστηριότητα έγινε αρχικά ως εικονικό κυνήγι
θησαυρού (λόγω περιορισμών του Covid) στη συνοικία Πλάκα της Αθήνας στο ιστορικό κέντρο. Η
δραστηριότητα, που έγινε διαδικτυακά μέσω Zoom, πραγματοποιήθηκε 08-09/06/2021.

88

83

Treasure Hunt Online activities

Στη συνέχεια, δοκιμάσαμε τη δραστηριότητα αυτοπροσώπως με τους μαθητές τον Σεπτέμβριο και τον
Οκτώβριο, όταν το μέτρο του Covid επέτρεψε τέτοιες συναντήσεις για επίσκεψη στους πραγματικούς
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στην Πλάκα, στη γειτονιά της Αθήνας. Η δραστηριότητα χωρίστηκε
σε δύο συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα 06-07/09/2021 και 04-05/10/2021.
Οι μαθητές και οι καθηγητές τους ήταν πολύ δραστήριοι στο να συν-σχεδίαζαν τα διάφορα ερωτήματα
για τα αινίγματα του κυνηγιού του θησαυρού μαζί με τους μουσειοπαιδαγωγούς, ενώ δήλωσαν επίσης
ότι είναι ένας πολύ πιο διασκεδαστικός τρόπος για να μάθουν για την ιστορία και την πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδας. Χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα είχε ποικίλες ιδέες για τις
διαδρομές και το τέλος του Κυνηγιού του Θησαυρού, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους με εξαιρετικό τρόπο.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πειραματικές δραστηριότητες που πραγματοποιεί το
ΕΚΕΔΗΣΥ, συμβουλευτείτε την πλατφόρμα ΗΡΩΕΣ: http://www.heroes-edu.eu/greece4.page ).
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Πειραματικές Δραστηριότητες και Αποτελέσματα
Όσον αφορά τα πιο σχετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε ολόκληρο τον τοπικό
πειραματισμό του μοντέλου HEROES μέσω της δράσης Κυνήγι Θησαυρού, μπορούμε να
επιβεβαιώσουμε ότι οι μαθητές συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα που αύξησε την πολιτιστική
τους συνείδηση και έκφραση καθώς και την ιστορική τους γνώση και μπόρεσαν να
χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στη δημιουργία της δραστηριότητας. Έμαθαν
επίσης τρόπους να συνεργάζονται μεταξύ τους και να εργάζονται σε ομάδες και ομάδες. Μέσα
από την επανάληψη και την τελειοποίηση της δραστηριότητας θα μπορέσουν να την
πραγματοποιήσουν μόνοι τους και να φιλοξενήσουν συμφοιτητές από την Ευρώπη σε ένα ακόμα
πιο αρθρωμένο περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις που προκλήθηκαν τόσο στους μαθητές όσο και στους επαγγελματίες της
εκπαίδευσης (διδακτικό προσωπικό και πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί) παρατηρήθηκαν κατά την
υλοποίηση της δραστηριότητας και μετά το τέλος της, συλλέγοντας προτάσεις, προβληματισμούς
και παρατηρήσεις από όλους τους συμμετέχοντες.
Για τους μαθητές ο αντίκτυπος ήταν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη, στη γνώση
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που απέκτησαν μέσω μιας διαφορετικής μεθόδου μάθησης. Είχαν επίσης την ευκαιρία να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να γίνουν πιο ευέλικτοι και θετικοί στις αλλαγές, αλλά και να
ανταποκριθούν καλύτερα στη συμμετοχή και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους
προσφέρονται. Από την άλλη πλευρά, για το διδακτικό προσωπικό και τους μουσειοπαιδαγωγούς
είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις μεθόδους διδασκαλίας και στο πώς να
καθοδηγήσουν τους μαθητές τους (ή το κοινό) με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είχαν επίσης την
ευκαιρία να μάθουν ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία ΤΠΕ, που είναι απαραίτητα για την
επαγγελματική τους ανέλιξη σε ένα αλλαγμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως αυτό που έδωσε πίσω
η εμπειρία της πανδημίας.
Μεταξύ των πιο επαναλαμβανόμενων σχολίων, ιδίως μεταξύ των νέων, προέκυψε ότι όλοι
πρότειναν ότι η εμπειρία της δραστηριότητας προσωπικά ήταν πολύ ανώτερη και πιο ελκυστική
και ανταποδοτική. Η χρήση tablet, κινητών τηλεφώνων, κωδικών QR και χαρτών Google έκανε τη
δραστηριότητα πιο εύκολη στην παρακολούθηση (π.χ. για έρευνα ιστορικών λεπτομερειών κάθε
μνημείου) και βοήθησε τους μαθητές να μάθουν νέους τρόπους χρήσης ψηφιακών εργαλείων
που ήδη γνώριζαν.

90

Greek students at work in Athens

2. 3.4 2.3.3 Το περιεχόμενο των δοκιμών του μοντέλου στην Ισπανία ( (University of Málaga)
(Universidad de Màlaga)
Ο πειραματισμός στην Ισπανία χωρίστηκε σε διάφορες δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τις
διάφορες εκπαιδευτικές προτάσεις που ετοίμασε το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα για τη μέθοδο
εκπαίδευσης ομοτίμων που επισυνάπτεται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Ιδιαίτερη
προσοχή δίνεται στη δραστηριότητα που επικεντρώνεται στην Παναγία της Νίκης της Μάλαγα.
Για να έχετε μια πλήρη και πλούσια επισκόπηση του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου του
Πανεπιστημίου της Μάλαγα για τις τοπικές δοκιμές και να διερευνήσετε λεπτομερώς τις
διάφορες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τοπική υλική και άυλη πολιτιστική
κληρονομιά με μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε το σχετικές
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αναφορές διαθέσιμες από την πλατφόρμα HEROES (http://heroes-edu.eu/library.page)
Ο τοπικός πειραματισμός απαιτούσε μια μακρά διαδικασία προετοιμασίας που ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2021 και τη συμμετοχή καθηγητών από διαφορετικά λύκεια και
μουσειοπαιδαγωγούς. Οι αρχικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα του
Πανεπιστημίου της Μάλαγα ήταν να έρθει σε επαφή με τα τρία λύκεια και τα δύο μουσεία που
συμμετείχαν στη φάση του εργαστηρίου και - μεταξύ αυτών - δύο σχολεία και ένα μουσείο
συμφώνησαν να λάβουν μέρος στο τοπικό τεστ. Τέλος, στη φάση των δοκιμών συμμετείχαν το
Μουσείο Jorge Rando, Τμήμα Παιδείας (το πρώτο εξπρεσιονιστικό μουσείο στην Ισπανία
αφιερωμένο στον ομώνυμο καλλιτέχνη), Λύκειο Santa Rosa de Lima: Fundación Victoria, High
School San José, Fundación Loyola. Ως εκ τούτου, φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και πολιτιστικοί
εκπαιδευτικοί που προέρχονται από αυτά τα ιδρύματα έχουν εργαστεί στο γλυπτό της Virgen de
la Victoria (XV αιώνας) και στο γλυπτό που φιλοτέχνησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης Jorge Rando.
Ολόκληρο το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τις τοπικές δοκιμές έχει καταρτιστεί σύμφωνα με
τις αρχές που καθορίζονται από το μοντέλο HEROES. Τον Απρίλιο του 2021 οργανώθηκε ένα
εργαστήριο τον Απρίλιο του 2021 για τη διάδοση των ενδείξεων μεταξύ των δασκάλων και των
μουσειοπαιδαγωγών και για τη συντονισμένη εργασία για το σχεδιασμό των προτάσεών τους. Οι
γενικές ενδείξεις εργασίας ήταν ότι:
1. Κάθε γυμνάσιο ορίζει και αναπτύσσει μία δραστηριότητα με την επιλεγμένη ομάδα τάξης για
το τοπικό τεστ.
2. Κατά προτίμηση, η επιλεγμένη ομάδα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο LTA.
3. Η ομάδα της τάξης χωρίζεται σε μικρές ομάδες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη
δραστηριότητα ενεργώντας ως αποστολείς και παραλήπτες.
4. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων γίνεται από κοινού από τα μέλη της ομάδας (μαθητές,
εκπαιδευτικούς και μουσειοπαιδαγωγούς), ακολουθώντας το Πρότυπο ΗΡΩΩΝ.
5. Οι δραστηριότητες συνδέονται με το μουσείο που συμμετέχει (Χόρχε Ράντο). Προτείνονται
επίσης και άλλα παραδείγματα τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία ενδέχεται να
αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του μοντέλου HEROES στη Μάλαγα σχετικά με τη δραστηριότητα
που επικεντρώθηκε στην Παναγία της Νίκης που πραγματοποιήθηκε από τα τρία
προαναφερθέντα τοπικά ιδρύματα, οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι πολιτιστικοί παιδαγωγοί
εργάστηκαν πάνω στην ιερή εικόνα μεταξύ αρχαίας και σύγχρονης τέχνης.
Η μελέτη του Ιερού αφιερωμένου σε αυτήν την εικόνα της Παναγίας, ο καθεδρικός ναός της
Μάλαγα και η σύγχρονη επανερμηνεία που έκανε ο καλλιτέχνης Χόρχε Ράντο της ιερής εικόνας,
επέτρεψαν στους μαθητές να βρουν έμπνευση για να δημιουργήσουν πρωτότυπα δημιουργικά
έργα της Nuestra Señora de la Victoria. Η δοκιμή έχει αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις:
Φάση 1- Προσέγγιση, έρευνα και μελέτη της κληρονομιάς της Μάλαγα με ιδιαίτερη προσοχή στο
επιλεγμένο αντικείμενο (Ιερό της Virgen de la Victoria, Καθεδρικός Ναός της Μάλαγα, Μουσείο
Jorge Rando)
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Σε αυτή την πρώτη φάση έχουμε προχωρήσει στις επισκέψεις στον Καθεδρικό Ναό, στο Ιερό της
Παναγίας της Βικτώριας (συμπεριλαμβανομένου του Παρεκκλήσιου της Παναγίας, της Κρύπτης
του Ιερού και του Πάνθεον των Κόμηδων της Μπουενάιστα, στολίδι του μπαρόκ, σύμφωνα με την
BIC ) - όπου φυλάσσεται η αρχαία εικόνα του πολιούχου της Μάλαγα - και του Μουσείου Jorge
Rando, όπου οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να παρατηρήσουν την ερμηνεία του πολιούχου της
Μάλαγα από τον καλλιτέχνη Jorge Rando. Η επίσκεψη στο Μουσείο Χόρχε Ράντο έγινε από έναν
από τους εκπαιδευτικούς που εισήγαγαν την ιστορία της Παναγίας, σχετικά με αυτή που έκανε ο
διάσημος ντόπιος καλλιτέχνης. Όλες αυτές οι επισκέψεις μελέτης έχουν πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά, λόγω της κατάστασης συναγερμού για τον Covid-19.
Φάση 2- Δημιουργικές δραστηριότητες των μαθητών: οπτική παρουσίαση της δημιουργικής
διαδικασίας μέσα από εγκαταστάσεις, παραστάσεις, βίντεο, τρισδιάστατα σχέδια
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης πραγματοποιήθηκαν δημιουργικές δραστηριότητες από τους
μαθητές που μπόρεσαν να αναδημιουργήσουν πιστά ή/και ελεύθερα την εικόνα της Παναγίας με
την υλοποίηση ασπρόμαυρων και έγχρωμων σχεδίων, γλυπτών και τρισδιάστατης αναψυχής. Οι
μαθητές έφτιαξαν σκίτσα με μολύβι και χρώμα με τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη
Μαντόνα της νίκης, εμπλουτισμένα με διαφορετικά ερμηνευτικά στοιχεία που προστέθηκαν από
αυτούς ανάλογα με τη δημιουργικότητα, τη στάση και τα συναισθήματά τους. Έκαναν επίσης τη
μοντελοποίηση σε πηλό για να ανακατασκευάσουν τα σκίτσα σε 3d (Γυμνάσιο Santa Rosa de
Lima).
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Work on the holy icon by students of Santa Rosa de Lima
Photographs of the experience (by Victoria Márquez)

Επίσης, σε αυτή τη φάση οι μαθητές του γυμνασίου του San Josè έκαναν μια μελέτη για τις
εννοιολογικές εγκαταστάσεις και τις καλλιτεχνικές παραστάσεις. Ξεκινώντας από τα γεωμετρικά
στοιχεία που υπάρχουν στη σύγχρονη ερμηνεία που έκανε ο Ράντο της ιερής εικόνας της
Παναγίας, σχεδίασαν και υλοποίησαν μια πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση που παίζει τα
θέματα της διαπολιτισμικότητας και της διαθρησκείας μέσα από γεωμετρικά σχήματα. Η
εγκατάσταση χρησιμοποιεί τις γεωμετρικές φιγούρες ως μεταφορά των διαφορετικών θρησκειών
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

που μπορούν να συνυπάρχουν σχηματίζοντας μια ανθεκτική και τέλεια ισορροπημένη δομή (τα
σχήματα είναι κατασκευασμένα από χαρτί), όπου πολλά εύθραυστα μεμονωμένα στοιχεία
μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό ολοκληρωμένο σώμα, αν παραμείνουν ειρηνικά μαζί. Η
περίεργη συναρμολόγηση των χάρτινων σχημάτων που αποτελούν την εγκατάσταση, πράγματι,
είναι αρκετά δυνατή για να υποστηρίξει το βάρος ενός ατόμου, συμβολίζοντας τη δύναμη και την
ενέργεια της διαπολιτισμικότητας.

Work on the art installation by students of San Josè

Φάση 3- Οπτική παρουσίαση της δημιουργικής διαδικασίας
Τέλος, η τρίτη φάση περιελάμβανε τη δημιουργία μιας παρουσίασης βίντεο που δημιουργήθηκε
από τους μαθητές για να απεικονίσει τη δημιουργική διαδικασία που αναπτύχθηκε και από τις
δύο ομάδες και να δείξει τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Το έργο όλης της δημιουργικής
φάσης που συλλέγει το βίντεο είναι διαθέσιμο από την πλατφόρμα HEROES http://heroesedu.eu/spain3.page).

Πειραματικές Δραστηριότητες και Αποτελέσματα
Όσον αφορά τις επιπτώσεις τόσο στους μαθητές όσο και στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης,
μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το έργο συνεργασίας μουσείου-σχολείου για την πολιτιστική
κληρονομιά υπήρξε πρόκληση τόσο για τους μαθητές όσο και για τους δασκάλους και τους
μουσειοπαιδαγωγούς. Αν και οι μαθητές δεν μπόρεσαν να βιώσουν την εμπειρία της μάθησης
από ομοτίμους λόγω τοπικών περιορισμών κινητικότητας κατά την πρώτη φάση, το έργο που
πραγματοποιήθηκε ήταν πηγή προσωπικής ικανοποίησης, καθώς όλες οι πληροφορίες που
ελήφθησαν ήταν αποτέλεσμα ομαδικής έρευνας, κάτι που τους επέτρεψε να κατανοήσουν το
εύρος αυτού που τους ζητήθηκε να κάνουν.
Όσο για τους μουσειοπαιδαγωγούς, δεν έχουν συνηθίσει να έρχονται μαθητές στην τάξη-μουσείο
προετοιμασμένοι εκ των προτέρων, και αυτή η προσαρμοσμένη προπαρασκευαστική εκπαίδευση
τους επέτρεψε να εμβαθύνουν στο νόημα του έργου του Χόρχε Ράντο, ενώ οι δάσκαλοι - που
εργάζονται με το έργο- βασισμένη μεθοδολογία μάθησης - θεώρησε αυτή την εμπειρία άκρως
ικανοποιητική. Χάρη σε αυτή τη δραστηριότητα - πράγματι - στη στάση των μαθητών που
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

93

επιδεικνύονται απέναντι στην προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδο και το περιεχόμενο βρήκαν το
κίνητρο να επεκτείνουν την έρευνά τους στη μάθηση από ομοτίμους. Δουλεύοντας στην ερμηνεία
του έργου του Χόρχε Ράντο για την Παναγία της Νίκης, πρώτα με σκίτσα και στη συνέχεια με
τρισδιάστατη γλυπτική με δασκάλους, κατέστη δυνατή η κατανόηση περιεχομένων που συνήθως
δεν εργάζονται στην τάξη της Εικαστικής και Πλαστικής Αγωγής. Επιπλέον, η εργασία πρότεινε
(πάντα συμφωνήθηκε με τους μαθητές) να εξεταστεί το έργο του Rando σε σχέση με την έννοια
των γεωμετρικών στοιχείων (κύβοι) ως εικονική αναπαράσταση της ειρηνικής συνύπαρξης άνοιξε
το φάσμα προς την κατανόηση όχι μόνο του θέματος των Πλαστικών Τεχνών ή της πολιτιστικής
κληρονομιάς. , αλλά και εργάζεται εγκάρσια στη διαπολιτισμικότητα και, με αυτό, καθιερώνει τα
περιεχόμενα και τους στόχους της κουλτούρας της ειρήνης.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο σχετικά δυνατά και αδύναμα σημεία που εντοπίστηκαν κατά
την υλοποίηση της δραστηριότητας (δυστυχώς λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την
έκτακτη ανάγκη της πανδημίας).
● Δυνατά σημεία αυτής της μεθοδολογικής εμπειρίας
α) Η εμπειρία αφορούσε τη συνεργασία μεταξύ του Μουσείου Jorge Rando και των σχολείων.
Αυτή η συνεργασία ήταν πολύ ευχάριστη για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, ειδικά για
τους μαθητές που μπόρεσαν να βιώσουν και να ξεπεράσουν τη σημασία αυτού του πολιτιστικού
αντικειμένου, που είναι και ο προστάτης άγιος της πόλης της Μάλαγα, από διαφορετικές οπτικές
γωνίες.
β) Αυτή η εμπειρία σήμαινε ότι φεύγουμε από την τάξη για να επισκεφτούμε άλλους
πολιτιστικούς παράγοντες, μεταφέροντας έτσι τη διδασκαλία και τη μάθηση σε άλλα
περιβάλλοντα που σχετίζονται άμεσα με την προτεινόμενη μάθηση. Η έξοδος από την τάξη και η
σύνδεση αυτού που μαθαίνεται με την πραγματικότητα της εν λόγω μάθησης έχει
αναδιαμορφώσει τη διδασκαλία και ιδιαίτερα την καλλιτεχνική μεθοδολογία.
γ) Η πρόταση εκπαίδευσης συνομηλίκων υπήρξε ένας απτός και πολύ ικανοποιητικός
εμπλουτισμός από μεθοδολογικής απόψεως και συνύπαρξης μεταξύ των μαθητών, επηρεάζοντας
σε μεγάλο βαθμό το εγκάρσιο έργο της συνεργασίας και της διεπιστημονικότητας.
● Αδύναμα σημεία
α) Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η υποχρέωση να χρειάζεται να εργάζεστε συνεχώς στο
Διαδίκτυο, λόγω της κατάστασης που προκαλείται από τον COVID-19, και αυτό έχει επίσης
αφαιρέσει τη δυνατότητα να βιώσετε τη μαθησιακή διαδικασία σε πολύ εμπλουτισμένα
περιβάλλοντα, όπως μπορεί να είναι η επίσκεψη στο Μουσείο ή στο ίδιο Ιερό της Virgen de la
Victo
β) Οι μαθητές της Μάλαγα εργάστηκαν με την προοπτική να μοιραστούν τη μάθησή τους με τους
συνομηλίκους τους από τη Φλωρεντία όταν έρθουν στη Μάλαγα, αλλά η εμπειρία θα ήταν πολύ
πιο πλήρης και πλούσια – ειδικά για τους Ισπανούς μαθητές – αν υπήρχε η δυνατότητα
αμοιβαιότητας συμμετέχοντας σε παρόμοια εμπειρία στη Φλωρεντία.
γ) Να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους μαθητές παραμένει
μια εξαίρεση που συνδέεται με την εκδήλωση του έργου HEROES: εξακολουθεί να μην
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περιλαμβάνεται τακτικά στα σχολικά προγράμματα, αλλά η επιθυμία είναι να μετατραπεί σε μια
σταθερή εκπαιδευτική ευκαιρία προς όφελος των μαθητών.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(Centro Machiavelli)
Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μάθησης και Διδασκαλίας (LTTA) αντιπροσώπευαν το κλειδί
ολόκληρης της δοκιμαστικής φάσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου που παρέχεται από το
μοντέλο HEROES. Αυτές οι δραστηριότητες –πράγματι– εμπλούτισαν τον τοπικό πειραματισμό
που διεξήχθη σε κάθε χώρα με μια πρόσθετη εμπειρία που στόχο είχε να δημιουργήσει ένα
πραγματικό σκηνικό για τη συνάντηση και την αμοιβαία ανταλλαγή σε θέματα πολιτιστικής
κληρονομιάς τόσο μεταξύ νέων φοιτητών όσο και εκπαιδευτικών επαγγελματιών που
προέρχονται από διαφορετικές χώρες.
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Μέσω αυτής της ιδιόμορφης δράσης, το Μοντέλο απέκτησε την ευρύτερη εφαρμογή του και
παρείχε σε όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικούς και
πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς) διαφορετικά είδη πλεονεκτημάτων όπως: επαγγελματικός
εμπλουτισμός, καλύτερη συνειδητοποίηση του δυναμικού διαπολιτισμικού διαλόγου ξεκινώντας ακριβώς από την κοινή ανακάλυψη του την τοπική πολιτιστική κληρονομιά - και τη
διεύρυνση των προσωπικών σχέσεων, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων.
Το LTTA συνίστατο σε μια εκπαιδευτική εβδομάδα - που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα
(Οκτώβριος 2021) και στην Αθήνα (Νοέμβριος 2021) - συμπεριλαμβανομένων ειδικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομοτίμων που επικεντρώθηκαν στην τοπική πολιτιστική
κληρονομιά, επισκέψεις μελέτης σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και τόσο
στο ιστορικό κέντρα των πόλεων. Οι καθημερινές εκπαιδευτικές συνεδρίες συμπληρώθηκαν
επίσης από άτυπες στιγμές κοινωνικοποίησης και αναψυχής, που έκαναν ακόμη πιο
αποτελεσματική τη μεθοδολογία των συνομηλίκων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον, την περιέργεια
και την ευημερία στους νέους συμμετέχοντες και επιτρέποντας την πλήρη συμμόρφωση όλων
των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών στόχων.
Σε σύγκριση με ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί στην πρόταση, κατά την έγκριση του έργου, οι
LTTA υποβλήθηκαν σε δραστική συρρίκνωση για τυπικούς λόγους που συνεπάγονταν περικοπή
των ροών κινητικότητας Ισπανών και Ελλήνων φοιτητών στη Φλωρεντία. Έτσι, οι δραστηριότητες
στο εξωτερικό αφορούσαν μόνο δύο επιλεγμένες ομάδες των έξι Ιταλών μαθητών η καθεμία από
το Ινστιτούτο «Marco Polo», οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στη Μάλαγα και στην Αθήνα μαζί με τους
συνοδούς καθηγητές τους. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αυτή η πτυχή δυστυχώς αφαίρεσε
την αμοιβαιότητα ολόκληρης της διεθνικής εκπαιδευτικής δράσης που αρχικά προοριζόταν να
πραγματοποιηθεί για κάθε χώρα. Ωστόσο, οι μαθητές των τοπικών σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που συμμετείχαν τόσο ο Ισπανός όσο και ο Έλληνας εταίρος συνέβαλαν ενεργά στα
εκπαιδευτικά σεμινάρια που προετοιμάστηκαν για τα ιταλικά, συνεργαζόμενοι με πολύ
προληπτικό τρόπο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων και δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για
τα θέματα που αφορούν. εκπαίδευση πολιτιστικής κληρονομιάς.
Για να εκτελέσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την πολιτιστική κληρονομιά και έτσι να
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δοκιμάσουν το Μοντέλο στη διευρυμένη του διάσταση, οι εταίροι υποδοχής - το Πανεπιστήμιο
της Μάλαγα και το ΕΚΕΔΗΣΥ - χρησιμοποίησαν τους δικούς τους επαγγελματίες για να
συντονίσουν και να εμψυχώσουν τις δραστηριότητες των ομοτίμων και υποστηρίχθηκαν από την
τοπική πολιτιστική και εκπαιδευτικά ιδρύματα που ήδη συμμετέχουν στις τοπικές δοκιμές
(Cardenal Herrera Oria School, San José School, Museo Jorge Rando στη Μάλαγα και 15ο Λύκειο
Περιστερίου και Λύκειο Kantas στην Αθήνα).
Από πραγματιστική και παιδαγωγική άποψη, η δράση LTTA συνέβαλε:
• Βελτίωση των συνεργειών μεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
• Ενίσχυση των προφίλ των επαγγελμάτων του εκπαιδευτικού, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή
τους μέσω μιας διευρυμένης ανταλλαγής εμπειριών και μέσω ανανεωμένων ικανοτήτων για την
εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά και τον διαπολιτισμικό διάλογο.
• Ενημερώστε το διδακτικό προσωπικό για τις δυνατότητες μη τυπικής μάθησης που θα
μπορούσαν να προστεθούν στην παραδοσιακή επίσημη διδασκαλία, εξετάζοντας τη δουλειά των
συναδέλφων τους σχετικά με τις αρχές και τα περιεχόμενα που παρέχονται από το μοντέλο
HEROES.
• Απόκτηση και ενίσχυση από τους μαθητές βασικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένων πολιτιστικών
ικανοτήτων, που θα δαπανηθούν τόσο στο Σχολείο όσο και για την επικερδή είσοδό τους στην
αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις και ικανότητες για μελλοντικές
επαγγελματικές και επαγγελματικές επιλογές.
• Αναπτύξτε τις εγκάρσιες ικανότητες των μαθητών όπως οι γλωσσικές δεξιότητες, η ομαδική
εργασία και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και η αυτοενδυνάμωση.

