Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δυνατότητες Αφήγησης μέσω της Ευρωπαϊκής
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Δωρεάν διαδικτυακό Σεμινάριο προς όλους τους
Εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Κύπρου
15 Απριλίου 2021, 17:00-18:30 (ώρα Κύπρου)
H Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου (TEΠΑΚ), η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, η Europeana (Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη), το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με όλες τις εκπαιδευτικές
οργανώσεις της Κύπρου (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ), διοργανώνουν ένα μοναδικό σεμινάριο για τα
δεδομένα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης.
Το διαδικτυακό σεμινάριο, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής, Μέσης και
Τεχνικής Εκπαίδευσης της Κύπρου και η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Να τονιστεί ότι είναι η πρώτη
φορά που η μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη στην πολιτιστική κληρονομιά στον κόσμο (Europeana),
θα ενημερώσει όλους τους εκπαιδευτικούς ενός κράτους μέλους της ΕΕ.
Είναι αδιαμφησβήτητο πως η μεγαλύτερη πρόκληση τον τελευταίο ένα χρόνο από την έναρξη της
πανδημίας του Κορονοϊού (Covid-19) ήταν οι τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες όλων των
εκπαιδευτικών και μαθητών σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η σημασία της ετοιμότητάς τους σε θέματα
τεχνολογίας αναδείχθηκε μέσω της πανδημίας, η οποία ανάγκασε τα σχολεία και άλλα πολιτιστικά
ιδρύματα, να βρουν λύσεις ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των εικονικών
περιηγήσεων.
Συνεπώς, αυτό το μοναδικό στο είδος του διαδικτυακό σεμινάριο, θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς
της Κύπρου να ανακαλύψουν το τεράστιο φάσμα πηγών και εξειδικευμένων δωρεάν εργαλείων για τη
διαδικτυακή μάθηση, που προσφέρει η Europeana,. Ταυτόχρονα θα ενημερωθούν σχετικά με
καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους που θα βελτιώσουν την εκπαιδευτική τους πρακτική και τις
ψηφιακές τους δεξιότητες.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο τον εορτασμών για την Ημέρα
της Ευρώπης (9/5/2021), η πολιτιστική κληρονομιά και η αφήγηση θα αναδειχθούν ως αναπόσπαστα
μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς αφηγούνται ιστορίες για
πρόσωπα ή γεγονότα, καθιστώντας τη γνώση προσιτή στους μαθητές, εμπλουτίζοντας τη μαθησιακή
τους εμπειρία και δημιουργώντας συνδέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, δηλαδή στη δική
τους καθημερινότητα.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η Europeana, αποτελεί τη μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη στον
τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομίας στον Κόσμο. Η υλοποίησή της αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια εικόνες, κείμενα,
ηχητικά αρχεία, βίντεο και 3D αντικείμενα από χιλιάδες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία,
αίθουσες τέχνης και οπτικοακουστικές συλλογές και όλο αυτό το υλικό είναι προσβάσιμο σε όλον τον
κόσμο.
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Το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τους πιο κάτω φορείς:

Είσοδος Ελεύθερη. ΕΓΓΡΑΦΗ μέχρι και τις 15 Απριλίου 2021 – 14:00
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους εγγεγραμμένους
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες.

Οι χαιρετισμοί θα είναι στα Ελληνικά και οι εισηγήσεις θα είναι στα Αγγλικά.

Γίνετε και εσείς ενεργό μέλος του μεγαλύτερου δικτύου της Europeana
με δωρεάν εγγραφή και πληροφόρηση.

Πρόγραμμα
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17:00-17:05

Marinos Ioannides, UNESCO and ERA Chairs on Digital Cultural Heritage

17:05-17:20

Welcome message by the representative of the Educational Organisations in
Cyprus
Mrs Dr. Myria Vassiliou, Chair Cyprus Greek Teacher Organisation
Welcome message by the Director of Cyprus Library
Mr. Demetris Nikolaou
Welcome message by Europeana Foundation
Mr. Harry Verwayen, General Director, Europeana
Welcome message by Cyprus University of Technology
Mr. Panayiotis Zaphiris, CUT Rector
Welcome message by the CY Parliament Chair of Committee on Educational
Affairs and Culture
Dr. Kyriakos Hadjiyiannis
Welcome message by the Permanent Secretary, Deputy Ministry of Research,
Innovation and Digital Policy
Dr. Stelios Himonas
Opening Speech by the Cyprus Minister of Education and Culture
H.E Mr. Prodromos Prodromou

17:20-17:25

Europeana Communities
Susan Hazan, Chair, Europeana Association Network (ENA)

17:25-17:45

Digital education with Europeana resources
Isabel Crespo, Business Development Coordinator, Education, Europeana
● Why digital cultural heritage for education - EU Digital education
plan - Europeana MOOC
● How to navigate Europeana.eu to find educational resources
● Europeana Classroom space and learning scenarios
● Historiana
● #reinventingBeethoven challenge

17:45-17:50

Mentimeter

17:50-18:00

Educational engagement with GIF IT UP and Europeana editorials
Maggy Szynkielewska, Content & Exhibitions Coordinator Europeana (prerecorded video)
1) GIF IT UP competition, 2) Exhibitions and blogs, 3) Create your own gallery

18:00-18:15

7 tips for good storytelling
Beth Daley, Europeana Editorial Adviser and Chair, Story-telling Task Force
conclusions of the Storytelling Task Force with an educational focus.

18:15-18:25

Build your own Micro-Story, Susan Hazan
- Using the recommendations of the Task Force build a micro-story around
your newly found castle on Europeana.eu
- Put the link to your castle in the padlet with your own micro-story
- We will save and share all the micro-stories afterwards with everyone

18:25-18:30

Castles in Cyprus - wrap up
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