Συμμετοχή των ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο πιλοτικό πρόγραμμα του
ερευνητικού έργου Europeana DSI2.
europeana-for-teachers
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (www.eellak.gr), στο Πλαίσιο
Συνεργασίας του με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επέλεξε
έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης δύο εκπαιδευτικούς πανελλαδικά, έναν από
την Πρωτοβάθμια και έναν από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να
εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο πιλοτικό πρόγραμμα του ερευνητικού
έργου Europeana DSI2.
Μετά από αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής είκοσι (20) εκπαιδευτικοί διάφορων
ειδικοτήτων από 10 χώρες της Ε.Ε. συμμετείχαν στην πρώτη πιλοτική φάση του
προγράμματος, σε ένα εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2016
στο Εργαστήριο Προχωρημένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής του
Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου European Schoolnet (EUN) στις Βρυξέλλες.

Το Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά του Πανεπιστημίου Αθηνών
εκπροσωπήθηκαν από την εκπαιδευτικό Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα, Δασκάλα
της Δ2 Τάξης η οποία ενημερώθηκε για την ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana
http://www.europeana.eu/.
Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη συγκεντρώνει διαρκώς σε μια πολύγλωσση πύλη
παγκοσμίου ιστού , http://www.europeana.eu/portal/el πολύτιμο και σπάνιο
ψηφιακό υλικό της ευρωπαϊκής ιστορίας και της πολιτιστικής της κληρονομιάς,
προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση του περιεχομένου της σε όλους. Η συλλογή
περιλαμβάνει περισσότερα από 50 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα τεκμήρια που
προέρχονται από εθνικές βιβλιοθήκες όπως η Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο,
το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, από πολιτιστικά ιδρύματα της Ευρώπης:
έργα τέχνης, κείμενα, ταινίες, ιδιωτικές συλλογές, φωτογραφίες, εφημερίδες,

προσωπικές αλληλογραφίες και αποσπάσματα ημερολογίων,
ηχογραφήσεις, αυθεντικά χειρόγραφα, βίντεο, βιβλία κλπ.

χάρτες,

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δοκιμάστηκαν επιτυχώς διάφορα παιδαγωγικά
σενάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν εξειδικευμένα
λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα, http://labs.europeana.eu/
προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του περιεχόμενου της Europeana
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας την πύλη παγκοσμίου ιστού
(www) της Europeana και την υπηρεσία Learning Resource Exchange
(LRE) εξοικειώθηκαν σε αποτελεσματικούς τρόπους αναζήτησης, επεξεργασίας,
αναδημοσίευσης και εμπλουτισμού περιεχομένου καθώς και στην προσαρμογή του
σχετικού υλικού σε ανάλογα μαθήματα της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία
δραστηριοποιούνται.
Κύριος σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι η εφαρμογή και η αξιοποίηση
των προτεινόμενων σεναρίων και τεχνικών στην διδακτική πρακτική συμβατών
μαθημάτων των εκπαιδευτικών από τα συμμετέχοντα ιδρύματα καθώς επίσης και η
εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της χρήσης τους τόσο
για τα εργαλεία λογισμικών της πλατφόρμας Europeana όσο και για την δυνατότητα
αξιοποίησης του ψηφιοποιημένου υλικού της στην προώθηση της εκπαίδευσης σε
θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η αξιοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών στην
εκπαίδευση, όπως η πλατφόρμα Europeana, αποτελούν πηγή έμπνευσης και
δημιουργίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους εκπαιδευομένους.
Εκτιμάται ότι αντίστοιχες δράσεις οφείλουν και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της σχολικής πραγματικότητας.