2.1 Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων στην Ισπανία (Οκτώβριος 2021)
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, Universidad de Malaga)
Η εκπαιδευτική εμπειρία στη Μάλαγα (τα λεγόμενα Learning Teaching Training Activities – LTTA)
έλαβε χώρα μεταξύ 25 και 29 Οκτωβρίου 2021 και συμμετείχε έξι μαθητές του Marco Polo
Institute από την τάξη, συμπεριλαμβανομένων των τάξεων 5A -5D - 5E και διαφορετικές ομάδες
Ισπανών μαθητών προερχόμενος από τα τοπικά σχολεία Cardenal Herrera Oria, Santa Rosa de
Lima και San José, οι οποίοι συμμετείχαν προηγουμένως στις ισπανικές δραστηριότητες σχετικά
με πολιτιστικά και πολιτιστικά περιεχόμενα με στόχο να μάθουν πώς να διεξάγουν
δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους μαζί με τους δασκάλους του Plastic και Εικαστική Αγωγή
Victoria Márquez και Lola Sánchez.
Πάνω από όλα, οι Ιταλοί μαθητές απόλαυσαν την εμπειρία τους στη Μάλαγα και ήταν
ευχαριστημένοι για το ταξίδι γενικά. Γύρισαν στο σπίτι ενθουσιασμένοι για τις υπέροχες μέρες
τους που πέρασαν στην Ισπανία, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι τελικά μπόρεσαν να
ταξιδέψουν μετά τον περασμένο χρόνο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κανένας από τους
μαθητές δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε πρόγραμμα Erasmus, ούτε και κυρίως εκτίμησαν τη
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γενναιόδωρη φιλοξενία και την ευγένεια των Ισπανών συναδέλφων τους.
Για συγκεκριμένες απαιτήσεις των τοπικών σχολείων της Ισπανίας, λίγοι από τους μαθητές τους
που συνόδευαν τους Ιταλούς σε ορισμένες δραστηριότητες ήταν πολύ νέοι (ηλικία νεώτερου
γυμνασίου), ωστόσο, παρά τη διαφορά ηλικίας, υπήρξε μια κερδοφόρα ανταλλαγή μεταξύ αυτών
και των Ιταλών μαθητών κατάφεραν να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην ισπανική γλώσσα
και να ανταλλάξουν ιδέες για την ισπανική και ιταλική κουλτούρα, τους καλλιτεχνικούς όρους
κ.λπ. και με κίνητρο
Ο Καθεδρικός Ναός της Μάλαγα, το Ιερό της Virgen de la Victoria και το Μουσείο Jorge Rando
ήταν τα τρία σενάρια της ιστορικής-καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Μάλαγα που επέλεξε ο
Ισπανός εταίρος για να πραγματοποιήσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομοτίμων με βάση τις
αρχές του μοντέλου HEROES . Το όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώθηκε επίσης από
περαιτέρω εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλα μουσεία και χώρους καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος
όπως: το Μουσείο Carmen Thyssen, το ιστορικό κέντρο της πόλης με την Alcazaba και το ρωμαϊκό
θέατρο, το Centre Pompidou, το Muello Uno και τον Picasso. Μουσείο.
Αξιοποιώντας τα ιδιόμορφα πολιτιστικά περιβάλλοντα που προσφέρει ο Καθεδρικός Ναός της
Μάλαγα, το Ιερό της Santa María de la Victoria και το Μουσείο Jorge Rando, η δραστηριότητα
ξεκίνησε την Τρίτη 26 με την παρουσίαση του Καθεδρικού Ναού και του Ιερού από τους μαθητές
του 2ου έτους. του Bachillerato της Σχολής Cardenal Herrera Oria. Οι μαθητές όχι μόνο
παρουσίασαν τα τεχνικά και ιστορικο-καλλιτεχνικά στοιχεία και των δύο μνημείων, αλλά
εισήγαγαν και τους συνομηλίκους τους από τη Φλωρεντία στην κατανόηση της λαϊκής ζέσης της
Μεγάλης Εβδομάδας της Μάλαγα, δείχνοντας και εξηγώντας τις θρησκευτικές εικόνες των
διαφορετικών αδελφοτήτων που εκείνες τις μέρες ήταν που εκτίθεται στον Καθεδρικό Ναό.

Florentine and Cardenal Herrera Oria students at the Camarín de la Virgen de la Victoria (a work by Felipe de
Unzurrunzaga) and in the Plaza de las Cadenas of the Cathedral Basilica of Malaga.

Η δραστηριότητα συνεχίστηκε στις 27/10 με μαθητές από το σχολείο Santa Rosa de Lima, οι
οποίοι παρουσίασαν το έργο του νεοεξπρεσιονιστή ζωγράφου Jorge Rando στους Ιταλούς
συνομηλίκους τους, ενώ οι μαθητές από τη σχολή του San José του Visual and Audiovisual Το
μάθημα Plastic Education παρουσίασε και εξήγησε τη δουλειά τους σχετικά με την έννοια της
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διαπολιτισμικότητας που έγινε κατά τη διάρκεια της ισπανικής τοπικής δοκιμής της μεθοδολογίας
HEROES. Η εικαστική εγκατάσταση που δημιούργησαν οι μαθητές υλοποιήθηκε ξεκινώντας (και
αντλώντας έμπνευση) από το έργο του Rando, την Patrona de Málaga, ένα γλυπτό από
οξειδωμένο χάλυβα που φιλοξενεί έξι χάλκινες παραστάσεις της Παναγίας της Νίκης και από τη
μελέτη της αρχαίας γλυπτικής του Παναγία της Νίκης που βρίσκεται στον ομώνυμο ιερό ναό.
Πέρα από τους συμβολισμούς των δύο αριστουργημάτων, οι μαθητές της Σχολής San Josè
εργάστηκαν για την κατανόηση μεταξύ χριστιανικών και μουσουλμανικών πολιτισμών,
πραγματοποιώντας την εγκατάσταση με λεπτούς σωλήνες από ανακυκλωμένο χαρτί, στους
οποίους ο κύβος και η πυραμίδα συμβολίζουν την ιδέα της ενότητας και της δύναμης μεταξύ των
πολιτισμών. και παραπονέθηκε τη δράση μέσω ενός επιτελεστικού μέρους για το περπάτημα σε
αυτά τα γεωμετρικά σώματα. Η παράσταση είχε στόχο να συμβολίσει την ευθραυστότητα των
ανθρώπινων σχέσεων και την ένωση και των δύο πολιτισμών προκειμένου να «δώσει δύναμη και
αντίσταση στις διακυμάνσεις των διαφορετικών πληθυσμών και - αντί να απορρίψει τις
διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές - να βρει βοήθεια και ανθρωπιστική υποστήριξη» (Καθ. Lola
Sánchez).
Αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος κατανόησης της πολιτιστικής κληρονομιάς από μια σύγχρονη
σκοπιά είναι μέρος της Σύμβασης του Φάρο (2005), η οποία προωθεί τη γνώση της κληρονομιάς
ως κοινό πόρο για την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών. Για να κλείσει η συνεδρία,
οι Ιταλοί φοιτητές - πλαισιωμένοι από εκείνοι του San Josè - βίωσαν την κατασκευή των
συγκεκριμένων μονάδων ανακυκλωμένου χαρτιού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της
εγκατάστασης, δουλεύοντας μαζί στην αυλή του μανταρινιού του Μουσείου Jorge Rando. Από
την πλευρά τους, οι φοιτητές του Ινστιτούτου Marco Polo έδειξαν ένα βίντεο για το πώς
κατανοούν και αφηγούνται την πολιτιστική κληρονομιά σε θεατρική μορφή, βασισμένο στη
συλλογή Tesoro dei Granduchi της Galleria Palatina στη Φλωρεντία.
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Florentine and San Josè students looking at the Italian video making and at work in the centenary mandarin
courtyard of the Rando Museum.
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Η επικεφαλής του προγράμματος HEROES και κοσμήτορας του Πανεπιστημίου της Μάλαγα, Καθ.
Rosario Gutiérrez Pérez, δέχθηκε τους φοιτητές της Φλωρεντίας στις 28 Οκτωβρίου στη Σχολή
Εκπαίδευσης για να συζητήσουν μαζί τους την όλη εμπειρία και να τονίσουν τους εκπαιδευτικούς
σκοπούς (και τη φιλοσοφία) πίσω από το δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη Μάλαγα.
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν σκοπό να προσπαθήσουν να προχωρήσουν πέρα από
την απλή μετάδοση θεωρητικών περιεχομένων για την πολιτιστική κληρονομιά οδηγώντας σε μια
πιο άμεση εμπειρία με το περιβάλλον, μια πραγματική προσωπική εμπειρία με την κληρονομιά,
γιατί από εκεί οικοδομείται η γνώση. Αυτός ήταν ο λόγος που ορισμένες από τις δραστηριότητες
που σχεδίασαν οι δασκάλες Lola Sánchez και Victoria Márquez είχαν να κάνουν με την απόδοση.
Η συνάντηση στη σχολή έδωσε επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές της Φλωρεντίας να
συζητήσουν το βίντεο που προβλήθηκε την προηγούμενη μέρα, θεατροποιώντας τα πολιτιστικά
περιεχόμενα που έχουν δουλέψει.
Ανάμεσα στα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που εντοπίστηκαν στην περίεργη εμπειρία του LTTA,
υπάρχει η δυνατότητα της μη τυπικής προσέγγισης που βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ
συνομηλίκων, καθώς μπόρεσε όχι μόνο να διαδώσει σημαντικό πολιτιστικό περιεχόμενο και
γνώση για την κληρονομιά της Μάλαγα (και της Φλωρεντίας) μέσω της ανταλλαγή εμπειριών και
πληροφοριών μεταξύ των νεαρών συμμετεχόντων, αλλά και για τη δημιουργία διαπροσωπικών
σχέσεων και τη βελτίωση συγκεκριμένων εγκάρσιων ικανοτήτων όπως η γλωσσική (Ιταλοί
μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τα ισπανικά με τους συνομηλίκους τους κατά την
παραμονή τους στη Μάλαγα).
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Students and teachers of the Marco Polo Institute receiving their certificates of attendance

2.2 Οι εκπαιδετικές δραστηριότητες στην Αθήνα (Νοέμβριος 2021)
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, EKEDISY)
Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Learning Teaching Training Activities (LTTA) στην Αθήνα
πραγματοποιήθηκαν από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2021, στις οποίες συμμετείχαν
έξι μαθητές του Ινστιτούτου Marco Polo από τη 13η τάξη 5Α.
- 5Δ - 5Ε και Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στο παρελθόν από το ΕΚΕΔΗΣΥ στη δοκιμαστική
φάση του Μοντέλου ΗΡΩΩΝ (από το Λύκειο Κανθά).
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Οι Ιταλοί μαθητές τόνισαν αμέσως τη θετική αξία της εμπειρίας, ορίστηκαν όμορφη, πολύ
συναρπαστική και ικανοποιητική, ειδικά για την εκπαιδευτική αξία, καθώς μπορούσαν επιτέλους
να εκτιμήσουν από κοντά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης της Αθήνας.
Για άλλη μια φορά είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν μνημεία, μουσεία και έργα τέχνης, τα οποία
τα τελευταία τρία χρόνια είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν και να αναλύσουν προσεκτικά θεμελιώδη μαρτυρία του δυτικού μας πολιτισμού. Μέχρι τότε οι μαθητές είχαν μελετήσει μόνο
φωτογραφίες, βίντεο και εικόνες από το διαδίκτυο, μέσω των οποίων οι ίδιοι δάσκαλοι, με
μεγάλη δυσκολία, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν να τους κάνουν να εκτιμήσουν.
Η Αθήνα, λοιπόν, τους εμφανίστηκε αμέσως με όλη της τη γοητεία και την ομορφιά της, την
απίστευτα πλούσια αρχαία ιστορία της και, φυσικά, την ιστορία της τέχνης της. Χάρη σε αυτό το
έργο, οι μαθητές μπόρεσαν να το εκτιμήσουν όλο αυτό.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι Ιταλοί και Έλληνες μαθητές είχαν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν μαζί σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, επισκέψεις σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους και εκπαιδευτικά εργαστήρια με την υποστήριξη των δασκάλων τους και
των μουσειοπαιδαγωγών από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Παιδείας.
Η κύρια εκδήλωση - η σχεδιασμένη τους δραστηριότητα «Κυνήγι θησαυρού στην Αρχαία Αθήνα»
- υλοποιήθηκε τη δεύτερη μέρα και ήταν πολύ επιτυχημένη και οι επιτευχθέντες εκπαιδευτικοί
στόχοι αφορούσαν:
• Κατανόηση και γνώση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Εξερεύνηση διαφορετικών περιόδων της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας της Αθήνας.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, των δασκάλων και των
μουσειοπαιδαγωγών.
• Καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων με χρήση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων για την
επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων εξερεύνησης, ανακάλυψης, επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης
• Ενεργή συμμετοχή στην ιστορική έρευνα και στην παραγωγή ιστορικής γνώσης.
• Ανάπτυξη βαθιάς σχέσης με μαθητές από διαφορετική χώρα και μέσα από την κοινή εμπειρία
τους δημιουργία ενός πραγματικού δεσμού.
• Ανάπτυξη καλύτερων δεξιοτήτων ξένων γλωσσών
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εισροές και οι προτάσεις τόσο από τους μαθητές όσο και από τους
καθηγητές ήταν πολύτιμες για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Η άποψή τους εμπλούτισε τη
δραστηριότητα με πολύτιμες νέες μεθόδους και βήματα. Οι Ιταλοί μαθητές και δάσκαλοι
εξέφρασαν την απόλαυσή τους για τη δραστηριότητα και κράτησαν το πλαίσιο για να αναπτύξουν
το δικό τους, στην πόλη τους που έχει επίσης μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας ήταν η γειτονιά της Πλάκας -στο ιστορικό κέντρο της
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Αθήνας και βρίσκεται στα ίχνη του λόφου της Ακρόπολης- που χαρακτηρίζεται από ιστορία
αιώνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όψεις της μυθολογίας και της ιστορίας κάλεσαν τους
μαθητές να τις ανακαλύψουν σε κάθε δρόμο, κτίριο και μνημείο. Μέσα από τη δραστηριότητα,
μαζί με τους μαθητές του Λυκείου Katas, οι Ιταλοί ήρθαν σε επαφή με την ιστορία
εκμεταλλευόμενοι μια διαφορετική μεθοδολογία που τους έκανε ενεργούς συμμετέχοντες στη
γνώση. Έτσι δημιούργησαν το σενάριο πάνω στο οποίο εκτυλίχθηκε η ιστορία, έχτισαν τον χάρτη,
βρήκαν τις αποστολές, τους γρίφους, τους γρίφους που έδωσαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν
την ιστορία των μνημείων και της περιοχής ως μια μαγική και συναρπαστική περιπέτεια. Η
ίδρυση της Αθήνας, τα παραμύθια των αρχαίων θεών και ηρώων έχουν παρουσιαστεί και οι
μαθητές μπορούσαν να ζήσουν ως αρχαίοι Αθηναίοι και ως μέτοχοι της συνοικίας της Πλάκας ή όπως την αποκαλούν - της συνοικίας των Θεών. Η περιπέτεια ολοκληρώθηκε στο όμορφο
νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα, που στεγάζει το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης,
όπου οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν.
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Treasure Hunt in Ancient Greece and Workshops at EKEDISY Museum

Στο πρόγραμμα των πολιτιστικών επισκέψεων έχουν συμπεριληφθεί μερικοί από τους πιο
γνωστούς πολιτιστικούς χώρους όπως το Μουσείο Λουτρό των Ανέμων, το Μουσείο της Ακρόπολης,
ο Εθνικός Κήπος Αθηνών, το Μουσείο Νεοελληνικού Πολιτισμού – Άνδρες και Πολιτισμός, ο Λόφος
Φιλοπάππου, τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Οι διαμεσολαβητές συνόδευσαν την ομάδα στους διάφορους χώρους και τα μουσεία όντας
πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να εξηγήσουν τη σημασία της Πολιτιστικής τους Κληρονομιάς. Οι
Ιταλοί φοιτητές εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία για να υποβάλουν πολλές ερωτήσεις για να
βελτιώσουν την κατανόηση και την εκτίμησή τους για τον ελληνικό πολιτισμό, την τέχνη, την
αρχιτεκτονική, την ιστορία και την ιστορία της τέχνης της Αθήνας. Οι ξεναγοί μιλούσαν πάντα
αγγλικά για τις δραστηριότητες, τις ξεναγήσεις στα μουσεία και τις βόλτες.tours, and walks.
Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δείξουν τα έργα τους
«Πρεσβευτές της Τέχνης» που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2020/2021 στο Εθνικό
Μουσείο Bargello και σε άλλα δύο μουσεία μέσα στο Palazzo Pitti στη Φλωρεντία. Στόχος της
εργασίας δεν ήταν μόνο να δείξει και να περιγράψει τα συγκεκριμένα έργα Τέχνης, αλλά και να
εξηγήσει στους Έλληνες μαθητές την έννοια της Εκπαίδευσης Συνομηλίκων, μιας νικηφόρας
μεθόδου συνεργασίας μεταξύ συμμαθητών. Η εργασία στο έργο βοήθησε επίσης να καλυφθεί το
κενό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της Πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στην Αθήνα, μάλιστα, μεταξύ των πολλαπλών δραστηριοτήτων που προτάθηκαν
και πραγματοποιήθηκαν από το πλούσιο πρόγραμμα του ΕΚΕΔΗΣΥ ήταν η δυνατότητα των
μαθητών να εικονογραφήσουν τα καλλιτεχνικά τους βίντεο στους μαθητές του Λυκείου Κανθά που είχαν γνωρίσει παλαιότερα στο «Θησαυρό. Κυνήγι στην Αρχαία Αθήνα «δραστηριότητα.
Επέτρεψε να υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ Ιταλών και Ελλήνων μαθητών στο να μοιράζονται και
να συζητούν μαζί τις δραστηριότητες για την πολιτιστική κληρονομιά που έχουν γίνει μέχρι τώρα
στη χώρα τους. Η προβολή των βίντεό τους ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές
του Marco Polo να εξηγήσουν και να εικονογραφήσουν τα έργα τους στην τάξη. Νόμιζαν ότι θα
μιλούσαν με μαθητές της ίδιας ηλικίας – Μαθητές Λυκείου (18 ετών), ενώ οι μαθητές του Κανθά
ήταν δεκατεσσάρων/δεκαπέντε ετών, αλλά η διαφορά ηλικίας μεταξύ των δύο ομάδων δεν
εμπόδισε να οικοδομηθεί μια εποικοδομητική και κερδοφόρα ανταλλαγή πολιτιστικών
περιεχομένων μεταξύ τους: κάθε μαθήτρια μπόρεσε να παρουσιάσει το βίντεο της τάξης της και
οι Έλληνες μαθητές εκτίμησαν τις δυσαρέσκειες με τον δικό τους τρόπο, παρά τη διαφορά
ηλικίας. Οι μαθητές του Marco Polo θέλησαν να υπογραμμίσουν πόσο φιλόξενοι ήταν το σχολείο
Kantas και οι δάσκαλοι και οι μαθητές: τους υποδέχονταν πάντα με ανοιχτές αγκάλες και
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ενθουσιασμό για τις δύο φορές που συναντήθηκαν, εμπειρίες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Οι
Ιταλοί μαθητές θεωρούσαν το LTTA μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εμπειρία, που εμπνέεται
από πολλές προσδοκίες και την περιέργεια να γνωρίσουν τους Έλληνες μαθητές, τους καθηγητές
τους και κυρίως να κρατήσουν ανεξίτηλη μνήμη. Το ίδιο ένιωσαν και οι Έλληνες οικοδεσπότες
μαθητές και έδωσαν σε κάθε μαθητή μια μικρή ατζέντα, συνοδευόμενη από μια σύντομη
αφιέρωση ευχαριστιών και καλή τύχη για το μέλλον. Οι μαθητές του Marco Polo εκτίμησαν πολύ
αυτή τη γενναιόδωρη χειρονομία φιλοξενίας, η οποία βοήθησε να δημιουργηθεί ένας δεσμός
βαθιάς αίσθησης και φιλίας. Για άλλη μια φορά, δάσκαλοι και πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί καθώς
και όλοι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες μαθητές εκτίμησαν τις δυνατότητες μάθησης των
υιοθετημένων μη -τυπική μεθοδολογία και η συνάφεια της ανάθεσης στους νεότερους του
πρωταρχικού ρόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπόρεσε να ωθήσει το ενδιαφέρον και τα
κίνητρά τους προς τις προτεινόμενες δραστηριότητες και επέτρεψε να συμβάλει σε ένα άνετο
μαθησιακό περιβάλλον, όπου η συναισθηματική και συναισθηματική διάσταση συντηρούσε την
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.
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Φυλλάδια της μεθόδου εκπαίδευυσης μεταξύ
ομοτίμων
Παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών για το
πρόγραμμα HEROES
Πρόλογος
Εδώ προτείνεται η κοινή δομή για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομοτίμων
που προτείνονται στο μοντέλο HEROES σύμφωνα με τα θεματικά πεδία που αναφέρονται στις
Οδηγίες και με σεβασμό των ιστορικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ιδιαιτεροτήτων κάθε
εμπλεκόμενου οργανισμού εταίρου, ο οποίος προετοίμασε τα συγκεκριμένα περιεχόμενα:
• Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Αρχαία Τέχνη και Πολιτισμός στην Ελλάδα
• Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Ανθρωπιστική & Αναγεννησιακή Τέχνη και Πολιτισμός στην
Ιταλία και στην Φλωρεντία
• Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Σύγχρονη Τέχνη και Πολιτισμός στην Ισπανία και στην Μάλαγα
Κάθε δραστηριότητα περιγράφεται μέσω ενός κατάλληλου Φύλλου Μεθόδου που
περιλαμβάνει οδηγίες για τους δασκάλους και τους πολιτιστικούς παιδαγωγούς που
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις μεθοδολογικές προτάσεις που προτείνονται από το
μοντέλο HEROES για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης εστιασμένης
στην εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά υιοθετώντας μια μη τυπική προσέγγιση με βάση
τις αρχές της Εκπαίδευσης μεταξύ Ομοτίμων.
Tα Φυλλάδια Μεθοδολογίας παρέχουν τα ακόλουθα σημεία εστίασης για την υλοποίηση της
δραστηριότητας:
• ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ να προσδιορίσει το κληρονομικό αντικείμενο που θα επικεντρωθεί στη
δραστηριότητα (π.χ. καλλιτεχνικό αγαθό, μουσείο, ιστορικός κήπος, στοιχείο άυλης κληρονομιάς
στο οποίο θα επικεντρωθεί η δραστηριότητα)
• ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ να προσδιορίσει τους αποδέκτες της δραστηριότητας, τα χαρακτηριστικά και
την ηλικιακή ομάδα τους (οι δράσεις μπορούν να προταθούν και να προσαρμοστούν στα
διάφορα ηλικιακά στάδια των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ να επισημάνουν τους κύριους εκπαιδευτικούς σκοπούς που συνδέονται
με την υλοποίηση της δραστηριότητας·
• ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ να τονίσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και επιτεύγματα
που πρέπει να επιδιωχθούν χάρη στην υλοποίηση της δραστηριότητας·
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ για να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να
εφαρμοστεί η εκπαιδευτική δράση στην πράξη.
• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ να περιγράφει τον ρόλο και τα πιο σημαντικά καθήκοντα που
ανατίθενται στην ενήλικη φιγούρα (δάσκαλο ή/και πολιτιστικό παιδαγωγό) στο πλαίσιο της
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εκπαιδευτικής διαδικασίας από ομοτίμους για το σχεδιασμό, τον συντονισμό και την επίβλεψη
της δραστηριότητας.
• ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ για να βοηθήσουν τον δάσκαλο/πολιτιστικό παιδαγωγό στον
εντοπισμό όλων των απαραίτητων υλικών πόρων για την υλοποίηση της δραστηριότητας.
• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (πιθανές απαιτήσεις προσβασιμότητας) για την παροχή χρήσιμων προτάσεων σε
εκπαιδευτικούς/πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς για να γίνουν προσιτές οι εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και την κερδοφόρα συμμετοχή σε αυτές
και από μαθητές με ειδικές ανάγκες.
• ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για να δοθεί σαφής αναφορά στο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων που μπορούν να βελτιωθούν από τους μαθητές χάρη στη
δραστηριότητα.
Τα χαρακτηριστικά κάθε δραστηριότητας τις καθιστούν πιθανώς μεταφερόμενες και
προσαρμόσιμες σε διαφορετικά πολιτιστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
στόχους - και τα πλεονεκτήματα της τοπικής κληρονομιάς - που θα μπορούσαν να επιλέξουν οι
δάσκαλοι και οι μαθητές. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση
και την εστίαση τόσο της άυλης όσο και της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τα φύλλα της μεθόδου
Τα Φύλλα της Μεθόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς που
συμμετέχουν στο έργο, καθώς και από τους μουσειακούς/πολιτιστικούς εκπαιδευτές που
επιβλέπουν τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ομοτίμων. Είναι επίσης ένα βασικό εργαλείο
αναφοράς και καθοδήγησης για τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς συνομηλίκων. Ο τρόπος χρήσης του εργαλείου εξαρτάται από το στάδιο της
δραστηριότητας – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό μιας νέας δραστηριότητας ή για
την παροχή καθοδήγησης σχετικά με την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας μόλις η
δραστηριότητα έχει ξεκινήσει.
Κάθε φύλλο εισάγει τις βασικές αρχές για κάθε πρότυπο της σχεδιασμένης δραστηριότητας και
μπορεί να χρησιμεύσει ως πρακτικό έγγραφο αναφοράς ή λίστα ελέγχου..

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί από τους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες των
Γκαλερί Ουφίτσι και από το προσωπικό του Ινστιτούτου «Marco Polo» και συνίστανται αντίστοιχα
σε: τους «Ψηφιακούς Πρεσβευτές Τέχνης» και το «Firenze Per Bene 2.0». Το πρώτο έχει
δοκιμαστεί από πολλά τοπικά και εθνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την
πειραματική εφαρμογή του μοντέλου HEROES στην Ιταλία. Αυτή η δραστηριότητα
περιλαμβανόταν επίσης στην ειδική προσφορά εκπαίδευσης για το PCTO (Percorsi per lo sviluppo
delle Competenze Trasversali e l'Orientamento – Ειδικές διαδρομές για εναλλαγή ΣχολείουΕργασίας) που παρέχεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης των Γκαλερί Ουφίτσι που ισχύει για
ολόκληρη την εθνική επικράτεια , συμβάλλοντας στο να γίνει μεταβιβάσιμο και βιώσιμο στο
χρόνο. Ενώ το δεύτερο έχει δοκιμαστεί από τις τάξεις του Ινστιτούτου «Marco Polo» στην ίδια
φάση και με τους ίδιους εκπαιδευτικούς σκοπούς και αποτελέσματα.
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ACT. N. 1 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ
Θεματική
Αυτό το έργο, που σχεδιάστηκε ως συνεργασία μεταξύ της USR (Περιφερειακό Γραφείο Εκπαίδευσης) για την Τοσκάνη και
των Γκαλερί Ουφίτσι, πραγματοποιείται εν μέρει on line και εν μέρει παρουσία (εάν το προγραμματισμένο μέρος
παρουσίας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτης ανάγκης Covid, το έργο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου
διαδικτυακά), με σκοπό να κάνει τους νέους να σκεφτούν τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική φάση που περνάει η
χώρα μας και τις δυνατότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς ως κίνητρο για την επανεκκίνηση, όχι μόνο από οικονομική
άποψη, αλλά και από μια ιδανική και όσον αφορά την ταυτότητα είτε με όρους «τοπικής ταυτότητας» είτε καθολικά ως
ανθρώπινα όντα.
Η Φλωρεντία είναι ο τόπος καταγωγής των πιο αποτελεσματικών και αξιόπιστων προτάσεων που θα εμπιστευτούν οι νέοι
στους συντρόφους τους για να τους μεταμορφώσουν σε συλλογική συνείδηση και ελπίδα για το μέλλον. Αυτές οι
προτάσεις θα προκύψουν από τη γνώση και την ακριβή παρατήρηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς που ανήκει στις
Γκαλερί Ουφίτσι (Uffizi, Lodge of the Lansquenets, Palatine Gallery, Modern Art Gallery, Grand Dukes' Treasure, Fashion
and Costume Gallery, Boboli Κήπος) που θα μεταδοθεί με βίντεο, ως δωρεάν δημιουργία των μαθητών και ως τελικό
προϊόν του έργου..

Ομάδες στόχοι
Μαθητές Λυκείων από την τοσκάνη και την ευρύτερη περιοχή

Εκπαιδευτικοί στόχοι
• Εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά ως εκπαίδευση στην ιθαγένεια.
• Ανάπτυξη λειτουργικών και σχεσιακών δεξιοτήτων.
• Κοινωνικοποίηση με το περιβάλλον (ακρόαση, μάθηση, συνεργασία).
• Αναγνώριση πολλών ρόλων και ικανοτήτων.
• Επικοινωνιακές ικανότητες: γλωσσικές και σχεσιακές.
• Λειτουργικές ικανότητες: προσανατολισμός στην επαγγελματική πραγματικότητα. αναγνώριση του ρόλου και
των λειτουργιών των μουσείων· κατανόηση και σεβασμός στις χειρουργικές διαδικασίες. Ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να δοθεί στους νέους το κίνητρο να σκεφτούν τις σημερινές κοινωνικές και
οικονομικές δύσκολες στιγμές και τις δυνατότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς ως κινητήρια δύναμη για την
επανεκκίνηση της χώρας μας, όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά και ως ιδανικό και ως προς την ταυτότητα.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων
1. Εκπαίδευση και προσανατολισμός (4 ώρες παρουσία ή διαδικτυακά και 6 ώρες διαδικτυακά)
Απόκτηση συγκεκριμένης γνώσης για τον πολιτιστικό χώρο, που επιλέγεται τη στιγμή της επιγραφής μεταξύ όλων εκείνων που ανήκουν στις Γκαλερί
Ουφίτσι, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού του μουσείου και με εις βάθος αναλύσεις που πραγματοποιούνται εν μέρει παρουσία με επίσκεψη
στο επιλεγμένο μουσείο και εν μέρει Σε σύνδεση.
Όσον αφορά το μέρος της παρουσίας, θα οργανωθεί ένα πρωινό μαθημάτων στο μουσείο που θα περιλαμβάνει δύο επισκέψεις στη γκαλερί και ένα
μάθημα σε βάθος στην τάξη. Εάν αυτή η διαδικασία δεν είναι δυνατή, οι 4 ώρες παρουσίας θα αντικατασταθούν από ένα διαδικτυακό μάθημα που
αποτελείται από 3 ενότητες με διάρκεια 1 ώρα και 20 λεπτά για κάθε μία από αυτές. Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί με τέσσερις ομιλίες με επικεφαλής
έναν εκπαιδευτικό που θα αναλύσει ορισμένες πτυχές του επιλεγμένου μουσείου και θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην επιλογή του θέματος που
θα αναπτυχθεί στο βίντεο και σε προτάσεις σχετικά με τις εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν.
2. Εργαστήριο (40 ώρες)
Φτιάχνοντας ένα σύντομο βίντεο (6 λεπτά το πολύ) με θέμα ακριβώς την πολιτιστική κληρονομιά ως πηγή έμπνευσης για την επανεκκίνηση της χώρας
μας. Οι μαθητές θα μπορούσαν να αναλύσουν το επιλεγμένο θέμα ξεκινώντας από έργα τέχνης ή από θέματα που σχετίζονται με το μουσείο αναφοράς
τους (για παράδειγμα, μιλώντας για τον θησαυρό του Gran Dukes, μπορείτε να ξεκινήσετε από τις καλλιτεχνικές και χειροποίητες τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντικειμένων ή όσον αφορά τη Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης θα μπορούσατε να αναλύσετε το ποιητικό ιταλικό τοπίο,
ένα από τα κύρια πολιτιστικά μας αγαθά, αλλά ακόμη και μια ελκυστική πηγή για τον τουρισμό).
Το βίντεο υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί είτε σε ξένη γλώσσα είτε στα ιταλικά προκειμένου να διαδοθεί σε σχολεία και διεθνή ιδρύματα που
βρίσκονται σε επαφή με το σχολείο σας για ανταλλαγές ή για άλλους λόγους.
3. Διαγωνισμός
Διεξαγωγή διαγωνισμού μεταξύ όλων των βίντεο που πρόκειται να δημοσιευθούν σε συγκεκριμένο χώρο εντός της ιστοσελίδας των Γκαλερί Ουφίτσι
προκειμένου να ψηφιστούν από το κοινό και να κριθούν από μια επιτροπή που αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες του τομέα Μουσείων
και Εκπαίδευσης. Τα δέκα βίντεο που θα επιλεγούν θα επισημανθούν στο WEB site των Uffizi Galleries.
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Ο ρόλος των διαμεσολαβητών
Ολόκληρο το έργο Heroes βασίζεται στη μέθοδο «Εκπαίδευση από ομοτίμους», εκτός από την εξέχουσα λειτουργία της
Εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά, πράγματι ο τελικός στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να κάνει τους
νέους ικανούς να μοιραστούν με τους συντρόφους τους διάφορα περιεχόμενα και σκέψεις σχετικά με πολιτιστικής
κληρονομιάς. Ο αναμενόμενος στόχος είναι η εκπαίδευση νέων «ηρώων», ώστε να μπορούν να επικοινωνούν στους
συνομηλίκους τους περιεχόμενο και σκέψεις για την πολιτιστική κληρονομιά, ελπίζοντας να μεταδώσουν τον
προβληματισμό και να δημιουργήσουν και να προκαλέσουν περιέργεια. Βασική θέση σε αυτή τη διαδικασία θα είναι ο
«Διευκολυντής», ο ρόλος του οποίου είναι να συμβάλλει στην ακριβή εκπαίδευση των μαθητών, να τους ενθαρρύνει σε
μια συνεργασία που θα πρέπει να υπερβαίνει τις κατηγορίες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και ακόμη και να κάνει τις
επαγγελματικές κατηγορίες πιο κοντά. ώστε να ενταχθούν σε σταθερές εκπαιδευτικές πρακτικές. Η μεθοδολογία της
«Εκπαίδευσης από ομοτίμους» προορίζεται να εφαρμοστεί όχι μόνο στα παιδιά, δηλαδή στον τελικό στόχο του έργου,
αλλά και στην όλη παράσταση, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη και μεταξύ των ενηλίκων ένας καινοτόμος και
αποτελεσματικός τρόπος εργασίας. . Ειδικότερα, κατά την περίοδο της εκπαίδευσης ο «Διευκολυντής» υποτίθεται ότι
ενθαρρύνει τον ισότιμο τρόπο μάθησης, τονώνοντας το διάλογο, την ικανότητα ανάλυσης και την επανεπεξεργασία του
κατανοητού περιεχομένου, που έχει μάθει μέσα από λίγο πολύ παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς δρόμους, όπως π.χ.
εκπαιδευτικοί σχολείων και μουσείων, και στη συνέχεια αυτά τα περιεχόμενα θα πρέπει να ληφθούν ώστε να μπορούν
να τονώσουν το διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή σκέψεων και την
αμοιβαία βοήθεια κατά τη διάρκεια του μαθησιακού έργου.

Εργαλεία, υλικά
Χρήση περιεχομένων που ανεβαίνουν στον επίσημο ιστότοπο των Γκαλερί Ουφίτσι (www.uffizi.it ) που αφορούν τις
συλλογές και όλα τα ιδρύματα που ανήκουν στις Γκαλερί Ουφίτσι, θεματικό PPT και ψηφιακό διδακτικό υλικό για τις
απαραίτητες λεπτομερείς μελέτες.

Παρατηρήσεις & πιθανές απαιτήσεις προσβασιμότητας
Για να δημιουργήσουμε μια δραστηριότητα που θα είναι προσβάσιμη σε όλους, μπορούμε πρώτα απ' όλα να
ακολουθήσουμε 5 βασικούς κανόνες: διαφοροποίηση των προτάσεων για τις δραστηριότητες. να αποκτήσετε
πληροφορίες για τους μελλοντικούς συμμετέχοντες πριν ξεκινήσετε τη δραστηριότητα· χρήση μιας ευχάριστης
προσέγγισης. χρήση απλής γλώσσας· περιορίστε την κούραση. Όταν υπάρχει προγραμματισμένη παρουσία ατόμων με
αναπηρία ή με προσωρινές ειδικές ανάγκες, ή προέρχονται από άλλη χώρα, μπορούμε να σχεδιάσουμε πιο χρήσιμες
συσκευές για να βοηθήσουμε την ένταξη και ιδιαίτερα την κοινή χρήση.
Όσον αφορά τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου πολυμέσων, θα πρέπει να διαβάσετε το φύλλο εργασίας που
σχετίζεται με τη δραστηριότητα 1 «Ψηφιακές Πρεσβευτές Τέχνης».

Βασικές Δεξιότητες
Επικοινωνιακές ικανότητες: γλωσσικές και σχεσιακές. λειτουργικές ικανότητες: πρέπει να προσδιορίσετε ποιες είναι οι
κύριες τεχνολογικές δεξιότητες που είναι βασικές στη δημιουργία του βίντεο, δηλαδή στον τελικό στόχο του έργου.
(Βασικές ικανότητες της ΕΕ για τη δια βίου μάθηση: γραμματισμός, ψηφιακές ικανότητες, πολιτιστική ευαισθητοποίηση)
και έκφραση)
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ACT. N. 1 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ – Σχεδιασμό πολυμεσικού περιοχεμένου
Προϋποθέσεις
Mια σύντομη λίστα κανόνων που μπορούν να βοηθήσουν στον προγραμματισμό ενός βίντεο υψηλής προσβασιμότητας,
είναι απαραίτητο να κάνετε ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις:
- Προσβάσιμο σημαίνει «εύκολη πρόσβαση»
- Η προσβασιμότητα είναι κοινό συμφέρον: η εργασία για την προσβασιμότητα σημαίνει εργασία για τη διασφάλιση καλής
χρηστικότητας δωματίων, υπηρεσιών, περιεχομένων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους περισσότερους
ανθρώπους, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένα. Εάν αυτός είναι ο στόχος, η προσβασιμότητα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη από τον προγραμματισμό και να μην εφαρμόζεται αργότερα σε δωμάτια, υπηρεσίες και περιεχόμενο που έχουν
ήδη προκαθοριστεί.
- Ο στόχος της προσβασιμότητας δεν πρέπει να περιέχει δημιουργικότητα: αντίθετα, πρέπει να αποτελεί κίνητρο για την
εξεύρεση νέων λύσεων και την αντιμετώπιση ποικίλων προκλήσεων. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε: πώς μπορώ να κάνω
μια ισορροπία μεταξύ των αισθητικών αναγκών και των χρήσεων; Για παράδειγμα: κατά τη δημιουργία ενός βιβλίου, πώς
μπορώ να δημιουργήσω ένα συναρπαστικό στυλ γραφικών ζωντανά με τα κατάλληλα εργαλεία για να εγγυηθώ καλή
αναγνωσιμότητα;
- Δεν είναι πάντα δυνατό να έχετε μια τέλεια προσβασιμότητα: αντίθετα, είναι δύσκολο να κάνετε κάτι τέλεια
χρησιμοποιήσιμο από όλους με τον ίδιο τρόπο, ακόμα κι αν είναι απενεργοποιημένο. Για παράδειγμα, ένα ιστορικό κτίριο
μερικές φορές δεν μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή ανελκυστήρα λόγω των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του (ακόμα
κι αν ο ανελκυστήρας θα ήταν πραγματικά χρήσιμος για άτομα σε αναπηρικό καροτσάκι). το φύλλο εργασίας που
περιγράφει ένα έργο τέχνης σε τυφλούς (που συνήθως αγαπούν μια ακριβή περιγραφή, με πολλές λεπτομέρειες και
θέλουν να έχουν πληροφορίες για τη θέση ή τις διαστάσεις του, κ.λπ.…) είναι συχνά δύσκολο να διαβαστεί από κωφούς,
που έχουν συνηθίσει να μια πιο εύκολη γλώσσα.
Επομένως, δεν μπορούμε πάντα να κάνουμε τις ανάγκες να αντιστοιχούν σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με τις
δεξιότητές μας, τον προϋπολογισμό μας και το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να
κάνουμε το καλύτερο δυνατό χρησιμοποιώντας ό,τι είναι μίας χρήσης.

Πόσα είδη κοινών υπάρχουν;
Πριν ξεκινήσουμε τη δημιουργία βίντεο αφιερωμένων στα μουσεία και τις συλλογές τους, πρέπει να αναρωτηθούμε: σε
ποιον πρέπει να απευθυνθώ; Η απάντηση πρέπει να είναι «σε όλους!». Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας έχει τις δικές του
ανάγκες!
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το κοινό-στόχο σε διάφορες κατηγορίες: Μελετητές. Οικογένειες (μωρά /
παιδιά + ενήλικες). Σχολεία (μωρά / παιδιά + δάσκαλοι). Ηλικιωμένους; Ξένοι τουρίστες. Εγχώριοι τουρίστες; Τοπικοί
επισκέπτες. μετανάστες.
Κάθε μία από αυτές τις ομάδες θα μπορούσε να περιλαμβάνει άτομα με αναπηρία, επομένως εκτός από τις ανάγκες που
συνήθως αφορούν αυτές τις κατηγορίες, θα μπορούσαμε να έχουμε και πιο συγκεκριμένες ανάγκες λόγω της παρουσίας
πολλών ειδών αναπηρίας.

Suggestions for Accessibility

Η επιλογή γλώσσας
Στα βίντεο καθώς και σε γραπτά κείμενα η επιλογή της γλώσσας παίζει θεμελιώδη ρόλο. Μια πολύπλοκη γλώσσα, ακόμη
και πλούσια σε τεχνικές λέξεις, είναι εύκολο να γίνει κατανοητή από τους μελετητές αλλά πραγματικά δύσκολη για τις
αναφερόμενες κατηγορίες. Για αυτό το λόγο είναι καλύτερα να επιλέξετε μια απλή και ξεκάθαρη γλώσσα. Αυτή είναι μια
από τις πιο σκληρές δουλειές που πρέπει να κάνετε, σύμφωνα με τον διάσημο επιστήμονα Galileo Galilei, ο οποίος
έγραψε ότι «ο καθένας μπορεί να είναι αδιάκριτος στην ομιλία, αλλά μόνο λίγοι άνθρωποι μπορούν να είναι ξεκάθαροι».
Σίγουρα είναι ένα έργο που απαιτεί βαθιά σκέψη σχετικά με τη χρήση των λέξεων και την κατασκευή προτάσεων, αλλά
είναι ο σωστός τρόπος για να αποκτήσετε κατανοητό. Σε γενικές γραμμές, προτείνεται: Να επιλέξετε λέξεις κοινής χρήσης
(σπάνιες αντί για πετρίτη). Προτιμήστε συγκεκριμένες λέξεις (γιοι αντί για απογόνους). Εξηγήστε τις εξειδικευμένες λέξεις
(κάποιος δεν ξέρει τι είναι predella - ή βωμός-βήμα-).
Για άτομα που έχουν γνωστική αναπηρία (αυτισμός, κ.λπ.…) πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια πιο πρόσφορα, όπως:
Προτίμηση σύντομων λέξεων (π.χ. σπίτι αντί για κατοικία). Αποφυγή μεταφορών, περιφράσεων, συνεκδοχών (βαραίνουν
τον λόγο). Αποφυγή κοινών ρήσεων. Συντακτικές επιλογές: στη σύνταξη μιας πρότασης είναι προτιμότερο να προτιμάμε
τις συντεταγμένες προτάσεις από τις δευτερεύουσες, την ενεργητική κατασκευή αντί για την παθητική, την προσωπική
μορφή στη θέση της απρόσωπης και όσον αφορά τα ρήματα να προτιμάμε το ενδεικτική διάθεση.
Οι τυφλοί και τα άτομα με μειωμένη όραση, αντίθετα, προτιμούν μια περιγραφική γλώσσα με πολλές λεπτομέρειες που
τους καθιστούν ικανούς να συνθέσουν ακριβώς το έργο τέχνης ή την τοποθεσία για την οποία μιλάμε. Τέλος πάντων,
αυτές οι σκοπιμότητες δεν τους απαγορεύουν την απόλαυση του βίντεο.
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Εκφορά λόγου
Εάν το βίντεο που φτιάχνουμε απαιτεί ηχητικό κομμάτι, η φράση πρέπει να είναι καθαρή, αποφεύγοντας να μιλάτε
γρήγορα και απαιτεί τις απαραίτητες παύσεις.
Μια καλή λεκτική, που δεν ενοχλείται από τους θορύβους του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη για τυφλούς και άτομα
με μειωμένη όραση, επειδή μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τι ακούνε. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι τυφλοί προτιμούν
πολύ ακριβείς περιγραφές που μπορούν ακόμη και να θυμίζουν αισθητηριακές εμπειρίες που δεν βασίζονται στην
όραση: αν πρέπει να περιγράψω ένα σιντριβάνι, μπορώ να σταματήσω στην περιγραφή της αίσθησης φρεσκάδας που
δίνει το νερό που αναβλύζει. το κρύο της μαρμάρινης λεκάνης ή η μυρωδιά βρύου που αναδύεται από αυτήν κ.λπ. Από
τη δεκαετία του '90 του περασμένου αιώνα έχουν αναπτυχθεί αρκετοί σημαντικοί κανόνες για την ακουστική περιγραφή
για τυφλούς, ειδικά λόγω της εργασίας της Αμερικανικής Ένωσης Τυφλών.

Υπότιτλοι
Θα πρέπει πάντα να προστίθενται υπότιτλοι, ώστε το βίντεο να είναι προσβάσιμο και για κωφούς. Εάν οι υπότιτλοι είναι
γραμμένοι σε μία από τις κύριες διεθνείς γλώσσες (συνήθως στα αγγλικά), μπορούν να κάνουν το βίντεο απολαυστικό
από ένα κοινό που είναι μεγαλύτερο από το εγχώριο.

Εναλλακτικές γλώσσες
Η πλειονότητα των κωφών θεωρεί τη χρήση της νοηματικής γλώσσας ως χαρακτηριστικό γνώρισμα που τους δίνει την
αίσθηση ότι συμμετέχουν σε μια κοινότητα, ώστε να μην αισθάνονται ως άτομα με αναπηρία. Για αυτό το λόγο τα βίντεο
που περιλαμβάνουν τη νοηματική γλώσσα μαζί με την προφορική αφήγηση εκτιμώνται πολύ (ακόμα καλύτερα αν η
ομιλία διευθύνεται από ένα κωφό άτομο, αλλά και ένας διερμηνέας μπορεί να το κάνει). Στην πραγματικότητα, μερικές
φορές οι υπότιτλοι τραβούν ολόκληρη την προσοχή ενός κωφού που προσπαθεί να τους διαβάσει αλλά μπορεί να χάσει
την όραση των εικόνων που παίζονται στο βίντεο, αντίθετα η νοηματική γλώσσα (μια γλώσσα με τους δικούς της κανόνες,
όχι μια απλή μετάφραση του προφορική γλώσσα) τους κάνει να κατανοούν εύκολα το περιεχόμενο, επειδή είναι πιο
συνοπτικό σε σύγκριση με την προφορική γλώσσα.
Εάν επιλέξετε να προσθέσετε τη νοηματική γλώσσα, πρέπει να έχετε κατά νου ότι κάθε χώρα έχει τη δική της! Ωστόσο,
είναι δυνατή η χρήση της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (A.S.L.) ως γλώσσα ανταλλαγής.

Επεξεργασία
Όσον αφορά το μοντάζ, προτείνουμε να μην το παρακάνετε με τα ειδικά εφέ, γιατί θα μπορούσαν να ενοχλήσουν άτομα
με γνωστική αναπηρία που είναι πιο συνηθισμένα στους αργούς ρυθμούς.

Μορφή
Η μορφή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά, ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί εύκολα με χρήση smartphone
και να ανοίγει με τα πιο κοινά προγράμματα ανάγνωσης οθόνης (είδος προγράμματος που επιτρέπει στους τυφλούς να
σερφάρουν στο Διαδίκτυο και να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο).
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ACT. N. 2 FIRENZE The Right Way 2.0
Θεματική
Η καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά που αφορά το ιστορικό κέντρο της πόλης της Φλωρεντίας είναι το αντικείμενο
της δραστηριότητας. Η πόλη της Φλωρεντίας, που περικλείεται μέσα σε ίχνη μεσαιωνικών τειχών, στεγάζει πολλά
σημαντικά πολιτιστικά μνημεία και το 1982 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Από την
«Piazza Duomo» μπορεί κανείς να δει πολλά σύμβολα του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης – τον καθεδρικό ναό της Santa
Maria del Fiore (Il Duomo) με το όμορφο καμπαναριό του Giotto, το Βαπτιστήριο του San Giovanni και κοντά στην
εκκλησία του Σαν Λορέντζο. Όχι μακριά από το θρησκευτικό κέντρο βρίσκεται η «Piazza della Signoria», το πολιτικό
κέντρο της πόλης, με το Palazzo Signoria δίπλα στην Πινακοθήκη Ουφίτσι, στα ανατολικά την εκκλησία Santa Croce και
τελευταία τη γειτονιά Oltrarno που βρίσκεται στη νότια πλευρά του ποταμού. Arno, όπου επιβιώνουν ακόμη σήμερα
μικρά ιστορικά εργαστήρια και του οποίου οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές από το
παρελθόν για να δημιουργήσουν τα έργα τους - δίνοντας συνέχεια στις παλιές παραδόσεις της Φλωρεντίας των
εργαστηρίων χειροτεχνίας, στοιχείο ταυτότητας για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης.

Ομάδες Στόχοι
Η δραστηριότητα αφορά μαθητές από Λύκεια, Τεχνικές και Επαγγελματικές σχολές. Μετά από μια κατάλληλη περίοδο
εκπαίδευσης που θα διεξαχθεί από τους δασκάλους-καθηγητές, οι μαθητές θα ασχοληθούν με το πεδίο ως «πρεσβευτέςοδηγοί» για να παρέχουν πληροφορίες στους επισκέπτες και τους κατοίκους της πόλης που σκοπεύουν να ανακαλύψουν
τις ιστορικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές ομορφιές της πόλης. η περιοχή, εκτός από το να προτείνει υπηρεσίες
φιλοξενίας, αναψυχής και εστίασης με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση στους κατοίκους, τους
τουρίστες και τους χρήστες της πόλης καλών πρακτικών και εθιμοτυπίας για να εκτιμήσουν πλήρως το κέντρο της πόλης
της Φλωρεντίας. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές θα είναι ως επί το πλείστον «ομότιμοι», καθώς οι
μαθητές θα έχουν συγκεκριμένες οδηγίες να επικοινωνούν με τους επισκέπτες και τους πολίτες της ίδιας ηλικίας,
εφήβους (millennials). Η «γλώσσα» που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με άλλους θα είναι έντονα
προσανατολισμένη στον τεχνολογικό κόσμο: web, smartphone, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων οι μαθητές
θα λαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες π.χ. σχετικά με το ωράριο λειτουργίας και το κλείσιμο των μουσείων, τις τιμές
μουσείων κ.λπ., την τέχνη και την ιστορία, και πληροφορίες για να εξερευνήσετε λιγότερο γνωστές γωνιές, πλατείες,
δρόμους ενδιαφέροντος, καθώς και οικονομικά μέρη για τον νεαρό ταξιδιώτη όπου μπορεί κανείς να αγοράσει παιχνίδια,
μουσική ή κατάλληλα ρούχα .

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
• • Να μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς
• • Να παρουσιάζεται με ευγενικό και ευγενικό τρόπο, με σεβασμό προς τους άλλους
• • Να μάθουν πώς να προάγουν την εκμάθηση του πώς να εκτιμούν, να συντηρούν και να σέβονται το κέντρο της πόλης
με τα πολυάριθμα καλλιτεχνικά και ιστορικά μνημεία του
• • Μάθετε την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό των πιο γνωστών μνημείων, πλατειών και δρόμων του ιστορικού
κέντρου της πόλης
• • Να μπορούν να μιλάνε ξένες γλώσσες (τουλάχιστον στα αγγλικά) στους επισκέπτες για να δώσουν οδηγίες και πώς
να χρησιμοποιήσουν τα διάφορα μέσα μεταφοράς για να φτάσουν στα καλλιτεχνικά και ιστορικά σημεία
ενδιαφέροντος
• • Να είναι σε θέση να εξηγήσει σε χάρτη σε ξένες γλώσσες (τουλάχιστον στα αγγλικά) πού βρίσκονται τα κύρια
μνημεία και μέρη ιστορικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων
• • Να είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σε μια ξένη γλώσσα (τουλάχιστον στα αγγλικά) σχετικά με τις πιο
σημαντικές πτυχές των καλλιτεχνικών, ιστορικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων της πόλης
• • Να είναι σε θέση να παρέχει στους νεότερους επισκέπτες ή τους «νεώτερους» συμβουλές και προτάσεις για
εκδηλώσεις, δραστηριότητες και χώρους για εφήβους
• - πάντα με σεβασμό προς τους άλλους και προς τα τοπικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
• • Να μπορεί να επικοινωνεί στον επισκέπτη, σε μια ξένη γλώσσα (τουλάχιστον στα αγγλικά), πληροφορίες σχετικά με
το info-point, βρύσες, μέρη για φαγητό, τουαλέτες, πρώτες βοήθειες, φαρμακεία, αστυνομία, ποδηλατόδρομους,
στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας, και οποιεσδήποτε άλλες βασικές υπηρεσίες διαθέσιμες στην περιοχή της
καθορισμένης πλατείας καθώς και στο κέντρο της πόλης
• • Να είναι σε θέση να δίνει συμβουλές για τη σωστή συμπεριφορά ή εθιμοτυπία του επισκέπτη (απαγορεύεται το
κάπνισμα, δείχνει στους ανθρώπους πού βρίσκονται οι κάδοι απορριμμάτων, ντυθείτε ανάλογα για εκδρομές σε
δημόσιους χώρους κ.λπ.)

Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
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Περιγραφή Δραστηριότητας
Το «Firenze the Right Way» είναι ένα έργο που γεννήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των
εδαφικών φορέων της Τοσκάνης, του γραφείου της Unesco της πόλης της Φλωρεντίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Firenze per bene». Στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε τις νεότερες γενιές μαθητών γυμνασίου ώστε να γίνουν
«πρεσβευτές» μιας βιώσιμης καρποφορίας του ιστορικού κέντρου της Φλωρεντίας. Θα αλληλεπιδράσουν με τον
περιστασιακό επισκέπτη και ντόπιο κάτοικο της πόλης ενώ θα τους δείξουν την ομορφιά, τον πολιτισμό, την τέχνη, για τα
μοναδικά χαρακτηριστικά και την παγκόσμια αξία τους. Το ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας, που έχει καταχωρηθεί ως
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco από το 1982, είναι η κληρονομιά όλων των λαών του κόσμου και
θαυμάζεται, προστατεύεται και σέβεται όλους.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των μαθητών αποτελείται από διάφορες φάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια ενός σχολικού έτους. Οι δάσκαλοι μπορούν να καθορίσουν το χρόνο που απαιτείται για αυτές τις
δραστηριότητες ανάλογα με την αξιολόγηση της καθορισμένης τάξης. Ένας δάσκαλος-δάσκαλος συντονίζει και
παρακολουθεί τις διάφορες δραστηριότητες. Τα βήματα των σταδίων μπορούν να οργανωθούν ως εξής:
1. Επεξήγηση του έργου στην τάξη (Μία ώρα)
2. Σειρά διδακτικών μαθημάτων και ξεναγήσεις στην πόλη (περίπου 20-30 ώρες όλες μαζί) που πραγματοποιούν οι
καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων.
Περισσότερο βάρος δίνεται στους καθηγητές Ιστορίας της Τέχνης, Ξένων Γλωσσών, Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Τουρισμού,
Οικονομίας, Γεωγραφίας και ΤΠΕ. Ταυτόχρονα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον σημερινό κόσμο. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται, μάλιστα, στα χαρακτηριστικά βιοτεχνικά εργαστήρια της πόλης μαζί με τα χαρακτηριστικά μαγαζιά. Μάλιστα, τα
μαθήματα σπουδών καθώς και οι επισκέψεις με ξεναγό που έχουν στόχο να μάθουν τόσο για το παρελθόν όσο και για το
παρόν για να εκτιμήσουν πλήρως και συνειδητά και να ζήσουν τα πιο γνωστά μέρη της πόλης - χάρη στη μέθοδο Peer
Education, όπου η Ο ίδιος ο φοιτητής συναντά τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε εκείνα τα γνωστά μέρη της
Φλωρεντίας. Χάρη σε αυτά τα μαθήματα, τα οποία δεν επιλέχθηκαν μόνο σε συγκεκριμένα σχολικά προγράμματα,
περιλαμβάνουν επίσης ξεναγήσεις στην πόλη όπου οι μαθητές αποκτούν και ενισχύουν τις διδακτικές και εγκάρσιες
γνώσεις τους, ξεκινώντας από την ικανότητα να γίνουν ευαίσθητοι στην υλική και άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. ,
αναγνωρίζοντας την εξαιρετική και πανανθρώπινη αξία του καθώς και γνωρίζοντας την ιστορία, την τέχνη, τα ανέκδοτα
και τις ιδιαιτερότητές του. Οι μαθητές, ακόμη και όταν κάνουν ατομική μελέτη με καθοδήγηση δασκάλων, μαθαίνουν την
ιστορία, την τέχνη και τις παραδόσεις των πιο γνωστών μνημείων της πόλης, καθώς και τα λεγόμενα «ελάσσονα» έργα,
τα οποία, στην πραγματικότητα, είναι εξίσου σημαντικοί φορείς ομορφιάς και παράδοσης. Παράλληλα, οι μαθητές
έρχονται σε επαφή και με τα σημερινά χαρακτηριστικά μαγαζιά. Στην πραγματικότητα, τα μαθήματα στην τάξη, όπως οι
ξεναγήσεις με τους δασκάλους, έχουν τον ίδιο στόχο να ζούμε την πόλη πλήρως και συνειδητά τόσο στο παρελθόν όσο
και στο παρόν της.
3. Εκτός από τα μαθήματα, υπάρχουν και εξωσχολικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται από το γραφείο Unesco του
δημοτικού συμβουλίου της Φλωρεντίας (6 ώρες περίπου). Άλλα γραφεία με την ίδια αποστολή της UNESCO μπορούν να
επιλεγούν για το σκοπό αυτό. Αυτές οι επισκέψεις είναι χρήσιμες, όχι μόνο ως μέσο για να έρθετε σε επαφή με ένα
δημόσιο γραφείο στην πόλη, αλλά και για να γνωρίσετε πώς λειτουργεί η Unesco, ποιος ρόλος διαδραματίζει στον κόσμο
και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχετικά με τον κόσμο της Φλωρεντίας Τοποθεσία Κληρονομιάς. Οι
μαθητές αποκτούν περισσότερη ευαισθησία, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, συνθήκες που τους δίνουν τη
δυνατότητα να επικοινωνήσουν το εξαιρετικό, μοναδικό, αλλά και εύθραυστο, ιστορικό κέντρο της πόλης. Στο τέλος της
εμπειρίας, οι μαθητές δηλώνουν την ικανοποίησή τους που υπήρξαν πρωταγωνιστές και συμμετέχοντες στην ανάδειξη
και προστασία της κληρονομιάς τους.
4. Στις σχολικές και εξωσχολικές ώρες, οι δάσκαλοι μαζί με τους υπαλλήλους του δήμου της Φλωρεντίας της Unesco της
Φλωρεντίας εκτελούν προσομοιώσεις διαφορετικών καταστάσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν στο κέντρο της
πόλης: συναντώντας τους κατοίκους και τον περιστασιακό επισκέπτη, που εκφράζονται στο γλώσσες μελέτης και, ίσως,
στις γλώσσες επίσης μη κοινοτικής προέλευσης. Αυτή η τελευταία πτυχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της
αίσθησης ότι ανήκουν όλοι οι πολίτες στην ίδια κοινότητα.
5. Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες (4-6 η καθεμία) και κατατάσσονται στις πιο γνωστές τοποθεσίες της πόλης,
εξοπλισμένοι με στολές και κονκάρδες με σύμβολα της UNESCO για αναγνώριση, όπου στη συνέχεια πραγματοποιούν τον
πρεσβευτή τους «Firenze per Bene «δραστηριότητες που διαρκούν από 20 έως 30 ώρες. Κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σε ξένη γλώσσα (τουλάχιστον στα αγγλικά)
για τα ακόλουθα θέματα:Street directions, and information on means of public transportation (tram, bus, bicycle) to
reach
places of artistic,
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• Χάρτες του κέντρου της πόλης (ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να υποδείξει σε μια ξένη γλώσσα πώς να φτάσει σε
μέρη καλλιτεχνικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων μουσείων, εργαστηρίων
χειροτεχνίας, παρέχοντας επίσης πληροφορίες για να υποδείξει τα φιλικά προς τον χρήστη μέρη π.χ. εύκολη πρόσβαση ,
ράμπες, πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια για άτομα με αναπηρία).
• Σύντομες πολιτιστικές, ιστορικές και καλλιτεχνικές πληροφορίες για τα πιο γνωστά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης (ο
μαθητής θα πρέπει να μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε ξένες γλώσσες).
• Προτάσεις για πληροφορίες - σημεία, δημόσιες βρύσες, εστιατόρια, τουαλέτες, σταθμούς πρώτων βοηθειών
(νοσοκομεία), φαρμακεία, αστυνομία και οποιαδήποτε άλλη βασική υπηρεσία στο κέντρο της πόλης (ο μαθητής θα
πρέπει να μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε ξένες γλώσσες ).
• Σωστές και υπεύθυνες συμπεριφορές bot για τους κατοίκους και τους επισκέπτες (απαγορεύεται το κάπνισμα σε
δημόσιους χώρους, υποδεικνύουν διαθέσιμους κάδους απορριμμάτων, φοράτε επαρκή ρούχα όταν επισκέπτεστε
μουσεία, δημόσιους χώρους κ.λπ.).
Η βοήθεια χαρτών τυπωμένων στα ιταλικά και αγγλικά για να δίνονται στους επισκέπτες και η δυνατότητα να έχουν ένα
tablet με πρόσβαση σε ιστοσελίδες πληροφοριών σε όλη την πόλη, επιτρέπει στον πρεσβευτή «Firenze per Bene» να
εγγυηθεί απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν από τους επισκέπτες και κατοίκων.
Για να βοηθήσει τον μαθητή να γίνει πρεσβευτής του «Firenze per Bene», το γραφείο της Unesco της πόλης της
Φλωρεντίας έχει συντάξει τον ακόλουθο Κώδικα Δεοντολογίας με τις ακόλουθες κύριες πτυχές:
• Απολαύστε την ομορφιά του ιστορικού κέντρου με ευκολία. Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι βλέπετε και τη
σημασία των πράξεών σας.
• Μην λερώνετε ή καταστρέφετε την πόλη.
• Χρησιμοποιήστε τη δημόσια τουαλέτα, τους ποδηλατόδρομους και τις δημόσιες βρύσες. Μην κάθεστε στα σκαλιά της
εκκλησίας και του παλατιού για να πιείτε και να φάτε. Αντίθετα, χαλαρώστε άνετα απολαμβάνοντας τον εαυτό σας στους
κήπους και τις πλατείες.
• Σεβαστείτε την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής των ντόπιων και τις συνήθειες ύπνου τους. Θυμηθείτε να επιδείξετε
κατάλληλη συμπεριφορά σε χώρους λατρείας και στο μουσείο της πόλης.
• Να θυμάστε ότι υπάρχουν άτομα με αναπηρία. Αποφύγετε να εμποδίζετε τα πεζοδρόμια και το σημείο πρόσβασής
τους.
• Βρείτε χρόνο για να επισκεφτείτε, εκτός από τα πιο δημοφιλή, τα μικρότερα μουσεία και να γνωρίσετε τους λιγότερο
διάσημους δρόμους και πλατείες της Φλωρεντίας: θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία.
Στο τέλος της εμπειρίας οι μαθητές δηλώνουν την ικανοποίησή τους που συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στην ανάδειξη
και προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή
Ο συντονιστής συμβάλλει στις δραστηριότητες και συντονίζει τους φορείς, τους πόρους και τις εξωτερικές επαφές με
άλλα γραφεία και ιδρύματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της δραστηριότητας. Είναι η ουσιαστική φιγούρα που
χτίζει την ομάδα από την αρχή, επικοινωνεί τους στόχους και οργανώνει το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία τους.
Το κίνητρο είναι ο κύριος κινητήρας καθώς το έργο προβλέπει τη μετάδοση των πολιτιστικών αξιών και της αριστείας της
πόλης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απτές όσο και τις άυλες πτυχές της έκθεσης. Ο συντονιστής του έργου θα
κατασκευάσει μια μέθοδο η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές προσωπικότητες των μαθητών - ερμηνευτών
της εμπειρίας.

Υλικά, Εξοπλισμός
•
•
•
•

• Ενδυματολογικός κώδικας: Μπλε ή Μαύρο σακάκι κοστούμι, μπλε ή μαύρο παντελόνι, (επιτρέπεται το τζιν),
λευκό πουκάμισο (μπορείτε να επιλέξετε και άλλα χρώματα, σύμφωνα με τα έθιμα του συγκεκριμένου Σχολείου).
• Σήμα με το όνομα του μαθητή και το λογότυπο της UNESCO ή/και το όνομα του Σχολείου.
• Σταθμός: τραπέζι με αφίσες, σημαία, επίσημο σύμβολο της UNESCO που διακρίνει τους μαθητές που
συμμετέχουν στο έργο από άλλες «ανεπίσημες» υπηρεσίες για τους τουρίστες.
• Χάρτες του κέντρου της πόλης της Φλωρεντίας - τόσο έντυποι όσο και διαδικτυακοί. Ο διαδικτυακός χάρτης θα
αποσταλεί σε πραγματικό χρόνο στα smartphone των επισκεπτών μέσω Bluetooth με βασικές πληροφορίες για
τουαλέτες, εστιατόρια και τοποθεσίες σημείων πληροφοριών. κάθε μαθητής θα παρέχει δωρεάν χάρτες στους
επισκέπτες υπενθυμίζοντας τους τη σωστή εθιμοτυπία που πρέπει να ακολουθούν όταν επισκέπτονται την πόλη τόσο
σπουδαίων
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
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Remarks & Possible Accessibility Requirements
Από τον προγραμματισμό της δραστηριότητας, η στενή συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Ειδικών Αναγκών για τους
μαθητές με μαθησιακές διαταραχές ή/και εμπόδια είναι καθοριστική και απαραίτητη (Ν. 104, ΣΔΕ και ΒΕΣ). Η αρχή που
πρέπει οπωσδήποτε να επιδιωχθεί είναι να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα και η ένταξη για κάθε μαθητή. Ως εκ
τούτου, οι δραστηριότητες στην τάξη, καθώς και οι βιωματικές, θα πρέπει να αξιολογούν εκ των προτέρων τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του μαθητή, ώστε να μπορέσει να βρει πιο κατάλληλες εργασίες.

Βασικές Δεξιότητες
Στον συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός
αναγκών που συνδέονται με το ποικίλο πανόραμα των τουριστικών προκλήσεων: είναι απαραίτητο να είμαστε ευέλικτοι
και αποτελεσματικοί, κατά συνέπεια, η ιδέα της εκπαίδευσης από ομοτίμους - συνδεδεμένη με Η μεθοδολογία που
υπογραμμίζει την προσέγγιση μεταξύ των συνομηλίκων, ιδίως των εφήβων, είναι μια εξαιρετικά καλή ικανότητα. Η
συνεχής εξέλιξη της τουριστικής αγοράς έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να εμπιστεύονται τους συνομηλίκους τους.
Μόλις αποκτηθεί η προσέγγιση της εκπαίδευσης ομοτίμων από έναν μαθητή, μακροπρόθεσμα, αυτή θα είναι μια
βιώσιμη δεξιότητα για μια μελλοντική εργασία. Ο μαθητής θα μπορεί επίσης να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο σε άλλες
καταστάσεις. Η δια βίου μάθηση είναι μια επιλογή που απαιτεί η αγορά εργασίας, επομένως, για τον μαθητή που έχει
ήδη αποκτήσει την προσέγγιση Peer-to-Peer από νεαρή ηλικία, θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί και να την εφαρμόζει καθ'
όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Οι μαθητές θα αποκτήσουν επίσης δεξιότητες ψηφιακής ιθαγένειας καθώς
θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να χρησιμοποιήσουν μεθοδολογίες επικοινωνίας βασισμένες στη χρήση
πολυμέσων και διαδραστικών τεχνολογιών (web tools, social media, εφαρμογές γεωεντοπισμού). Τέλος, οι μαθητές θα
είναι σε θέση να ενισχύσουν τις εγκάρσιες δεξιότητές τους, όπως σχεσιακές δεξιότητες, κοινωνικοποίηση και
αλληλεπίδραση τόσο με χρήστες-στόχους/επισκέπτες της ίδιας ηλικιακής ομάδας, όσο και με ένα ενήλικο κοινό, από
διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα.
(Βασικές Ικανότητες της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση: Πολύγλωσση Ικανότητα· Προσωπική, Κοινωνική και
Μαθησιακή Ικανότητα Μάθησης· Ψηφιακές Ικανότητες· Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση)
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
The Η παρακάτω δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί από τους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες του
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ και έχει δοκιμαστεί κατά την πειραματική
εφαρμογή του μοντέλου HEROES στην Ελλάδα.
Η δραστηριότητα που παρουσιάζεται εδώ είναι ολόκληρη η πρόσωπο με πρόσωπο εκδοχή της
παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής ξενάγησης των μαθητών στη γειτονιά της
Πλάκας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στα ίχνη της Ακρόπολης και της πραγματικής εκτέλεσης
του κυνηγιού θησαυρού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές πεδίου στην Ελλάδα έχουν
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021, ενώ οι περιορισμοί λόγω της έκτακτης ανάγκης της
πανδημίας Covid-19 εμπόδισαν τις δραστηριότητες παρουσία, οργανώθηκε με τη χρήση
υποστηρικτικών πολυμέσων για την διαδικτυακή εξερεύνηση της περιοχής. Στο πλαίσιο του
διαδικτυακού κυνηγιού θησαυρού, η διαδρομή ανακάλυψης της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και
της υλικής κληρονομιάς της Αθήνας - με στόχο να μάθουν για διαφορετικές περιόδους τοπικής
ιστορίας και αριστουργήματα - έγινε με την υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνολογικών απαιτήσεων
και μέσων απόστασης για την εκτέλεση της δραστηριότητας από απόσταση (π.χ. διαδικτυακοί
δορυφορικοί χάρτες, απόψεις δρόμων, εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία και χώρους
καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, απομακρυσμένες συνδέσεις με πολιτιστικούς εκπαιδευτικούς κ.λπ.).
Εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια του αντίγραφου της δραστηριότητας τον Οκτώβριο του 2021
καθώς και κατά τη διάρκεια της Εκμάθησης
Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (LTTA) που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του
2021 και με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ιταλών μαθητών, όλοι οι αποδέκτες είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν το κυνήγι του θησαυρού συγκεκριμένα.
Οι προτάσεις για τον τρόπο υλοποίησης της δραστηριότητας στο Διαδίκτυο την καθιστούν πολύ
μεταβιβάσιμη, επειδή είναι κατάλληλη για την παροχή ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εξ
αποστάσεως που μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλα παρόμοια περιεχόμενα και να χρησιμοποιηθεί
για την προώθηση της γνώσης και της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της πολιτιστικής
κληρονομιάς ακόμη και μακριά από το μέρος όπου ένα σχολείο βρίσκεται, υποστηρίζοντας την
ένταξη, συναντήσεις και ανταλλαγές μεταξύ μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές.
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ACT. N. 3 TREASURE HUNT IN ANCIENT GREECE
Θεματική
Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Ομάδα Στόχος
Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της δραστηριότητας, είναι οι μαθητές να:
• Μάθετε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
• Μάθετε για διαφορετικές περιόδους ιστορίας και την τοπική ιστορία της Αθήνας
• Αναπτύξτε δεξιότητες συνεργασίας
• Καλλιεργήστε ψηφιακές δεξιότητες
• Να αναπτύξουν δεξιότητες εξερεύνησης, ανακάλυψης, επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης
• Συμμετέχουν ενεργά στην ιστορική έρευνα και στην παραγωγή ιστορικής γνώσης.
• Διασκεδάσουν

Προσδοκώμενα Αποτλέσματα
Οι μαθητές θα:
• Μάθουν την ιστορία της Πλάκας και της Αθήνας
• Μάθουν να συνεργάζεστε και να εργάζεστε σε ομάδες
• Μάθουν να ανπτύσσουν επιχειρήματα
• Μάθουν να σχεδιάζουν τα δικά τους κυνήγια θησαυρού
• Μάθουν να σχεδιάζετε ψηφιακές δραστηριότητες
• Μάθουν να επισημαίνετε πτυχές της τοπικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιστορίας και της περιοχής στην οποία ζουν
• Ανοίξουν το σχολείο τους στην ευρύτερη κοινότητα.

Περιγραφή Δραστηριότητας
Η γειτονιά της Πλάκας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας βρίσκεται στα ίχνη του λόφου της Ακρόπολης και κουβαλά μια
ιστορία αιώνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όψεις της μυθολογίας και της ιστορίας μας καλούν να τις
ανακαλύψουμε σε κάθε δρόμο, κτίριο, μνημείο. Και όμως ακόμη και για τους ντόπιους κατοίκους και τους μαθητές, μέρη
της ιστορίας είναι άγνωστα. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θέλουμε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την ιστορία
με μια διαφορετική μεθοδολογία που θα τους κάνει ενεργούς συμμετέχοντες στη γνώση.
Θα πρέπει να δημιουργήσουν το σενάριο πάνω στο οποίο θα εκτυλιχθεί η ιστορία, να φτιάξουν τον χάρτη, να βρουν τις
αποστολές, τους γρίφους, τους γρίφους που θα δώσουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία των μνημείων και της
περιοχής ως μια μαγική και συναρπαστική περιπέτεια. Η ίδρυση της Αθήνας, θα προβληθούν ιστορίες αρχαίων θεών και
ηρώων και οι μαθητές θα ζήσουν ως αρχαίοι Αθηναίοι και ως μέτοχοι της συνοικίας της Πλάκας ή όπως την αποκαλούν
συνοικία των Θεών. Η περιπέτεια θα τελειώσει στο όμορφο νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα, που στεγάζει το Μουσείο
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, όπου οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν

Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή
Ο συντονιστής θα παρέχει το ιστορικό πλαίσιο και πληροφορίες για τα μνημεία. Κάθε ομάδα μαθητών μπορεί να
δημιουργήσει με τη βοήθεια των συντονιστών το δικό της μοναδικό κυνήγι θησαυρού καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος
αριθμός επιλογών τόσο για την ιστορική περίοδο (Μυθολογία, Κλασική περίοδο, Ρωμαϊκή περίοδο, Βυζαντινή περίοδο
κ.λπ.) όσο και για τα μνημεία και αρχαιολογικά τοποθεσίες που μπορούν να ενεργοποιήσουν στη δραστηριότητά τους. Ο
συντονιστής θα βοηθήσει επίσης τους μαθητές να αναπτύξουν τις «ενδείξεις» τους που θα οδηγήσουν τους
συμμετέχοντες στο επόμενο βήμα του κυνηγιού θησαυρού. Οι ενδείξεις θα είναι κάρτες με ερωτήσεις γρίφων,
αντικείμενα ή/και κωδικούς qr που θα οδηγήσουν σε μια ψηφιακή υπόδειξη (φωτογραφία, βίντεο, διαδικτυακό παιχνίδι
κ.λπ.)

Υλικά, Εξξολισμός
• Κάρτες με κωδικούς QR, Γρίφους και Ερωτήσεις
• Smartphones
• Χάρτες των χώρων που θα γίνει το κυνήγι του θησαυρού, Αντικείμενα που θα παίξουν τον ρόλο των στοιχείων.
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Παρατηρήσεις & Πιθανά ζητήματα προσβασιμότητας
Η χρήση ψηφιακών εργαλείων εμπλούτισε την εμπειρία των μαθητών και την εστίαση και την προσοχή τους. Τους άρεσε
να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για ιστορική έρευνα, επίλυση ενδείξεων, γρίφους κ.λπ.
Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί από μαθητές με ειδικές ανάγκες, με τη βοήθεια των δασκάλων και των
μουσειοπαιδαγωγών, διευκολύνοντας τις ενδείξεις και τους γρίφους, τη χρήση περισσότερων αντικειμένων στη
δραστηριότητα και αντικαθιστώντας μερικά από τα ψηφιακά εργαλεία με τυπωμένες κάρτες και φωτογραφίες. Συνολικά,
η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να την προσαρμόσετε σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό
επίπεδο χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία και διαφορετικά μνημεία (περισσότερο ή λιγότερο γνωστά) ως βήματα
στο κυνήγι θησαυρού. Σε περίπτωση μαθητών με πιθανές κινητικές αναπηρίες, προσέξτε ότι η διαδρομή για το κυνήγι
θησαυρού δεν παρουσιάζει εμπόδια, αρχιτεκτονικά εμπόδια (π.χ. σκάλες, στενά περάσματα κ.λπ.) και ότι όλοι οι χώροι
είναι εύκολα προσβάσιμοι.

Βασικές Δεξιότητες
(Βασικές Ικανότητες της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση: Προσωπικές, Κοινωνικές και Μαθησιακές Ικανότητες, Ικανότητα
Ιθαγένειας, Ψηφιακές Ικανότητες, Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση)
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί από τους ειδικούς του Πανεπιστημίου της Μάλαγα
μαζί με τους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες από διάφορα τοπικά πολιτιστικά ιδρύματα που
συμμετέχουν στο έργο, πρώτα απ 'όλα, το Μουσείο Jorge Rando στη Μάλαγα. Χάρη στη
συνεισφορά της Ισπανίας, το Μοντέλο επωφελήθηκε από μια ευρύτερη πρόταση εκπαίδευσης από
ομοτίμους. Η πρώτη δραστηριότητα είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε κατά την τοπική δοκιμή
του μοντέλου HEROES στην Ισπανία. Συμμετείχε τρία τοπικά ιδρύματα: το Μουσείο Χόρχε Ράντο,
το πρώτο εξπρεσιονιστικό μουσείο στην Ισπανία αφιερωμένο στον ομώνυμο καλλιτέχνη, το
γυμνάσιο Santa Rosa de Lima και το γυμνάσιο San Josè. Μαθητές, δάσκαλοι και πολιτιστικοί
εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν μια δραστηριότητα με επίκεντρο την «Virgen de la Victoria de
Málaga», δουλεύοντας πάνω στην ιερή εικόνα μεταξύ αρχαίας και σύγχρονης τέχνης. Ξεκινώντας
από τη μελέτη του Ιερού και του Καθεδρικού Ναού της Μάλαγα που είναι αφιερωμένο στην
Παναγία και στο Μουσείο Χόρχε Ράντο, όπου φυλάσσεται η σύγχρονη επανερμηνεία της εικόνας
της (από τον ίδιο τον Χόρχε Ράντο), οι μαθητές δημιούργησαν πρωτότυπα δημιουργικά έργα
εμπνευσμένα από αυτήν την ιερή φιγούρα. . Ως εποικοδομητικό εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων
που περιλαμβάνονται στο μοντέλο από την ισπανική πλευρά, το UMA πρότεινε αυτό αποκλειστικά
με βάση τη συγκεκριμένη συμμετοχή των νέων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
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ACT. N. 4 THE VIRGIN OF THE VICTORY OF MALAGA
Θεματική
● The sculpture, of unknown author of the fifteenth century, made of carved and polychrome wood of the Virgin, kept in
the Malaga Cathedral.
● The sculpture made by the artist Jorge Rando: a figure of bronze and rusty steel, which represents the Virgin of Victory,
and which welcomes in its six chapels the Patron Saint of Malaga.

Ομάδα Στόχος
Η δραστηριότητα προσεγγίζει την κληρονομιά της Μάλαγα του δέκατου πέμπτου αιώνα και τη σύγχρονη τέχνη και
απευθύνεται σε ομάδες 16-18 ετών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Διευρύνουν τις αναφορές των μαθητών σε σχέση με την καλλιτεχνική κληρονομιά της πόλης τους.
● Προσδιορίστε τη σύγχρονη τέχνη ως αναπόσπαστο μέρος της τρέχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς.
● Ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής ταυτότητας μέσω της γνώσης της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Μάλαγα.
● Αναγνωρίστε το μουσείο και την πόλη ως χώρους πειραματισμού, αλληλεπίδρασης και μάθησης.
● Προώθηση της αυτονομίας των μαθητών και της λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη διαδικασία εκπαίδευσής τους.
● Ενίσχυση της γνώσης και των καλλιτεχνικών διαδικασιών αποτίμησης και ερμηνείας της υπό μελέτη κληρονομιάς.
● Αναπτύξτε την εκφραστική ικανότητα των μελών της ομάδας να προσεγγίζουν την επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων.
● Προώθηση της δημιουργικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων, με βάση τον πειραματισμό και την καλλιτεχνική
παραγωγή σε διαφορετικά μέσα.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με αυτή τη δραστηριότητα αναμένεται ότι οι μαθητές γυμνασίου θα συμμετάσχουν αυτόνομα στη δική τους μαθησιακή
διαδικασία, εστιάζοντας, σε αυτήν την περίπτωση, σε ένα παράδειγμα της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Μάλαγα του
δέκατου πέμπτου αιώνα, την Virgen de la Victoria και σε ένα άλλο παράδειγμα τη σύγχρονη τέχνη της πόλης τους.
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Περιγραφή Δραστηρίοτητας
Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται για την προώθηση της γνώσης ενός παραδείγματος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς
της Μάλαγα του δέκατου πέμπτου αιώνα, της Virgen de la Victoria, συσχετίζοντας το με μια άλλη σύγχρονη τέχνη που
κατοικεί στην πόλη, ως μέλος του Μουσείου Jorge Rando. Το να κάνουμε τους μαθητές να ανακαλύψουν τις συνδέσεις
μεταξύ των πλαισίων κληρονομιάς και των μορφών αναπαράστασής τους είναι η κεντρική ιδέα που καθορίζει την
πρόταση.
Η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει τρεις φάσεις:
1. Φάση έρευνας και μελέτης της κληρονομιάς της Μάλαγα που συνδέεται με τα προτεινόμενα αντικείμενα πολιτιστικής
κληρονομιάς: το «Virgen de la Victoria» και το ομώνυμο γλυπτό του συγγραφέα Jorge Rando.
2. Η πειραματική φάση χωρίζεται σε δύο υποστάδια:
2. Αλληλεπίδραση με τα έργα: Επίσκεψη στο Ιερό της Νίκης, στον Καθεδρικό Ναό της Μάλαγα και στο Μουσείο Χόρχε
Ράντο στο οποίο τα μέλη της ομάδας που συμμετέχουν αναλαμβάνουν το ρόλο των διαμεσολαβητών με τους
συνομηλίκους τους.
3. β. Δημιουργική παραγωγή: σχεδιασμός και επεξεργασία καλλιτεχνικών προϊόντων των μαθητών που σχετίζονται με
αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που μελετήθηκαν (π.
3. Ενημερωτική φάση: επικοινωνία της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων από την ομάδα.
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O ρόλος του Διαμεσολαβητή
Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η δραστηριότητα θα ακολουθείται τόσο από δάσκαλο όσο και από πολιτιστικό
παιδαγωγό.
Ο δάσκαλος θα λειτουργήσει ως διευκολυντής των διαφόρων ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί στις διάφορες
φάσεις της δραστηριότητας εκτελώντας τις ακόλουθες εργασίες:
1. Ξεκινήστε με την ομάδα τη φάση της έρευνας και της μελέτης, προωθώντας στην τάξη μια αρχική συζήτηση για το
προτεινόμενο περιβάλλον πολιτιστικής κληρονομιάς και υποστηρίζοντας την ενεργή αναζήτηση, από τους μαθητές,
τεκμηρίωσης (οπτικής και γραπτής) που σχετίζεται με αντικείμενα κληρονομιάς.
2. Καθοδηγήστε την οργάνωση της ομάδας να σχεδιάσει και να αναπτύξει την αλληλεπίδραση με τις εργασίες και την
εργασία μεταξύ συνομηλίκων της πειραματικής φάσης.
3. Προκαλέστε τις καλλιτεχνικές δημιουργικές διεργασίες που προκύπτουν από τη μελέτη και την αλληλεπίδραση με τα
έργα.
4. Παροχή πόρων στους μαθητές για την παρουσίαση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της φάσης ενημέρωσης.
Μαζί με το διδακτικό προσωπικό, ο μουσειακός πολιτιστικός παιδαγωγός θα διευκολύνει επίσης την ανάπτυξη της
διαδικασίας, εκτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
1. Προσδιορίστε ποια περιεχόμενα είναι σχετικά για την ομάδα ώστε να τεκμηριώσει σωστά τα υπό μελέτη έργα.
2. Παροχή, εάν είναι απαραίτητο, ενημερωτικό φάκελο για το σκοπό αυτό, ο οποίος να υποστηρίζει την αρχική έρευνα που
θα διεξαχθεί από την ομάδα.
3. Υποστηρίξτε την επίσκεψη στο μουσείο και την εργασία μεταξύ συνομηλίκων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις
αίθουσες και παρέχοντας τους υλικούς πόρους που προτείνει η ομάδα.

Υλικά, Εξοπλισμός
• Φάκελος ντοκιμαντέρ, που ετοίμασε η ομάδα, σχετικά με τα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που παρακινούν την
εμπειρία.
• Πρόσβαση σε εικονικές πλατφόρμες (Google Meet, Zoom, κ.λπ.) για πιθανές εικονικές συναντήσεις.
• Υπολογιστής και προβολέας εικόνας στο κέντρο και στο μουσείο.
• Καλλιτεχνικό υλικό.
• Οι φορητές συσκευές των μαθητών να κάνουν οπτικές εγγραφές που χρησιμεύουν για την τεκμηρίωση της εξέλιξης και
των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας.
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Παρατηρήσεις
Για την προώθηση του κινήτρου της ομάδας και την προώθηση της εργασίας των συνομηλίκων, είναι σημαντικό οι
μαθητές να αισθάνονται πρωταγωνιστές στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες, να ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντά τους και να διαλύουν, όπου χρειάζεται, τις προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες ή ελάχιστα διαμορφωτικές.
αξία, που είχαν σε σχέση με τη γνώση της κληρονομιάς. Υπό αυτή την έννοια, αναφερόμαστε σε πολιτιστικές επισκέψεις
στις οποίες συμμετείχαν αιχμάλωτα, παθητικά και των οποίων η διδακτική μεθοδολογία έχει προκαλέσει απόρριψη ή
δυσαρέσκεια προς τον πολιτισμό και την κληρονομιά.
Από την άλλη, είναι μια ουσιαστικά περιεκτική και προσιτή πρόταση ακόμη και για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Βασικές Δεξιότητες
Βασικές Ικανότητες της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση:
• Ψηφιακή ικανότητα, η οποία αντιμετωπίζεται με τη χρήση φωτογραφίας και βίντεο, ως απαραίτητα εργαλεία για την
τεκμηρίωση της πειραματικής και της ενημερωτικής φάσης.
• Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα μάθησης, με κίνητρο την απαραίτητη εμπλοκή -ατομική και ομαδικήπου απαιτείται από τις διάφορες φάσεις της δραστηριότητας και τη διαχείριση της διαδικασίας.
• Επιχειρηματική ικανότητα, που προάγεται από τη λήψη αποφάσεων που απαιτείται από τους μαθητές για το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη της δραστηριότητας.
• Ικανότητα του πολίτη, η οποία απορρέει από τη γνώση των ειδικών κανόνων συμμετοχής που προτείνονται από τα υπό
μελέτη πολιτιστικά περιβάλλοντα (Μουσείο Jorge Rando, Καθεδρικός Ναός της Μάλαγα και Ιερό της Virgen de la Victoria)
και από την ευαισθητοποίηση για την κληρονομιά που δημιουργείται από τις δραστηριότητες .
• Ικανότητα στην ευαισθητοποίηση και στις πολιτιστικές εκφράσεις, η οποία αντιμετωπίζεται σιωπηρά και εγκάρσια σε
κάθε μία από τις προτεινόμενες φάσεις.
• Πολύγλωσση ικανότητα (στα ισπανικά και τα αγγλικά) απαραίτητη για την αντιμετώπιση της επικοινωνίας που
απαιτείται από τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας, με επικεφαλής πάντα τους μαθητές
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Η δεύτερη δραστηριότητα που παρουσιάζεται είναι μέρος της σύγχρονης τέχνης ως σύγχρονη
καλλιτεχνική εκδήλωση στους μαθητές και που συνδέεται με το δικό της ιστορικό, πολιτιστικό και
κοινωνικό πλαίσιο. Η εκθετική ανάπτυξη της πολιτιστικής προσφοράς της πόλης της Μάλαγα τα
τελευταία χρόνια και η εμφάνιση πολιτιστικών κέντρων που σχετίζονται με το Μουσείο Πικάσο
Μάλαγα (MPM) το 2003, το Μουσείο Carmen Thyssen της Μάλαγα και το Ρωσικό Μουσείο - και
τα δύο εγκαινιάστηκαν το 2011 - ή το Centre Pompidou Málaga το 2015, απαιτεί μια ειδική
εκπαίδευση των νέων που ευνοεί την εμπειρία της πόλης τους από πολιτιστική άποψη και στην
οποία, σε πολλές περιπτώσεις, φαίνεται ξένος.
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ACT. N. 5 WE’RE CONCEPTUAL ARTISTS!
Θεματική
● The sculpture, of unknown author of the fifteenth century, made of carved and polychrome wood of the Virgin, kept in
the Malaga Cathedral.
The sculpture made by the artist Jorge Rando: a figure of bronze and rusty steel, which represents the Virgin of Victory,
and which welcomes in its six chapels the Patron Saint of Malaga.

Ομάδα Στόχος
Η δραστηριότητα προσεγγίζει την κληρονομιά της Μάλαγα του δέκατου πέμπτου αιώνα και τη σύγχρονη τέχνη και
απευθύνεται σε ομάδες 16-18 ετών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Διευρύνουν τις αναφορές των μαθητών σε σχέση με την καλλιτεχνική κληρονομιά της πόλης τους.
● Προσδιορίστε τη σύγχρονη τέχνη ως αναπόσπαστο μέρος της τρέχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς.
● Ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής ταυτότητας μέσω της γνώσης της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Μάλαγα.
● Αναγνωρίστε το μουσείο και την πόλη ως χώρους πειραματισμού, αλληλεπίδρασης και μάθησης.
● Προώθηση της αυτονομίας των μαθητών και της λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη διαδικασία εκπαίδευσής τους.
● Ενίσχυση της γνώσης και των καλλιτεχνικών διαδικασιών αποτίμησης και ερμηνείας της υπό μελέτη κληρονομιάς.
● Αναπτύξτε την εκφραστική ικανότητα των μελών της ομάδας να προσεγγίζουν την επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων.
• ● Προώθηση της δημιουργικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων, με βάση τον πειραματισμό και την
καλλιτεχνική παραγωγή σε διαφορετικά μέσα.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με αυτή τη δραστηριότητα αναμένεται ότι οι μαθητές γυμνασίου θα συμμετάσχουν αυτόνομα στη δική τους μαθησιακή
διαδικασία, εστιάζοντας, σε αυτήν την περίπτωση, σε ένα παράδειγμα της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Μάλαγα του
δέκατου πέμπτου αιώνα, την Virgen de la Victoria και σε ένα άλλο παράδειγμα τη σύγχρονη τέχνη της πόλης τους.

Περιγραφή Δραστηριότητας
Η πρόταση οργανώνεται σε δύο διακριτές φάσεις, μια στην οποία ο δάσκαλος ενεργεί ως διευκολυντής με την αρχική
ομάδα και μια δεύτερη στην οποία αυτή η ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο της διαμεσολάβησης με τους συμμαθητές της.
Έτσι, μετά τις αρχικές συνεδρίες και την εμπειρία της διαδικασίας από την ομάδα υποδοχής, προτείνεται η παρέκταση
της δομής σε δεύτερη φάση στους ομοτίμους της στην οποία θα ενεργεί ως ομάδα διαμεσολάβησης από τον ρόλο του
συντονιστή. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουμε να «αντιγράψουμε» τη διαδικασία που έζησες κατά και μετά την επίσκεψη
στο μουσείο με τους συνομηλίκους.
Φάση 1. Πειραματισμός
1.1. Εξάρθρωση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών μύθων. Πριν από την αρχική επίσκεψη, θα δημιουργηθούν δυναμικές
κατηγορίες ερωτήσεων σε σχέση με τα σχέδιά μας σχετικά με την τρέχουσα τέχνη. Με αυτόν τον τρόπο, θα
αναθεωρήσουμε τη συλλογική μας φαντασία αποκτώντας επίγνωση του αναπαραγωγικού βλέμματος, ευρωκεντρικού,
ανδροκεντρικού και περιορισμένου στο έργο του παρελθόντος που συνθέτει τα σχήματά μας.
1.2. Είμαστε conceptual artists (αρχική επίσκεψη). Η συνεδρία οργανώνεται σε διάφορες φάσεις που θα περιλαμβάνουν:
- σύντομη παρέμβαση του παιδαγωγικού τμήματος (πλαισίωση του μουσείου και σύντομη ξενάγηση).
- δωρεάν και ατομική επίσκεψη. Θα ενθαρρυνθεί η προσωπική επαφή με την εργασία.
- συνάντηση στο χώρο του μουσείου της ομάδας για να μοιραστούμε εντυπώσεις. Το recorrido για τα έργα που θέτει η
ομάδα θα δείξει μια υποκειμενική και προσωπική επιλογή που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά μας, τις εμπειρίες μας και
το πολιτιστικό υπόβαθρο κάθε μαθητή. Η ανοιχτή συζήτηση θα καταδείξει την εγκυρότητα των διαφόρων αναγνώσεων
και θα ενθαρρύνει την ευθύνη του
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- μια ομαδική δραστηριότητα που βασίζεται σε σημαντικά έργα για την ομάδα. Είναι ζήτημα συλλογικής αλληλεπίδρασης
με το έργο δίνοντάς του ένα συναινετικό νόημα που θα προσπαθήσει να αναπαρασταθεί στο χώρο και που ένα από τα
συστατικά της ομάδας θα τεκμηριώσει μέσω της φωτογραφίας.
1.3. Διεύρυνση του φανταστικού. Μετά την επίσκεψη, η ζωντανή διαδικασία θα μοιραστεί στην τάξη. Μέσω εικονικών
περιβαλλόντων, σημαντικές εργασίες θα κοινοποιηθούν για την ομαδική τάξη συμπεριλαμβανομένων σχετικών
πληροφοριών για αυτές.
Φάση δεύτερη. Πιστό αντίγραφο
2.1. Εξάρθρωση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών μύθων. Πριν από την αρχική επίσκεψη, θα αναπτυχθεί εικονική
δυναμική μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι ώστε η ομάδα συντονιστών να ξεκινήσει την ανάλυση των σχημάτων που έχει η
ομάδα ομοτίμων της σε σχέση με τη σύγχρονη τέχνη. Για να γίνει αυτό, προτείνεται το ταξίδι μέσα από μια ακολουθία
«κλειδιών» εικόνων που η ομάδα συντονιστή έχει προηγουμένως επιλέξει και συζητήσει. Προβλέπεται επίσης η
διεξαγωγή ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου για να γνωρίζουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους και έτσι να
προσαρμόσουν το περιεχόμενο στην ομάδα
2.2. Είμαστε εννοιολογικοί καλλιτέχνες (συνάντηση με ομοτίμους). Η συνεδρία οργανώνεται σε διαφορετικές φάσεις
(όπως προτείνεται στο σημείο 1.2) Η παρέμβαση της ομάδας ή του συντονιστή θα περιοριστεί στη διασφάλιση ότι η
συνεδρία θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί: η αρχική συνάντηση είναι ατομική, η συζήτηση ενθαρρύνει
τη συμμετοχή όλων κ.λπ. Στην ομαδική δραστηριότητα αλληλεπίδρασης με την εργασία, οι ομάδες εργασίας θα είναι
ετερογενείς και θα ενσωματώνουν τους συνομηλίκους τους. Η ομάδα συντονιστών θα καταγράψει οπτικά τη
διαδικασία.
2.3. Διεύρυνση του φανταστικού. Μετά την επίσκεψη, οι συνομήλικοι θα μοιραστούν τη διαδικασία που βιώθηκε μέσω
εικονικών περιβαλλόντων επηρεάζοντας σημαντικά έργα για τις ομάδες.

Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή

Η κατασκευή του ρόλου του συντονιστή βασίζεται σε προηγούμενο πειραματισμό και εμπειρία πρώτου προσώπου.
Μόλις περάσει αυτή η φάση, η ομάδα αναλαμβάνει τη δημιουργία μιας εναλλακτικής ή «αντίγραφου» αυτού που έχει
ζήσει στο οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο μου μοιράζοντας την εξέχουσα θέση της πρότασης με τους συναδέλφους της.

Υλικά και Εξοπλισμόες
• Φορητές συσκευές μαθητών
• Πρόσβαση σε εικονικές πλατφόρμες: Google Meet, Zoom...

Παρατηρήσεις
Για να ενθαρρύνετε τα κίνητρα των συνομηλίκων, είναι σημαντικό να έχουν επαφές πριν από την επίσκεψη. Με
αυτόν τον τρόπο, η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί τόσο στα ενδιαφέροντα όσο και στις συγκεκριμένες ανάγκες
των μαθητών, εάν υπάρχουν. Είναι μια δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του
κοινού από τη διαφορετικότητα. Από την πλευρά του, το σχολείο είναι προσβάσιμο στο βαθμό που δεν έχει φυσικά
εμπόδια και το σχέδιο δράσης του περιλαμβάνει προτάσεις και μεγάλη εμπειρία με πολύ διαφορετικές ομάδες.

Βασικές Δεξιότητες
Βασικές Ικανότητες της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση
• Ψηφιακή ικανότητα: θα αντιμετωπιστεί μέσω της χρήσης φωτογραφίας σε ατομικές και κοινές δημιουργίες συγγραφέων
που αργότερα θα μοιραστούν μεταξύ ομάδων από εικονικά περιβάλλοντα.
• Προσωπικό, κοινωνικό και μαθησιακό για μάθηση: θα λειτουργήσει από τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των
μαθητών που επιδιώκονται και την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους.
• Ικανότητα πολίτη: η προετοιμασία της επίσκεψης συνεπάγεται γνώση των συγκεκριμένων κανόνων που προτείνει ο
χώρος του μουσείου και ενεργοποίηση ευαισθητοποίησης για την κληρονομιά, από το ίδιο το περιβάλλον και από τους
υπόλοιπους επισκέπτες.
• Ικανότητα στην πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση: αυτή η ικανότητα αντιμετωπίζεται σιωπηρά και εγκάρσια
σε καθεμία από τις προτεινόμενες φάσεις.
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The third activity corresponds to the learning of the intangible heritage, in this case the experience
and the construction with the own body of scenes of the Holy Week of Malaga. From the work
between pairs, experiences of corporal expression are canalized that project the sensibility and the
work on the own body towards the experience of feelings and emotions that have to do with the
knowledge of the socio-cultural and religious tradition of the Holy Week.
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ACT. N. 6 CONSTRUCTION AND EXPERIENCE FROM MÁLAGA’S HOLY WEEK
Θεματική
Η σημασία της Μεγάλης Εβδομάδας ως άυλης κληρονομιάς της πόλης από πολιτιστική άποψη και υλικό για την
καλλιτεχνική αξία των έργων και των γλυπτών που κάθε χρόνο παρελαύνουν στους δρόμους της Μάλαγα, δίνει
περιεχόμενο σε αυτή τη δραστηριότητα μεταξύ ζευγαριών που έχει ως βάση εργασίας τη δραματοποίηση που σχετίζεται
με τη συλλογική εικονογραφία. Δηλωμένη ως τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αυτή η γιορτή αποτελεί ένα
μεγάλο ετήσιο γεγονός θρησκευτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, η σχολή
της εικόνας αναπτύχθηκε στη Μάλαγα, με καλλιτέχνες τόσο διακεκριμένους όπως ο Pedro de Mena. Fernando Ortiz και
Francisco Gómez de Valdivieso.
Η επιλογή για ένα δραματικό έργο από το ίδιο του το σώμα για την κατασκευή γλυπτών θα δώσει την ευκαιρία στους
έφηβους να ζήσουν συναισθήματα και αισθήσεις που έχουν να κάνουν με την αισθητική αναγνώριση στις γλυπτικές
ομάδες που επιλέγονται για τέτοιο αποτέλεσμα, καθώς και να αναπτύξουν συμπεριφορές ενσυναίσθησης και να
συνεργαστούν σε ένα έργο ομαδικά.
Η εργασία με την εικόνα ως εναλλακτική στη λεκτική γλώσσα ακολουθεί την πρόταση των Augusto Boal (1979) και Motos
Teruel (2010).

Ομάδα στόχος
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12-18 ετών)

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
• • Να γνωρίσουν τη λαϊκή θρησκευτική έκφραση ως άυλη κληρονομιά της πόλης
• • Να διευκολύνει την προσέγγιση της θρησκευτικής απεικόνισης με τα πιο αντιπροσωπευτικά γλυπτά της μπαρόκ
κληρονομιάς της Μάλαγα.
• • Να αναπτύξουν δεξιότητες θεατρικής έκφρασης και δραματοποίησης.
• • Άσκηση δεξιοτήτων ελέγχου και κυριαρχίας του σώματος, συνειδητοποιώντας τις δυνατότητες κίνησης του ίδιου του
σώματος (Motos y Tejedo, 2007).
• • Να ασκήσουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τον άλλον για να αλληλεπιδρούν μαζί του.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με αυτή τη δραστηριότητα αναμένεται ότι οι μαθητές γυμνασίου θα συμμετάσχουν αυτόνομα στη δική τους μαθησιακή
διαδικασία, εστιάζοντας, σε αυτήν την περίπτωση, σε ένα παράδειγμα της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Μάλαγα του
δέκατου πέμπτου αιώνα, την Virgen de la Victoria και σε ένα άλλο παράδειγμα τη σύγχρονη τέχνη της πόλης τους.

Περιγραφή Δραστηριότητας
Για τη δημιουργία συλλογικών στελεχών θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
1. Όσες ομάδες θα σχηματιστούν όσοι θρόνοι θα βιωθούν σωματικά. Σε κάθε ομάδα (περίπου 5 άτομα) θα δοθεί μια
αναπαραγωγή του αντίστοιχου θρόνου. Σε αυτή την περίπτωση: Η ομάδα γλυπτών διάσωσης. Η κάθοδος; Το τελευταίο
δείπνο; Η σύλληψη; Ο Γολγοθάς.
2. Οι ομάδες καλούνται να μάθουν τι κοινό έχουν οι αναπαραγωγές των ομάδων γλυπτικής σε σχέση με το θέμα, τις
αντιδράσεις που προκαλεί στα μέλη της ομάδας, τη σωματική έκφραση των μορφών.
3. Αφού συζητήσουν και βρουν τα κοινά σημεία, τους ζητείται να σχηματίσουν μια πλαστική εικόνα, χρησιμοποιώντας τις
κατάλληλες στάσεις, στην οποία καταγράφονται οι θεμελιώδεις ιδέες στις οποίες κατέληξαν.
Η ηχητική μουσική μπορεί να προστεθεί στην εμπειρία.
Προαιρετικά: Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναφέρονται. Ο συντονιστής λέει έναν αριθμό και το άτομο στο οποίο
αντιστοιχεί ο αριθμός βγαίνει και προτείνει μια στάση με το σώμα του. Η εικόνα διατηρείται παγωμένη μέχρι να
ολοκληρωθεί η όλη άσκηση.
4. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα στους εταίρους.
5. Σχολιάστε την εμπειρία.
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Ο ρόλος του διαμεσολαβητή
Ο συντονιστής ή ο εμψυχωτής πρέπει να τονώσει την έκφραση, να βοηθήσει στην ανάπτυξη προσωπικής πρωτοβουλίας
και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους με απόλυτη ελευθερία,
σεβόμενοι τις δημιουργικές προτάσεις των νέων.
Θα πρέπει να προωθήσει την ιδέα ότι τα καλλιτεχνικά έργα είναι μια συλλογική κληρονομιά, η οποία πρέπει να γίνεται
σεβαστή και να διατηρηθεί. Θα πρέπει να συντονίζει και να καθοδηγεί την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας.
Θα διατηρεί ευέλικτη και δημιουργική στάση.
Δεν θα παραβλέπει το γεγονός ότι πρόκειται για μια θεατρική δραστηριότητα που βασίζεται σε μια αισθητική εμπειρία
που προκαλείται από γλυπτικές ομάδες που ανήκουν στην ανδαλουσιανή μπαρόκ και νεομπαρόκ εικόνες.

Υλικάς Εξοπλισμός
Εργαλεία, Εξοπλισμός, Υλικά
Φωτογραφίες από:
• El Rescate
• El Prendimiento
• La última cena
• Dulce Nombre
• El descendimiento
• El calvario
• La sangre
Μουσική

Παρατηρήσεις & πιθανά αιτήματα προσβασιμότητας
Θα είναι βολικό να αναδημιουργήσετε την ατμόσφαιρα μέσα από μια αισθητηριακή και ακουστική εμπειρία με την
αναπαραγωγή μουσικής τυπικής του Πάσχα καθώς και με μυρωδιές τυπικές αυτής της γιορτής (συνιστάται θυμίαμα).

Βασικές Δεξιότητες
Βασικές Ικανότητες της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση
• Ικανότητα εκμάθησης για μάθηση καθώς θα πρέπει να οργανώσουν τη μάθησή τους και να διαχειριστούν
αποτελεσματικά το χρόνο και τις πληροφορίες.
• Κοινωνική και αστική ικανότητα η οποία θα περιελάμβανε προσωπικές, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές ικανότητες.
Θα εργαστούν μορφές συμπεριφοράς που θα τους προετοιμάσουν να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στην
κοινωνική ζωή.
• Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικό πνεύμα από εδώ, θα εργαστούν δεξιότητες για τη μετατροπή των ιδεών σε
πράξεις. Η δημιουργικότητα, η ανάληψη κινδύνων και η ικανότητα σχεδιασμού ενός έργου είναι θεμελιώδεις δεξιότητες
για την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων
• • Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση. Η εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, συναισθημάτων
και εμπειριών μέσα από την εικαστική, τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες.
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Η Σύμπραξη HEROES
Το Τμήμα Εκπαίδευσης των Uffizi Galleries
(Συντονιστής, Φλωρεντία, Ιταλία)
Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Γκαλερί Uffizi έχει μακρά ιστορία. Το Τμήμα - το οποίο στη αρχή
ονομαζόταν "Διδακτικό Τμήμα" - ιδρύθηκε το 1970 από την Maria Fossi Todorow και φέτος, στις
9 Νοεμβρίου, γιορτάζει 50 χρόνια δραστηριοτήτων.

101

Εκείνη την εποχή πραγματοποιούταν εργαστήρια με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διδακτικές μεθοδολογίες που είχαν αναπτυχθεί μέχρι τότε.
Για αρκετά χρόνια αυτές οι δραστηριότητες διεκόπησαν και τα μαθήματα και οι επισκέψεις στο
μουσείο ήταν οι κύριες δραστηριότητες του Διδακτικού Τμήματος.

Από το 2016, το Τμήμα Εκπαίδευσης της Γκαλερί Uffizi - που διαχειρίζεται από την κυρία Silvia
Mascalchi και υλοποιεί προγράμματα που στοχεύουν σε διαφορετικά ακροατήρια: οικογένειες με
παιδιά (διαιρεμένες ανά ηλικιακή ομάδα 7-10 ετών, 10-14 ετών), σχολεία όλων των επιπέδων
(νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια: δηλαδή μαθητές και μαθητές ηλικίας από 3 έως 18
ετών), άτομα με αναπηρίες (κωφοί, τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης), άτομα με
αυτισμό, μετανάστες και άτομα από διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό
υπόβαθρο, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων τύπων κοινού.
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος στοχεύουν να είναι όχι μόνο προσβάσιμες
αλλά και συμπεριληπτικές: το Uffizi Touch Tour, για παράδειγμα, έχει σχεδιαστεί για να είναι μια
απτική εμπειρία σε αυθεντικά αρχαία γλυπτά όχι μόνο για τυφλούς και άτομα με προβλήματα
όρασης, αλλά και για μαθητές και επισκέπτες. Πρόσφατα, σχεδιάστηκε ένα νέο εργαλείο για τη
βελτίωση της μουσειακής εμπειρίας ατόμων που πάσχουν από αυτισμό: η τσάντα
δραστηριότητας Uffizi, που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για εξερεύνηση των συλλογών και
αντικειμένων που βοηθάνε στη μείωση του στρες. Όλα τα έργα πολιτιστικής διαμεσολάβησης
στοχεύουν εκτός από τη συμπερίληψη, και στην ενίσχυση στην τόνωση της συμμετοχής: κατά τη
διάρκεια του έργου Factory of Stories μια ομάδα μουσειοπαιδαγωγών και κατοίκων άλλων
χωρών δημιούργησε αφηγήσεις βασισμένες στα εκθέματα του Uffizi και τις προσωπικές τους
εμπειρίες (οι αφηγήσεις έχουν καταγραφεί και μπορούν να ακουστούν στην επίσημη ιστοσελίδα
του Uffizi). Έχει υλοποιηθεί επίσης ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ασυνόδευτους εφήβους
μετανάστες, για να τονώσει ενισχύσει τη θετική στάση απέναντι στη ζωή μέσω της μουσειακής
εμπειρίας και να μοιραστεί την αξία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ορισμένοι
μετανάστες που ζουν στη Φλωρεντία συμμετείχαν επίσης στο πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων
στους κήπους Boboli με θέμα «Μετανάστευση φυτών, μετανάστευση ανθρώπων» (έργο AMIR σε
συνεργασία με την Stazione Utopia).
Όσον αφορά τις δραστηριότητες για οικογένειες, πέρυσι εγκαινιάστηκε ένα νέο τελείως
ασυνήθιστο πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών. Αυτό το έργο, από το
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Quarteto Gordon, ονομάζεται Pam Pam: μια σειρά εργαστηρίων για παιδιά πραγματοποιήθηκαν
στη Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης στο Pitti Palace και μέσα στην υπέροχη τοποθεσία του
Buontalenti Grotto στους κήπους Boboli. Εμπνευσμένο από τις αρχές της Θεωρίας της Μουσικής
Μάθησης του Edwin Gordon, το Quarteto Gordon δίνει συναυλίες που αποτελούνται από μη
λεκτικούς ήχους κάτι που βοηθά στην ενίσχυση των μουσικών δεξιοτήτων στα παιδιά
προσχολικής ηλικίας.
Όσον αφορά τα σχολεία - από το Δημοτικό έως τα Λύκεια - το Τμήμα διοργανώνει πολλά
διαφορετικά προγράμματα (μαθήματα, εργαστήρια και επισκέψεις) με επικεφαλής
εξειδικευμένους μουσειοπαιδαγωγούς που καλύπτουν πολλούς τομείς: από τη βασική εισαγωγή
στο Μουσείο για τα δημοτικά σχολεία (My First Museum) στις διάφορες ιστορικές-καλλιτεχνικές
περιηγήσεις σε όλα τα μουσεία των Γκαλερί Uffizi για δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.
Μεγάλο μέρος των δράσεων του Τμήματος αφορά Προγράμματα Μάθησης Σχετικά με την
Εργασία για τα Σχολεία το πιο σημαντικό από τα οποία είναι το έργο που ονομάζεται Art
Ambassadors: οι μαθητές γυμνασίου προσφέρουν στους επισκέπτες δωρεάν ξεναγήσεις για μια
εμπειρία μάθησης για την εργασία στα κύρια μουσεία των Γκαλερί Uffizi.
Για την επόμενη σχολική χρονιά (2020-21), λόγω του Covid 19, το τμήμα μόλις σχεδίασε ένα
ολοκαίνουργιο έργο που ονομάζεται Digital Art Ambassadors, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές
ανέλαβαν να παρουσιάσουν την ιστορία ενός συγκεκριμένου μουσείου των Γκαλερί Uffizi (μεταξύ
των Uffizi, Galleria Palatina, Galleria d'Arte Moderna, Tesoro dei Granduchi, Museo della Moda e
del Costume) και θα αναπτύξουν βίντεο με στόχο την προώθηση του κάθε χώρου και των
ιστορικών και καλλιτεχνικών του συλλογών.
Κέντρο Machiavelli
(Εταίρος, Φλωρεντία, Ιταλία)
Το Centro Machiavelli, που ιδρύθηκε το 1978, είναι ένας οργανισμός παροχής συμβουλών και
κατάρτισης από το 2008. Το Κέντρο διαθέτει δύο τμήματα που αντιστοιχούν στους δύο κύριους
τομείς δραστηριότητάς του: τη Σχολή Γλωσσών για τους Ξένους και την Υπηρεσία Κατάρτισης. Ο
τελευταίος, που συμμετείχε σε αυτό το έργο, γεννήθηκε από την πολυετή επαγγελματική
εμπειρία των επαγγελματιών του στο περιβάλλον των παραδοσιακών οικονομικών πρακτικών
που αποτελούν τον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό της Φλωρεντίας.
Η Εκπαιδευτική Υπηρεσία έχει συσταθεί με τους ακόλουθους στόχους:
- Να προωθήσει τη συνεργασία και την ένταξη μεταξύ διαφορετικών θεμάτων που εμπλέκονται
στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
- Να προωθήσει διαδρομές κατάρτισης και μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης, λειτουργικών για
τις τοπικές ανάγκες, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της καινοτομίας σε πολύ
παραδοσιακούς τομείς.
- Να ενδυναμώσουν την μεθοδολογική και τεχνολογική καινοτομία στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση, μέσω της δημιουργίας και δοκιμής καινοτόμων έργων και πρακτικών.
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- Να προωθήσει την κατάρτισης των εκπαιδευτικών,, των εκπαιδευτών, των νέων, των
εργαζομένων.
- Να προωθήσει τη διαπολιτισμικότητα, την κοινωνική ένταξη και της συμμετοχή των νέων στη
δημοκρατική και πολιτική ζωή στην Ευρώπη.
Το Κέντρο διαθέτει σημαντική εμπειρία στα προγράμματα της ΕΕ και σε δραστηριότητες
κατάρτισης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμμετάσχει σε πολλά σχέδια κινητικότητας (τόσο ως
συντονιστής όσο και ως εταίρος) στα προγράμματα της ΕΕ όπως η Διά Βίου μάθηση και το
Erasmus +. Το Κέντρο υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Φλωρεντίας, της τέχνης, των καλλιτεχνών και των τεχνιτών. Π.χ. το πρόγραμμα
«Ιστορία της Τέχνης» (Firenze nell’Arte): μαθήματα καλλιτεχνικών μεθόδων που διδάσκουν
καλλιτέχνες και τεχνίτες στα εργαστήριά τους. Επισκέψεις σε παραδοσιακές εκθέσεις τέχνης και
εργαστήρια στην ιστορική περιοχή της Φλωρεντίας. Το πρόγραμμα «Πολιτιστική Εκπαίδευση»:
επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικές ιταλικές πόλεις σε συνδυασμό με μαθήματα ιταλικής
γλώσσας. Ορισμένα έργα επικεντρώθηκαν στην τεχνολογία αιχμής για την εκπαίδευση και την
εκπαίδευση ενηλίκων (ELLVIS, VET4VIP, ALL4WELL, MOLLVIS). Μέσω αυτών των έργων έχουν
υλοποιηθεί αρκετά λογισμικά και εφαρμογές για κινητές συσκευές σαν υποστηρικτικά εργαλεία
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το 2012 το Κέντρο απέκτησε την ευρωπαϊκή ετικέτα
γλώσσας για τη δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής λογισμικού για ένα πρόγραμμα
εκμάθησης αγγλικής γλώσσας για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.Το τακτικό
προσωπικό του Centro Machiavelli αποτελείται από 12 άτομα πλήρους απασχόλησης (το
προσωπικό μερικής απασχόλησης προσλαμβάνεται ανάλογα με τις ανάγκες και ποικίλλει από το
ένα εξάμηνο στο άλλο). Ο αριθμός των μαθητών προσεγγίζει τους 700 - 800 σε κάθε σχολικό έτος.
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Τουρισμού “Marco Polo”
(Εταίρος, Φλωρεντία, Ιταλία)
Το ITT Marco Polo είναι ένα δημόσιο Γυμνάσιο με έδρα τη Φλωρεντία, το οποίο προσφέρει ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών με στόχο την προετοιμασία νέων μαθητών για εργασία στον
επαγγελματικό τουρισμό. Στο σχολείο εγγράφονται ετησιώς περισσότεροι από 1500 μαθητές και
απασχολούνται περίπου 130 εκπαιδευτικοί.
Τα τελευταία χρόνια το ITT Marco Polo έχει επενδύσει μαζικά στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών
τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε όρους διδακτικών προσεγγίσεων. Καθηγητές Ιστορίας
Τεχνών, Οικονομικών του Τουρισμού, Πληροφορικής, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και
Ξένων Γλωσσών συμμετέχουν στην προώθηση και υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως η
Επαυξημένη Πραγματικότητα και η Εικονική Πραγματικότητα, για την έρευνα πληροφοριών και
την προετοιμασία εργασιών. Το πρόγραμμα σπουδών προσανατολίζεται στην ενσωμάτωση
εννοιολογικού περιεχομένου μαζί με πρακτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τους
μαθητές.
Μεταξύ των πιο δημιουργικών μαθησιακών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο ITT Marco
Polo, υπάρχουν αρκετά έργα που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και
Έρευνας της Γκαλερί Uffizi με στόχο την προώθηση στους μαθητές της ιστορικής και καλλιτεχνικής
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κληρονομιάς της Φλωρεντίας. Αυτές οι δραστηριότητες έπαιξαν ρόλο στην ενίσχυση της
εκπαίδευτικής δραστηριότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης. Μαθητές του τμήματος
Τεχνικού Τουρισμού και τη Γλωσσολογικής Σχολής συμμετείχαν στα ακόλουθα έργα: "Firenze
perBene" που προωθήθηκε από το Γραφείο της ΟΥΝΕΣΚΟ της Φλωρεντίας, "Επικοινωνιακή
Τέχνη" στο Ognissanti, "Πρέσβεις της Τέχνης" στο Μουσείο Bargello και το Grand-Ducal Treasures
Museum στο Pitti Palace, «Πρέσβεις της Τέχνης και του Πράσινου» στο Boboli Gardens και
«Ασκούμενοι στην πολιτιστική κληρονομιά» Σε όλα αυτά τα προγράμματα οι μαθητές έχουν
εκπαιδευτεί μέσω τηε ομότιμης διαδικασίας μάθησης ως τουριστικοί οδηγοί με σκοπό να
παρουσιάζουν τα κύρια έργα τέχνης που εκτίθενται στα προαναφερθέντα μουσεία σε επισκέπτες
και τουρίστες σε διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά)
Mουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ
(Εταίρος, Ελλάδα, Αθήνα)
To Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση των αξιών του ελληνικού πολιτισμού και της
εκπαίδευσης. Το ΕΚΕΔΙΣΥ ίδρυσε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Αθήνα, το
οποίο εκθέτει μέρος των συλλογών του για μια περίοδο 4 αιώνων. Οι συλλογές περιλαμβάνουν
αντικείμενα από τη σχολική ζωή (μία από τις μεγαλύτερες συλλογές σχολικών βιβλίων,
κοστουμιών, επίβλεψης, αρχείων, τύπων γραφής, φωτογραφιών) και μαρτυρίες άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς (ακουστικά έγγραφα, μαρτυρίες, συνεντεύξεις για τη σχολική ζωή και
την εκπαίδευση).
Το Μουσείο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και συμμετέχει ως τακτικό μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων Αθηνών,
του Δικτύου Μουσείων Βαλκανίων και του ΝΕΜΟ - Δίκτυο Οργανισμών Ευρωπαϊκών Μουσείων.
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης απασχολεί 5 μόνιμα μέλη του προσωπικού, 25
εθελοντές με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, έρχεται σε επαφή με 50 εξωτερικούς συνεργάτες και
απαριθμεί περισσότερα από 300 μέλη. Σε καθημερινή βάση, 100 παιδιά συμμετέχουν σε
εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου (μόνο το 2019, 15126 παιδιά από 385
σχολεία επισκέφτηκαν το Μουσείο), ενώ στα σεμινάρια συμμετείχαν 3000 εκπαιδευτικοί,
δάσκαλοι, γονείς και μαθητές κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων του είναι:
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές όλων των επιπέδων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων για παιδιά και οικογένειες
• Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδριών, σεμιναρίων, εργαστηρίων για ενήλικες και
εκπαιδευτικούς. (Για παράδειγμα: Σεμινάριο Ετήσιας Εκπαίδευσης Μουσείων, Σεμινάριο
Διαχείρισης Ετήσιας Σχολικής Τάξης, Ετήσιο Διαγενεακό Πρόγραμμα που συνδέει παιδιά και
παππούδες, Σεμινάριο Διαχείρισης Σχολικής Τάξης, Εργαστήρια Θεραπείας Τέχνης και
Δραματικής Εκπαίδευσης, Εργαστήρια Θεατρικών Παιχνιδιών κ.λπ.)
• Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων (συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, τον
Ελληνικό Κύκλο Παιδικών Βιβλίων και άλλα ιδρύματα)
• Οργάνωση ξεναγήσεων και πολιτιστικών περιπάτων σε ομάδες ενηλίκων, μαθητών, συλλόγων.
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• Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων βιβλίων, εκθέσεων τέχνης, θεατρικών
παραστάσεων
• Έκδοση βιβλίων, μονογραφιών, συνεδρίων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε συνεργασία με Μουσεία,
Πολιτιστικά Ιδρύματα και Οργανισμούς, Πανεπιστήμια στο εξωτερικό
• Δικτύωση και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμια, Δήμους, Μουσεία και άλλα ιδρύματα.
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Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (UMA), Τμήμα Εκπαίδευσης
(Εταίρος, Μάλαγα Ισπανία)
Η ιστορία του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (UMA) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επαρχία της
Μάλαγα. Πολίτες, προσωπικότητες και μέσα ενημέρωσης της περιοχής έδωσαν την ώθηση ώστε να
ιδρυθεί το πανεπιστήμιο μας. Η διαδικασία ξεκίνησε το 1968 με τη δημιουργία της «Ένωσης Φίλων
του Πανεπιστημίου της Μάλαγα» (Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga): με σκοπό να
αποκτήσει η επαρχία το δικό της πανεπιστήμιο, κατάφερε να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία της
Μάλαγα και να την κινητοποιήσει για την ίδρυσή του Πανεπιστημίου.
Από εκεί, ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία κατά οποία δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα
το 1971, με Σχολές Μηχανικών, Παιδαγωγικών, Οικονομικών και Επιχειρήσεων.
Στις 18 Αυγούστου 1972, με διάταγμα, εγκρίθηκε η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μάλαγα.
Με στόχο να γίνει ένα ίδρυμα υψηλού επιπέδου, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα ανέπτυξε ένα
σχέδιο επέκτασης σε γνωστικό επίπεδο και στις υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο εγκαταστάθηκε
στην πανεπιστημιούπολη του El Ejido, ενώ ιδρύθηκε και η πανεπιστημιούπολη του Teatinos (που
στην αρχή φιλοξενούσε τις Σχολές Ιατρικής, Φιλοσοφίας και Επιστημών) για να αναπτυχθεί
σταδιακά και να γίνει ολοένα και πιο πλήρης σε προσφερόμενες ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
Το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, από το τέλος της δεκαετίας του '90, επένδυσε επίσης στους τομείς
των νέων τεχνολογιών και της ακαδημαϊκής έρευνας.
Στρατηγική του Πανεπιστημίου είναι να γίνει σημείο αναφοράς για την καινοτομία και την
επιστημονική ανάπτυξη στη νότια Ισπανία. Έτσι, σχεδιάζει ένα εκτεταμένο πλαίσιο συνεργασίας με
το Τεχνολογικό Πάρκο Ανδαλουσίας, πολλαπλασιάζει τα ερευνητικά του έργα τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο και το 2007 εισέρχεται στο Ισπανικό Δίκτυο Υπερυπολογιστών με τον
Υπερυπολογιστή Picasso.
Η επιστημονική και ακαδημαϊκή πρόοδος, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες ερευνητών,
φοιτητών, δασκάλων και διοικητικού προσωπικού, οδηγεί το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (μαζί με
το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης), να αναγνωριστεί το 2010 ως Πανεπιστημιούπολη Διεθνούς
Αριστείας , με την επωνυμία Andalucía Tech.
Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένο στην
επιστημονική ανάπτυξη και την καινοτομία ως τρόπο για την επίτευξη προόδου στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Στα χρόνια αυτά, ξεχωρίζει η προώθηση της κινητικότητας και η προσπάθεια
προσέλκυσης διεθνών ταλέντων, επιτυγχάνοντας ένα ανοιχτό και κοσμοπολίτικο πανεπιστήμιο,
ικανό να ενσωματωθεί σε επιστημονικά έργα υψηλότερου επιπέδου. 40 χρόνια αργότερα, έχει
πάνω από 35.000 φοιτητές, 58 πτυχία Bachelor, 53 πτυχία Master, 278 ερευνητικές ομάδες και 45
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καταχωρήθηκαν το 2011.
Η καινοτομία, ο δυναμισμός και η διεθνοποίηση είναι οι αρχές που σηματοδοτούν την ιστορία του
Πανεπιστημίου και είναι οι βάσεις που στηρίχθηκε το πανεπιστήμιο για να ξεπεράσει τις τρέχουσες
δυσκολίες και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του για τη γνώση, την κοινωνία και το μέλλον.
Στις μέρες μας, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα διαθέτει δύο πανεπιστημιουπόλεις, σε διαφορετικές
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γεωγραφικές περιοχές της πόλης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ TEATINOS
Είναι ο πυρήνας του πανεπιστημίου και ενσωματώνει τα περισσότερα από τα ακαδημαϊκά κέντρα
και τις υπηρεσίες του UMA. Είναι μια σύγχρονη και λειτουργική πανεπιστημιούπολη, με πολύ καλή
συγκοινωνία για το κέντρο της πόλης και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη ζωή των νέων στη
Μάλαγα.
Με την πρόσφατη επέκταση της πανεπιστημιούπολης και την κατασκευή νέων κτιρίων, το
Πανεπιστήμιο της Μάλαγα εξασφάλισε έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, εξοπλισμένο με
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια που επιτρέπουν την ανάπτυξη της ερευνητικής και
τεχνολογικής μας δραστηριότητας στο υψηλότερο επίπεδο .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ EL EJIDO
Βρίσκεται δίπλα στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Μάλαγα, και αποτελείται από τη Σχολή Καλών
Τεχνών, τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και τη Σχολή Αρχιτεκτονικής.
Περιλαμβάνει επίσης το περίπτερο της διοίκησης του πανεπιστημίου και το θέατρο Cánovas,
καθιστώντας τη ένα δυναμικό χώρο γνώσης και πολιτισμού στην καρδιά της πόλης.,
Β) Ακολουθούν οι κύριες δράσεις που πραγματοποιούνται σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά
και μεταπτυχιακές σπουδές και αφορούν τη διαχείριση και μελέτη της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Β.1. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη διαχείριση της ισπανικής λογοτεχνικής και
γλωσσικής κληρονομιάς
Μεταξύ των στόχων του είναι:
● Να παρέχει την επιστημονική προετοιμασία στον τομέα της Ισπανικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας,
τόσο για την έρευνα όσο και για την επαγγελματική πρακτική.
● Να παρέχει πρακτική άσκηση σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με τους
διάφορους τομείς της επαγγελματικής ή/και ερευνητικής προβολής της Ισπανικής Λογοτεχνίας και
Γλώσσας.
● Να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πολιτιστικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε κοινωνικό και
γεωγραφικό περιβάλλον, τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς φορείς.
● Να παρακολουθήσει τη μελέτη και τη διάδοση της ισπανικής λογοτεχνικής κληρονομιάς από μια
πολλαπλή και διεπιστημονική προοπτική.
Β.2. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη στην Ιστορική και Λογοτεχνική Κληρονομιά της
Αρχαιότητας
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορική και Λογοτεχνική Κληρονομιά της Αρχαιότητας
προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους κύριους τομείς της γνώσης στην Κλασική
Αρχαιότητα: Αρχαιολογία, Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία και Αρχαία Ιστορία. Η μελέτη
της κλασικής αρχαιότητα, εκτός από την παροχή ιστορικής εκπαίδευσης, είναι στο προσκήνιο της
έρευνας και ανάπτυξης επιστημονικών και διδακτικών μεθοδολογιών στη χώρα μας.
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Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την ανάγκη αναγνώρισης,
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων που την αποτελούν.
Υπό αυτήν την έννοια, η ιστορική και πολιτιστική γνώση αποτελεί βασικό στοιχείο και η περιοχή
της Μεσογείου αποτελεί το ιδανικό πεδίο σπουδών, ως πεδίο ανταλλαγών, συγκρούσεων και
σχέσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι τομείς σπουδών εμπεριέχουν:
● Εξειδικευμένη εκπαίδευση στους διάφορους τομείς της Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας και
της Αρχαιολογίας της Αρχαιότητας.
● Εμβάθυνση σε κλάδους όπου η μελέτη της Κλασικής Αρχαιότητας είναι καθοριστική (Τέχνη,
Φιλοσοφία, Ιστορία της Επιστήμης, Ιατρική και Δίκαιο, Θρησκείες).
● Η προηγμένη εκπαίδευση των σπουδαστών στις τεχνικές και τα καθήκοντα της έρευνας, για να
διευκολυνθεί η πρόσβαση τους στο Διδακτορικό ως αποκορύφωμα της ακαδημαϊκής και
ερευνητικής τους σταδιοδρομίας.
● Ανάπτυξης της ικανότητας εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και επίλυσης
προβλημάτων σε νέα περιβάλλοντα και ευρύτερα που σχετίζονται με τον τομέα σπουδών τους.
● Ανάπτυξης της ικανότητας οργάνωσης και σχεδιασμού στην ολοκλήρωση ακαδημαϊκών και
επαγγελματικών έργων.

Β.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'EXPLORING EUROPEAN CULTURAL HERITAGE FOR FOSTERIING ACADEMIC
TEACHING AND SOCIAL RESOPNSABILITY IN HIGHER EDUCATION (EU_CUL).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φέρνει κοντά διεθνείς ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα για
να συζητήσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και το ρόλο των πανεπιστημίων στην
προστασία και τη διατήρησή της.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Dolnoslaska Szkola Wyzsza, Πολωνία ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑ GOETEBORGS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΣΟΥΗΔΙΑ) ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο στόχος του προγράμματος είναι να αναγνωρίσει και να ενισχύσει τις δυνατότητες της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση βελτιώνοντας την
εκπαιδευτική και κοινωνική της διάσταση, να συνειδητοποιήσει την ιδέα της διατήρησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς και να προωθήσει την αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και
πολιτισμού.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υποστήριξη πανεπιστημίων σε τρεις σχετικές διαστάσεις: 1.
Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας για τη δημιουργία βιώσιμων δικτύων με εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην προώθηση και τη διατήρηση της κληρονομιάς
Ευρωπαϊκός πολιτισμός για ευρύτερα κοινωνικά οφέλη (τρίτη αποστολή πανεπιστημίων και ιδέα
της κοινωνικής ευθύνης.
2. Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση για καλύτερη κατανόηση του
ευρωπαϊκού πλαισίου, της κοινής κληρονομιάς και της ευαισθητοποίησης για την πολυμορφία των
κρατών μελών της ΕΕ.
3. Να προσθέσει μια διεθνή διάσταση μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά
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με την ποικιλομορφία της ECH, καθώς και την ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών για τη βελτίωση
της διδασκαλίας και την τρίτη αποστολή του πανεπιστημίου.
Β. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Επιλεγμένο θέμα: Διαχείριση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς (3 μονάδες)
B.5. MΑΘΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
Επιλεγμένο θέμα: Διδακτική της Ανδαλουσιανής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτισμού.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Νομοθετικά ορόσημα και εμπειρίες σε χώρες εταίρους σχετικά με την
εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά
In Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συνεισφορές που προέρχονται από κάθε χώρα
εταίρο σχετικά με τα νομοθετικά ορόσημα για την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά και τις
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σχετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και την ανάδειξή της. Εδώ διερευνώνται επίσης ορισμένες
γενικές αναφορές και βασικές πτυχές για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά - εμπειρίες,
προβληματισμοί, πιθανές βελτιωτικές τάσεις - όπως προέκυψαν από τις συνεισφορές των μαρτύρων, που
συλλέχθηκαν στο στάδιο της προκαταρκτικής χαρτογράφησης. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δείχνουν
πολλές ομοιότητες μεταξύ των χωρών εταίρων, πρώτα απ 'όλα επειδή όλες ακολουθούν την κοινή πορεία
για την Πολιτιστική Κληρονομιά που χαράσσεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κληρονομιάς για τον 21ο
αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική καθορίστηκε στο πλαίσιο της «Σύστασης CM/Rec (2017)1»29 προς τα
κράτη μέλη και ξεκίνησε επίσημα στη Λεμεσό της Κύπρου τον Απρίλιο του 2017. Οι Υπουργοί των Κρατών
Μερών στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση συναντήθηκαν τον Απρίλιο του 2015 , υιοθετώντας τη
Διακήρυξη της Ναμούρ για την προώθηση μιας κοινής και ενοποιητικής προσέγγισης στη διαχείριση της
πολιτιστικής κληρονομιάς, στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2017, οι βουλευτές των υπουργών
ενέκριναν την προαναφερθείσα σύσταση, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα
ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για την κοινή ευρωπαϊκή
Κληρονομιά μέσω διαφορετικών τρόπων δράσης. Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην
επιδίωξη μιας διεπιστημονικής και συμμετοχικής προσέγγισης για να έχουν αποτέλεσμα σε καθεμία από
τις τρεις συνιστώσες της Στρατηγικής που συνίστανται σε:

Α) Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της χρηστής διακυβέρνησης
Η «κοινωνική συνιστώσα» εστιάζει στη σχέση μεταξύ της κληρονομιάς και των κοινωνιών, της
ιθαγένειας, της μετάδοσης και της ανταλλαγής δημοκρατικών αξιών μέσω της συμμετοχικής
διακυβέρνησης και της χρηστής διακυβέρνησης μέσω της συμμετοχικής διαχείρισης.
Β) Εδαφική και οικονομική ανάπτυξη
Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, η συνιστώσα «εδαφική και
οικονομική ανάπτυξη» εστιάζει στη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και χωρικής
ανάπτυξης, της οικονομίας και της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

141

Γ) Γνώση και εκπαίδευση
Καθώς στοχεύει στην αύξηση της γνώσης και της εκπαίδευσης με τη συμβολή της έρευνας και
της κατάρτισης, η συνιστώσα «γνώση και εκπαίδευση» εστιάζει στη σχέση μεταξύ κληρονομιάς
και κοινής γνώσης, καλύπτοντας την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση και την έρευνα.
Οι συστάσεις που παρέχονται σε αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ έχουν γίνει
πλήρως αποδεκτές και συνδυάζονται με τους στόχους του έργου HEROES, οι οποίοι
αντικατοπτρίζουν πλήρως τους ευρωπαϊκούς στόχους και τις αναπτυξιακές γραμμές για την
πολιτιστική εκπαίδευση. Μεταξύ των πιο αντιπροσωπευτικών συστάσεων που ενέπνευσαν την
έρευνα για τα περιεχόμενα για το Μοντέλο ΗΡΩΩΝ - πράγματι - μπορούμε να βρούμε εκείνες
που αναφέρονται στην ανάγκη για πιο αποτελεσματική ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην
κληρονομιά στα σχολικά προγράμματα. την εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση των νέων να
ασκήσουν την πολιτιστική κληρονομιά· παροχή βέλτιστης κατάρτισης για μη επαγγελματίες
παίκτες και για επαγγελματίες από άλλους τομείς που συνδέονται με την κληρονομιά και
εξερευνούν την κληρονομιά ως πηγή γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικότητας.
Για αυτούς τους λόγους, οι κύριες εθνικές πολιτικές και μέτρα για την εκπαίδευση στην
πολιτιστική κληρονομιά που επισημαίνονται σε κάθε χώρα παρουσιάζουν ισχυρό δομικό και
λειτουργικό χαρακτήρα που περιλαμβάνει τόσο το κεντρικό όσο και το τοπικό επίπεδο
διακυβέρνησης. Οι δράσεις για την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά – όντως –
διέπονται από τα σχετικά Εθνικά Σχέδια και προβλέπουν ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ
διαφορετικών κυβερνητικών τομέων όπως η Πολιτιστική Κληρονομιά και η Εκπαίδευση που
υλοποιούνται από τη συνεργιστική δράση των δύο υπουργείων. Η ίδια συνέργεια επικρατεί και
σε τοπικό επίπεδο, όπου πραγματοποιούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή προγράμματα με
επίκεντρο την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά, που προβλέπουν την ενεργό συμμετοχή
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων.
•

Ιταλία

Η Ιταλία είναι το λίκνο μιας ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας χάρη στο διεθνές ρεκόρ περιοχών που
ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (55 το 2019 και 41
υποψήφιες τοποθεσίες) και στη γεωγραφική της θέση, που από αρχαιοτάτων χρόνων την
εμπλουτίζει με ιστορία και τέχνη. Για το λόγο αυτό, η προώθηση και η προστασία της
κληρονομιάς αποτελούσε πάντα βασικό θέμα στην Ιταλία, αν και τα κυβερνητικά προγράμματα
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υποστήριξης και οι πόροι που στοχεύουν στη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς πρέπει να φροντίζονται και να ενισχύονται σταθερά, ώστε να διασφαλίζεται η
μακροχρόνια διατήρηση και μετάδοσή της. π.χ. αποκατάσταση και συντήρηση, αλλά και
εμβάθυνση και διάδοση της γνώσης, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης κ.λπ.).
Από το θεσμικό όργανο, η Ιταλική Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Έρευνας και Πολιτιστικών
Ινστιτούτων (Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali) εκπροσωπεί τον κεντρικό
θεσμό του MiBACT (Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού), που είναι υπεύθυνος
για διάφορες και πολυλειτουργικές δράσεις που στοχεύουν για την προώθηση, τη διαφύλαξη και
την προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς (DPCM αρ. 169, 2 Δεκεμβρίου 2019, άρθρο
15). Ανάμεσα στις κύριες αρμοδιότητές της – πράγματι – η Διεύθυνση ηγείται και υποστηρίζει
εξατομικευμένα ερευνητικά προγράμματα εντός της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεργαζόμενη
με δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό,
όπως Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ερευνητικά Ιδρύματα, το Υπουργείο Παιδείας (MIUR) και το CNR.
(Εθνικό Κέντρο Ερευνών). Ειδικότερα, η Διεύθυνση φροντίζει συγκεκριμένα διεθνή προγράμματα
κατάρτισης, όπου η ιταλική αριστεία αναγνωρίζεται και εκτιμάται παγκοσμίως, πραγματοποιεί
υποστηρικτικές δραστηριότητες για τα κεντρικά και περιφερειακά ιδρύματα που φιλοξενούν
πρακτική άσκηση στον πολιτιστικό τομέα και προωθεί τη μόνιμη κατάρτιση εκπαιδευτικών και
επαγγελματιών της εκπαίδευσης παράλληλα. με το MIUR. Επίσης, η Διεύθυνση παρακολουθεί τις
εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς συντονίζει και διαχειρίζεται σε τοπικό επίπεδο όλο το σύστημα
Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών των Μουσείων μέσω του Κέντρου Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και
σχεδιάζει και πραγματοποιεί ολοκληρωμένες ενημερωτικές εκστρατείες για εκπαιδευτικά θέματα
με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά.
Το βασικό καθήκον της Γενικής Διεύθυνσης συνίσταται στην προώθηση της γνώσης της ιταλικής
πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτικής της λειτουργίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Αυτή η ιδιόμορφη λειτουργία επιτελείται από τη Διεύθυνση ουσιαστικά μέσω της
έκδοσης και έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Εκπαίδευσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά30.
Εφόσον από την πρώτη εισαγωγή των Σχεδίων αυτών (DPCM n. 171, 29 August 2014, Plan 20152016), η Διεύθυνση συντάσσει κάθε χρόνο τις κύριες επιχειρησιακές τους ενδείξεις και τις
προετοιμάζει, μεριμνώντας για την ανάπτυξη, επαλήθευση και αξιολόγηση όλων των δράσεων.
περιλαμβάνεται στο 31. Όσον αφορά το περιεχόμενο, οι κύριοι σκοποί της Εκπαίδευσης για την
Πολιτιστική Κληρονομιά που περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο συνδέονται στενά με την
ευρωπαϊκή διάσταση της ίδιας της Κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας την έμφυτη αξία της
περιεκτικότητας και τη συνάφεια για την ειρηνική και ενωμένη συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Οι τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζεται το Ιταλικό Εθνικό Σχέδιο για την Εκπαίδευση στην
Πολιτιστική Κληρονομιά και προς όλους τους συγκεκριμένους στόχους που περιλαμβάνονται,
αντιπροσωπεύονται από:
1. Προσβασιμότητα, φυσική, κοινωνικοοικονομική, αισθητηριακή, γνωστική, ως ουσιαστικό
δικαίωμα.
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2. Επικοινωνία ως επακόλουθη διαδικασία για την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Συμμετοχή όπως κατοχυρώνεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Παρίσι 1984 και από τις αρχές που ορίζονται στη Σύμβαση του Φάρο του 2005.
Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική
Κληρονομιά σχετίζονται κυρίως με:
● η σταθερή εδραίωση της διακυβέρνησης της εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά.
● η προώθηση των τομέων της εκπαίδευσης, ώστε να γίνει συστημική η προσφορά
εκπαίδευσης/κατάρτισης για την εκπαίδευση στην κληρονομιά και να καινοτομεί συνεχώς οι
στρατηγικές και οι πρακτικές της.
● η συνεχής βελτίωση της απόκτησης, ανάλυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις για την πολιτιστική κληρονομιά.
Όλοι αυτοί οι στόχοι επιδιώκονται μέσω ειδικών συμφωνιών με τις Περιφέρειες, τις τοπικές
αρχές, τα πανεπιστήμια και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς/οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα που υλοποιούν το Σχέδιο.
Ένα ακόμη ενδιαφέρον ιταλικό νομοθετικό ορόσημο για την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική
Κληρονομιά αντιπροσωπεύεται επίσης από τον Νόμο 107/2015 αποκαλούμενο «La Buona
Scuola», που συστηματοποιεί και καθιστά υποχρεωτικό επίσημα - κατά τη διάρκεια της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - η εκπαιδευτική εμπειρία «Εναλλαγή Σχολείου-Εργασίας».
Στο πλαίσιο του Ιταλικού Διπλού Συστήματος για την Εκπαίδευση, η «Εναλλαγή ΣχολείουΕργασίας» είναι μια σύνθετη αλλά πολύ χρήσιμη βάση δοκιμής για τη δημιουργία και επέκταση
καινοτόμων εκπαιδευτικών συνεργασιών μεταξύ Σχολείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων,
εντοπίζοντας πρωτότυπες συνεργικές οδούς για την αμοιβαία συνεργασία τους.
Η Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια να αναφέρει περιοδικά την κατάσταση εφαρμογής. 9 του
Συντάγματος («Η Δημοκρατία προάγει την ανάπτυξη του πολιτισμού και της επιστημονικής και
τεχνικής έρευνας [πρβλ. άρθρα 33, 34]. Προστατεύει το τοπίο και την ιστορική και καλλιτεχνική
κληρονομιά του Έθνους»).
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ευνόησε την υλοποίηση διαφορετικών προγραμμάτων και έργων
που εστιάζονται στην εκπαιδευτική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη σημασία της ως
συμβολή στην κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Μέσα από τις εμπειρίες τους στον πολιτιστικό τομέα, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μπορούν να γευτούν τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται τόσο για την
προσωπική τους πρόοδο όσο και για πιθανή (μελλοντική) επαγγελματική τους εξέλιξη,
πειραματιζόμενοι διαφορετικές θέσεις εργασίας, περιβάλλοντα και ρόλους σε αυτόν τον τομέα.
Σύμφωνα με τα κύρια χαρακτηριστικά και τους στόχους του, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι το
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πρόγραμμα «Εναλλαγή Σχολείου-Εργασίας» συμβάλλει σε ένα ισχυρότερο άνοιγμα της
πολιτιστικής συμμετοχής μεταξύ των νέων.
Επιπλέον, μπορούμε να βρούμε διάφορες δραστηριότητες και έργα που επικεντρώνονται στην
Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά για νέους μαθητές επίσης στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (MIUR) μέσω του PON (Εθνικό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), των προσαρμοσμένων σχεδίων δράσης - που υποστηρίζονται από το
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμεία - για σχολικό σύστημα υψηλής ποιότητας με βάση τις
προτεραιότητες της ΕΕ για την εκπαίδευση.
Αξιοποιώντας στο έπακρο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018), τον Ιούνιο του 2019 (20-21/06/2019) πραγματοποιήθηκε
στη Ρώμη το πρώτο Διεθνές Συνέδριο «Ιταλία-Ευρώπη για Σπουδές: οι νέες προκλήσεις για την
Εκπαίδευση Πολιτιστικής Κληρονομιάς»32. Το συνέδριο οργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση
MiBACT (βλ. παραπάνω), το Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη
Σχολή Εξειδίκευσης στην Ιστορική Καλλιτεχνική Κληρονομιά και το ICOM (κύριο ιταλικό δίκτυο
μουσείων και επαγγελματιών μουσείων) Ιταλία, και επιβεβαίωσε την πολιτική και συνεκτική
ρόλος των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εκπαίδευση στην πολιτιστική
κληρονομιά καθώς και τη συνάφεια διενέργειας τους σύμφωνα με τις προγραμματικές επιλογές
που έγιναν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σεναρίων. Οι αρκετοί εμπειρογνώμονες που
παρενέβησαν στα Συνέδρια υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της συνεχούς μεθοδολογικής
έρευνας σε αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες κατάρτισης των
επαγγελματιών και την ανάγκη να αποκτήσουν όσο το δυνατόν πιο ανοικτά εργασιακά (και
εκπαιδευτικά) δίκτυα και συνεργασίες υπέρ της νέες στρατηγικές συμμετοχικής διακυβέρνησης
για την ορθή προβολή της εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά, με τη συμμετοχή όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων σύμφωνα με τα δικά τους χαρακτηριστικά και παιδαγωγικούς στόχους.
Όσον αφορά τις γενικές εκτιμήσεις που προέρχονται από τους βασικούς μάρτυρες, υπάρχει
ομοφωνία στην απόδοση θεμελιώδους αξίας στην εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά ως
αναπόφευκτο μέσο για την προώθηση της συνείδησης, της συμμετοχής και της κριτικής σκέψης,
ειδικά μεταξύ των νεότερων. Η γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς, πράγματι, επιτρέπει την
πλήρη επίγνωση του πραγματικού ρόλου του Πολιτισμού για την ιστορική και κοινωνική γένεση
ενός έθνους και - ευρύτερα - μιας ένωσης εθνών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίγνωση της
ιστορικής, αισθητικής και κοινωνικής αξίας της κληρονομιάς και η γνώση της ίδιας της
κληρονομιάς είναι η προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή των νέων πολιτών, όχι μόνο στη
«res-publica», αλλά και στις διαδικασίες προστασίας και μετάδοσης της κληρονομιάς: δεν
υπάρχει προστασία χωρίς γνώση, δεν υπάρχει ταυτότητα χωρίς ρίζες. Η υλική και άυλη
κληρονομιά -πράγματι- αποτελούν το ιδρυτικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας ενός λαού.
Όσον αφορά ειδικά την άυλη κληρονομιά, μια άλλη πτυχή προέκυψε από τις συνεισφορές των
μαρτύρων, σχετικά με την ιταλική πραγματικότητα: υπάρχει η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη
συνάφεια, καθώς πολύ συχνά κινδυνεύει να αναβληθεί σε σύγκριση με την απτή. Η άυλη
κληρονομιά πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος του συνόλου
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εθνική ή τοπική πολιτιστική κληρονομιά και συμβάλλει εξίσου στην ταυτότητα και την ιστορία της
κοινότητας και, για το λόγο αυτό, αξίζει να τη γνωρίσουν και να την εκτιμήσουν οι νεότεροι. Ως εκ
τούτου, στο πλαίσιο του μοντέλου HEROES προτείνονται δραστηριότητες που αφορούν τόσο την
υλική όσο και την άυλη κληρονομιά, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι στη σημασία τους,
δίνοντάς τους ίση αξία και προβολή.
Για τους λόγους αυτούς, είναι ζωτικής σημασίας η προώθηση συνεργειών μεταξύ πολιτιστικών
και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που στοχεύουν σε αυτούς τους κύριους σκοπούς καθώς και η
συνεχής ενημέρωση και εμβάθυνσή τους, περιορίζοντας τις πιθανές γραφειοκρατικές δυσκολίες
που μπορούν να συναντηθούν για την αμοιβαία συνεργασία τους. Πολλοί μάρτυρες
συμφώνησαν στο γεγονός ότι μερικές φορές οι διοικητικοί κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ
Σχολείου και πολιτιστικών ιδρυμάτων τείνουν να επιβραδύνουν τα εκπαιδευτικά έργα,
διακινδυνεύοντας να επικρατήσουν οι τυπικές πτυχές έναντι των ουσιαστικών ενεργώντας
πολύτιμο χρόνο εις βάρος των μαθητών.
Το άνοιγμα προς την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να περάσει μέσα από διαφορετικές
μορφές εκπαίδευσης, όχι μόνο αυτές που προσφέρονται από παραδοσιακούς και επίσημους
τρόπους, αλλά και να προωθούνται με μη τυπικούς ή ακόμη και ανεπίσημους τρόπους,
υπενθυμίζοντας έτσι τη θεμελιώδη έννοια της Προσβασιμότητας (με τη διευρυμένη έννοια της
συμπεριληπτικότητας) της κληρονομιάς. Μεταξύ των σημαντικότερων προκλήσεων που πρέπει
να αντιμετωπίσει ένας πολιτιστικός θεσμός -για παράδειγμα ένα Μουσείο- είναι η καταπολέμηση
της άγνοιας και, παραδόξως, του πολιτιστικού σνομπισμού, που είναι πολύ διάχυτος στην
Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Η υπέρβαση της ιδέας ότι η κληρονομιά είναι μόνο «κάτι που
προορίζεται για την ελίτ» είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους που πρέπει να
προωθήσει και να επιδιώξει μια σωστή εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά. Μια
πραγματική και αποτελεσματική εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να
προσελκύει την προσοχή των αποδεκτών της και να μεταδίδει κίνητρα και εργαλεία για να
κατανοήσουν, να απολαύσουν και να εκτιμήσουν τα σχετικά οφέλη. Αυτό γίνεται όλο και πιο
επίκαιρο όταν ο στόχος εκπροσωπείται από τις νέες γενιές. Η εκπαίδευση για την κληρονομιά, για
τους νέους σημαίνει να αποκτήσει μια διεπιστημονική άποψη για αυτήν (τόσο αν αναφέρεται σε
αριστουργήματα, ζωγραφική, αρχιτεκτονικές, λογοτεχνία ή σε παραδόσεις, εορτασμούς, τεχνικές
χειροτεχνίας, που είναι βαθιά έμφυτα στο ταυτότητα του ανθρώπου) και να μπορέσει να τη
συνδέσει με τα σύγχρονα γεγονότα. Αυτές οι σκέψεις συνάδουν απόλυτα με τη φιλοσοφία
πυλώνα του έργου HEROES και με τα χαρακτηριστικά της μεθόδου άτυπης μάθησης για την
προσέγγιση νέων μαθητών σε πολιτιστικά θέματα. Επίσης, όπως υπογραμμίστηκε έντονα από
αρκετούς μάρτυρες, είναι πραγματικά σημαντικό ότι οι μαθητές δεν είναι παθητικοί αποδέκτες
εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά ότι οι ίδιοι γίνονται ενεργοί πρωταγωνιστές σε εκπαιδευτικά
μονοπάτια και δραστηριότητες που προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά, ακόμη και ως
εργαλείο για την καταπολέμηση πιθανών ρατσιστικών και αυταρχικών συμπεριφορών . Ο
κεντρικός ρόλος που πρέπει να αποδοθεί στους μαθητές αντικατοπτρίζεται πλήρως από την
επιλογή να βασιστούν οι καινοτόμες εκπαιδευτικές στρατηγικές που παρέχονται από το μοντέλο
HEROES στη Μεθοδολογία Ομοτίμων..
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•

Ελλάδα

Το πρώτο μεγάλο και συστηματικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση ήταν το
πρόγραμμα «Μελίνα-Παιδεία και Πολιτισμός», που διοργανώθηκε από τα Υπουργεία Παιδείας
και το Υπουργείο Πολιτισμού (1994-2004). Ονομάστηκε Μελίνα από την Υπουργό Πολιτισμού
Μελίνα Μερκούρη που υπήρξε πρωτοπόρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνών στην
εκπαίδευση.
Για πρώτη φορά, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν συστηματικά στη Χρήση των Τεχνών στην
Εκπαίδευση (Θέατρο, Μουσική, Χορός και Κίνηση, Εικαστική και Οπτικοακουστική Έκφραση),
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν και να προβάλλουν την πολιτιστική διάσταση της
εκπαίδευσης.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1994 υπό την Ελληνική
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η πιλοτική εφαρμογή του
προγράμματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1995 το 46 Δημοτικά Σχολεία της χώρας33.
Στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει ισχυρό δίκτυο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και
άυλης, δεν υπάρχει εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για την εκπαίδευση. Ωστόσο, η σημασία της
θέσπισης μιας πολιτικής και του μέρους της εκπαίδευσης φαίνεται από την επιλογή του θέματος
για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2020, που γιορτάζονται
κάθε χρόνο στις 25-27 Σεπτεμβρίου. Φέτος ένα κοινό θέμα σε όλη την Ευρώπη ήταν «Πολιτιστική
Κληρονομιά και Εκπαίδευση». Η φετινή επέτειος τιμήθηκε με εκδηλώσεις από 50 φορείς και
μουσεία. (https://www.culture.gov.gr/DocLib/EHPK_%202020_dameep.pdf)
Το Υπουργείο Πολιτισμού με τις Διευθύνσεις του έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που αναρτώνται και ανανεώνονται κάθε χρόνο. Τα εκπαιδευτικά αυτά
προγράμματα
είναι
διαθέσιμα
στην
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Πολιτισμού
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/education.aspx
Το «Follow Odysseus»34 είναι επίσης ένας κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού που
δημιουργήθηκε το 2015 στο πλαίσιο του νόμου «Ενημέρωση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού
εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που εφαρμόζεται από τη
Διεύθυνση Μουσείων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση "και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
εθνικούς πόρους. Οι δεκατέσσερις θεματικές ενότητες του κόμβου βασίζονται στο εκπαιδευτικό
υλικό που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της
Διεύθυνσης Μουσείων από το 1985 έως σήμερα, η οποία επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο της
ανωτέρω Πράξης.
Επιπλέον, η Διεύθυνση Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μαζί με φορείς όπως πολιτιστικά και
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εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, πανεπιστήμια, επιστημονικούς οργανισμούς έχουν
δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με
παραδείγματα καλών πρακτικών για να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν
διάφορες δραστηριότητες στο πρόγραμμα σπουδών που σχετίζεται με την πολιτιστική
κληρονομιά. http://ayla.culture.gr/educational-material/
Το ελληνικό τμήμα του ICOM διοργανώνει επίσης πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταξύ
άλλων, έχει οργανώσει Ομάδα Εργασίας για τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στα Μουσεία
(CECA). Το CECA λειτουργεί από το 1986 ως φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και απόψεων
για τις διάφορες μορφές μουσειακής εκπαίδευσης, τα υπάρχοντα προβλήματα, τις δυνατότητες
και τις προοπτικές. Μέσω τακτικών συναντήσεων, η CECA συγκεντρώνει επαγγελματίες
μουσειακής εκπαίδευσης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτές οι συναντήσεις
παρουσιάζουν τρέχουσες μουσειακές ερμηνευτικές δραστηριότητες για διάφορες κατηγορίες
κοινού, καθώς και νέο εκπαιδευτικό υλικό, όπως μουσειοσκευές, εκπαιδευτικούς φακέλους,
έντυπα ή ψηφιακά προϊόντα.
Το CECA διοργανώνει επίσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «The School Adopts a Monument» (1995-1997) στο οποίο συμμετείχαν δέκα σχολεία
στην Αθήνα. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σήμερα σε πολλά σχολεία της χώρας.
Από το 1988 έως το 2002 διοργανώθηκε το Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Μουσείο – Σχολείο», σε
συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, σε διαφορετικό νομό της χώρας. Το
πρόγραμμα αυτό έχει συμβάλει σημαντικά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό και η
φιλοσοφία αυτού του προγράμματος βασίζεται σε σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις
που διοργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο με πρωτοβουλία Μουσείων, Διευθύνσεων
Αρχαιοτήτων, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τοπικούς πολιτιστικούς
φορείς.
Το 2011 ξεκίνησε ένα εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με
τίτλο «Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης» και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στην πιλοτική φάση του προγράμματος συμμετείχαν 8.000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ δημιουργήθηκε ένα αξιόλογο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό
υλικό. Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού που
δημιουργήθηκε ήταν:
• Πολιτιστικά προγράμματα (εγχειρίδιο 200 σελίδων - συμπεριλαμβανομένων των σελίδων του
βασικού εκπαιδευτικού υλικού)
• Αξιοποίηση των Τεχνών στην εκπαίδευση (ένα εγχειρίδιο 300 σελίδων - συμπεριλαμβανομένων
των σελίδων της βασικής εκπαίδευσης ).
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• Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (εγχειρίδιο 200 σελίδων).
Μεταξύ 2011-2013, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων
σπουδών με στόχο την εισαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Τα νέα
σχολικά προγράμματα γράφτηκαν και ήταν έτοιμα να εφαρμοστούν, αλλά το πρόγραμμα
σταμάτησε πριν εφαρμοστεί.
Στη δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, υπάρχει βάσει νόμου, σε κάθε Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Υπεύθυνος Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είναι η
ενημέρωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε πολιτιστικά θέματα και η ενίσχυση της
συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε πολιτιστικά και καλλιτεχνικά έργα. Τέλος, τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε όλα τα ελληνικά μουσεία πρέπει να εγκριθούν
από το Υπουργείο Παιδείας..
•

Ισπανία

Η πολιτιστική εκπαίδευση στην Ισπανία είναι ένας σχετικά πρόσφατος κλάδος, ως αποτέλεσμα
μιας ανησυχίας για τη βελτίωση της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο πολύ που ο
Fontal (2014) μιλάει με όρους αναδυόμενης πειθαρχίας που αναφέρεται στη διασπορά έρευνας,
δράσεων, πόρων. και υλικά που απαιτούν συλλογή, κατηγοριοποίηση και συντονισμό με αυτόν
τον τρόπο. Ωστόσο, η ανάγκη για Εκπαίδευση Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο με το οποίο
ασχολούμαστε είναι πραγματική απαίτηση, αν αναλογιστούμε τον τεράστιο πλούτο της
κληρονομιάς στον παγκόσμιο κατάλογο που καταρτίστηκε από την UNESCO, ο οποίος δείχνει πώς
"actualmente España ocupa la tercera posición, ascendiendo el número de bienes Cultureles
protegidos a un total de 61.352 y 46 bienes Patrimonio Mundial» (Fontal, 2018, σελ. 8).
Για τη διαχείριση αυτού του μεγάλου όγκου κληρονομιάς, δύο σημαντικές πρωτοβουλίες έχουν
δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη του Ministryios de Educación, Cultura y
Deporte y de Ciencia e Innovación35, προσπαθώντας να αρθρώσει την εκπαίδευση για την
κληρονομιά από μια ολιστική προσέγγιση, ώστε να διαφορετικές έννοιες και πραγματικότητες
εξετάζονται από την ποικιλομορφία των περιουσιακών στοιχείων κληρονομιάς, τους
εμπλεκόμενους παράγοντες και το πλήθος.
Από τη μία, ξεχωρίζει ο σχεδιασμός ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, το Plan Nacional de
Educación y Patrimonio (PNyP)36 (Domingo, Fontal, Cirujano y Ballesteros, 2013) το οποίο, από
φιλόδοξη σκοπιά, προσπαθεί να συνδυάσει την κληρονομιά εκπαίδευση με την τρέχουσα
πραγματικότητα, εντοπίζοντας δυνατά και αδύνατα σημεία. Από την άλλη πλευρά, η πρόοδος σε
αυτόν τον τομέα έχει παγιωθεί χάρη στην έναρξη το 2010 του Observatorio de Educación
Patrimonial en España (OEPE)37, το οποίο επιτρέπει τη συλλογή έρευνας, υλικών και πόρων που
είναι καθοριστικά για τη βελτίωση, την εξέλιξη και διάδοση της Εκπαίδευσης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Como podemos advertir, los dos grandes instrumentos con que cuenta España en materia de
Educación Patrimonial -Plan Nacional y Observatorio-, se generan desde el ámbito institucional,
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concretamente desde dos Ministerios del Gobierno (Educación Call Gobierno (Εκπαιδευτικό
Σχέδιο, Εθνικό Σχέδιο και Παρατηρητήριο; Ciencia e Innovación, en el caso del Observatorio) y se
sitúan en órganos que coordinan al Estado con las Comunidades autónomas (Consejo del
Patrimonio Histórico, Comisión de Seguimiento del PNEyP, grupo interuniversitari de PE, grupo
interuniversitario de PE, et al. a dos niveles de legislación y concreción. (Fontal e Ibáñez, 2015, σελ.
18).

Σχήμα 1. Σχέδιο Πολιτιστική Εκπαίδευσης στην Ισπανία
Source: Fontal e Ibáñez (2015)

Το Εθνικό Σχέδιο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού γεννήθηκε μετά από διαφορετικά εθνικά σχέδια
πολιτιστικής κληρονομιάς (Planes Nacionales de Patrimonio Cultural) που δημιουργήθηκαν από
τη δεκαετία του ογδόντα και ως συνέπεια μιας συνάφειας αναθεωρήσεων του ίδιου που ξεκίνησε
το 2010 (Domingo et al., 2013). Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τους επίσημους, μη τυπικούς και
άτυπους τομείς της εκπαίδευσης, προτείνει μια σειρά στόχων μεταξύ των οποίων επισημαίνουμε
- Ο ορισμός των θεωρητικών βάσεων και κριτηρίων για τον κλάδο της εκπαίδευσης στην
κληρονομιά στην Ισπανία.
- Την εφαρμογή των εκπαιδευτικών κανονισμών, προκειμένου να ευνοηθεί η διδακτέα εισαγωγή
περιεχομένων που σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά, τη διατήρηση, την αποτίμησή της
και τη δημόσια απόλαυσή της.
- Η δημιουργία συντονιστικών οργάνων που εγγυώνται τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και
υπευθύνων πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της εκπαίδευσης για την πολιτιστική
κληρονομιά.
- Η προώθηση της ισπανικής συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης στην
κληρονομιά, προωθώντας την ενσωμάτωσή της σε πολιτικές και δίκτυα υπερεθνικού χαρακτήρα.
(Domingo et al., 2013)
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Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις γραμμές δράσης που
επιδιώκουν να εγγυηθούν το παγκόσμιο έργο για την εκπαίδευση στην κληρονομιά: έρευνα και
καινοτομία στην εκπαίδευση για την κληρονομιά. κατάρτιση εκπαιδευτικών και διαχειριστών
πολιτιστικών αγαθών· και διάδοση προτάσεων.
Το El Observatorio de Educación Patrimonial en España (ΟΕΠΕ) έχει γίνει ένα ουσιαστικό όργανο
για τη διαπίστωση της τρέχουσας κατάστασης της Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και,
παρόλο που στην αρχική του φάση προσπαθεί να διαγνώσει και να αναλύσει αυτήν την
κατάσταση, στην πορεία έχουν εναλλάσσονται διάφορα έργα που καθιστούν δυνατή να
δημιουργήσει μια πολύ πιο περίπλοκη δομή ικανή: συστηματοποίηση διαδικασιών, συμβολή
στην επιστημονική διάδοση, δημιουργία δικτύων εργασίας ή αξιολόγηση προγραμμάτων, που
αποτελεί αποφασιστικό ορόσημο για την εξέλιξη της Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην
Ισπανία. Σε σχέση με την ΟΕΠΕ, η εξωτερική της ιστοσελίδα (www.oepe.es) ξεχωρίζει ως σημείο
συνάντησης και για τη διάδοση και δημιουργία δικτύων σε σχέση με την κληρονομιά.
Οι δράσεις εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά στο ισπανικό πλαίσιο είναι πολύ
διαφορετικές και, όπως αποδεικνύεται από την ΟΕΠΕ, περιλαμβάνουν τόσο επίσημες όσο και μη
τυπικές δράσεις που, χάρη στο Παρατηρητήριο, μπορούν να καταχωρηθούν.
Desde 2010, el observatorio ha generado una base de datos (BdD OEPE) con más de 1.200
entradas, que inventaría hasta 19 tipologías educativas de programas sobre educación patrimonial
diseñados einteraled e implementados entradas, que inventaría hasta referencias desde 1998.
(Fontal e Ibáñez, 2015, σελ. 24)
Στην Comunidad Autonónoma de Andalucía39, και εντός του εθνικού πλαισίου που περιγράφεται
παραπάνω, οι δράσεις που σχετίζονται με την Εκπαίδευση στην Κληρονομιά διοχετεύονται μέσω
του Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico40. Με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζει το Πολιτιστικό
Πρόγραμμα «Vivir y Sentir el Patrimonio41», το οποίο αποτελεί μέρος του «Programas para la
Innovación Educativa42» της Consejería de Educación y Deporte43 και εκείνο το μέρος του
ισπανικού εκπαιδευτικού σχεδίου κληρονομιάς (PNEyP).
Από τοπικής σκοπιάς, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά, μαζί με την πλούσια ιστορική
κληρονομιά της Μάλαγα, στην εκθετική ανάπτυξη της πολιτιστικής προσφοράς της πόλης τα
τελευταία χρόνια, η οποία ξεκίνησε με το άνοιγμα του Museo Picasso Málaga44 (MPM) το 2003.
Σε αυτό το πρώτο ορόσημο πρέπει να προσθέσουμε την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων όπως
το Proyecto MAUS και ειδικότερα τον οικισμό στην πόλη των κεντρικών γραφείων των διεθνών
μουσείων ή, αυτό που οι Silva και Fernandez (2017) αποκαλούν mini franquicias τους όπως το
Museo Ruso45 στο Το 2015, το Centro Pompidou Málaga46 την ίδια χρονιά και το Museo Carmen
Thyssen Málaga47 άνοιξαν το 2011. Σε αυτό το φαινόμενο πρέπει να προσθέσουμε το 2016 τα
εγκαίνια του Museo de Málaga48 που τοποθετήθηκε σε ένα ιστορικό κτίριο.
Η δέσμευση για τον πολιτιστικό τουρισμό στη Μάλαγα τα τελευταία χρόνια είναι διαβόητη
(García y García, 2015) και σε αυτήν την αύξηση του αριθμού των μουσείων - επί του παρόντος
4049 - προστίθεται μια στρατηγική για την ενίσχυση της επωνυμίας Málaga Ciudad de los Museos
ως στρατηγική δράση το δημοτικό τμήμα τουρισμού.
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UFFIZI GALLERIES
Education Department
IT – Firenze Italy
www.uffizi.it

CENTRO MACHIAVELLI
Training Agency and EU Projects Dept.
IT – Firenze Italy
www.centromachiavelli.it

MARCO POLO
Istituto Tecnico per il Turismo
IT – Firenze Italy
www.ittmarcopolo.edu.it

EKEDISY
School Life and Education Museum
GR – Athens Greece
www.ekedisy.gr/en

UNIVERSIDAD DE MÀLAGA
ES – Malaga Spain
www.uma.es
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