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Ο Πρακτικός οδηγός εργαλείων αποτελείται από διαφορετικούς πόρους 

διδασκαλίας για συνεργασία με νέους στον τομέα της επικοινωνίας. Πρόκειται για έναν 

τομέα που είναι πολύ επιθυμητός από τους νέους, που αποτελεί στοιχείο κινήτρου για 

την ένταξή τους σε μια διαμορφωτική, εκπαιδευτική ή / και επαγγελματική πορεία. 

Τα θέματα εργασίας οδηγούν σε δημοσιεύσεις και βίντεο, προϊόντα που θα 

δημιουργηθούν από όλους τους συνεργάτες σύμφωνα με τις καθορισμένες ευθύνες 

και θέματα. Τα σεμινάρια θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου και τα βίντεο 

θα είναι επίσης διαθέσιμα στο Youtube. Αυτά τα προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της 

ανάπτυξης εργαστηρίων με νέους. 

Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να αναφερθούμε στους διδακτικούς πόρους. 

Στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης από ομοτίμους αναφέραμε μεθόδους και τεχνικές, στον 

οδηγό των δεξιοτήτων  τις ικανότητες, σε αυτό το πακέτο εργαλείων καλύψαμε 

εκπαιδευτικούς πόρους. 

Οι διδακτικοί πόροι είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον 

εκπαιδευτή για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης. Η 

επικοινωνιακή θεωρία τους ορίζει ως το κανάλι μέσω του οποίου μεταδίδονται οι 

διδακτικές δραστηριότητες, είναι δηλαδή το υλικό υποστήριξης των μηνυμάτων στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας. Οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να είναι ένας πόρος εφ 

'όσον δημιουργεί μια σχέση αμοιβαίας αλληλεπίδρασης με τον μαθητή στην 

κατασκευή της γνώσης, δηλαδή είναι το μέσο για να φτάσει στο τέλος. Η ικανότητα 

των πόρων να ξυπνούν και να διεγείρουν αισθητηριακούς μηχανισμούς, ιδίως 
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οπτικοακουστικούς, βοηθούν τον μαθητή να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του με το 

να γίνει ενεργός συμμετέχων σε γνωστικές κατασκευές. 

Οι διδακτικοί πόροι έχουν τη λειτουργία της αύξησης της εμβέλειας των 

μηνυμάτων, δηλαδή, καθιστώντας μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευομένων ικανών να 

αφομοιώσουν τη γνώση. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλομορφία των πόρων, 

τόσο καλύτερη είναι η μάθηση, επειδή εάν οι νέοι δεν μπορούν να καταλάβουν με μία 

μέθοδο, η χρήση μιας δεύτερης μεθόδου μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση και να 

διορθώσει το μήνυμα για όσους έχουν ήδη καταλάβει. 

Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι πλέον απαραίτητη η χρήση νέων 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Η διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης έχει 

ήδη αφομοιώσει τη σημασία της τεχνολογίας ως διδακτικού-παιδαγωγικού εργαλείου 

στην εκπαίδευση και ως μέσου αλλαγής. 

Η εκτέλεση δυναμικών και πιο ελκυστικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων 

μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των εκπαιδευομένων που προετοιμάζονται για 

ενεργοί πολίτες και για την αγορά εργασίας. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τους πόρους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται 

σε αυτό το έργο καθώς και τη σημασία τους όσον αφορά την ένταση του χρώματος 

(μπλε), με το πιο σκούρο να είναι αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο. 

 

Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Τεχνολογίες 
πληροφορικής 

Κινούμενα 
σχέδια 

Επικοινωνία 

Μαυροπίνακας ή λευκό / 
κιμωλία ή στυλό     
Εφημερίδες, αφίσες, περιοδικά 
και βιβλία.     

Χειρόγραφα κείμενα 
    

Τηλεόραση 
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mp3, Ραδιόφωνο 
    

DVD; Preview 
    

Ψηφιακή κάμερα 
    

Υπολογιστής με προβολέα 
    

Εφαρμογές για κινητά (Android / 
Apple)     

Χαρτί, κάρτα 
    

Κόλλα, ταινία 
    

Ιστότοποι εφαρμογών (Καμβάς, 
κ.λπ.)     

 

 Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος προορίζεται να είναι όσο το δυνατόν 

πιο αντικειμενική. Αποτελείται από την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης για 

τα εργαστήρια. Αυτά τα σχέδια δημιουργήθηκαν μεταξύ ομάδων με μέλη των 

διαφόρων εταίρων, μετά από μια διαδικασία καταιγισμού ιδεών. Σε γενικές γραμμές, 

ανταποκρίνονται στον οδηγό των διαμεσολαβητών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

έργου και, από την άλλη πλευρά, αποτελούν ένα από τα συστατικά αυτού του 

πρακτικού οδηγού εργαλείων. 

Έτσι, η δραστηριότητα του "καταιγισμού ιδεών" επικεντρώθηκε στα 4 θέματα 

ανάλυσης: Βιώσιμη ανάπτυξη, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 

Κινούμενα Σχέδια και Επικοινωνία. Για καθένα από αυτά τα θέματα, αναπτύχθηκε ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης που με τον πιο ολοκληρωμένο και οριζόντιο τρόπο ήταν 

δυνατό να παρουσιάσει λύσεις και επιλογές: 

Θεματικός ορισμός 
1. Το οποίο είναι? 
2. Πώς παρουσιάζεσαι στην κοινωνία; 
3. Τι θα μάθετε; 
4. Πώς θα το μάθετε; 
5. Τι πρόκειται να διδάξουν; 

Εκπαιδευτικό σχέδιο 
1. Τεχνικές και μέθοδοι 
2. Εργαλεία 
3. Υλικό 
4. Προϊόντα εργασίας (λειτουργικά παραδείγματα) 

Πως να πάω: 
a.       Βασικές ικανότητες: 

i. Να γνωρίζεις 
ii. Μάθετε πώς να το κάνετε 
iii. Μάθετε πώς να είστε 
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b. Γενικές ικανότητες: 
i. Ακούστε / μάθετε 
ii. Ομαδική εργασία 
iii. Συναισθηματική διαχείριση 
iv. Δικτύωση 
v. Επιχειρήματα 
vi. Πώς να ορίσετε προθεσμίες και δεσμεύσεις 

c. Τεχνολογικές ικανότητες 
i. Επικοινωνία 2.0 
ii. Οπτικοακουστικά προϊόντα 
iii. Γραφικό σχέδιο 

d. Δημιουργικές ικανότητες: 
i. Δημιουργία ιδεών 
ii. Αξιολόγηση ιδεών 
iii. Κοινωνική καινοτομία 
iv. Συλλογική νοημοσύνη 
v. Ταλέντο 

Δομή του εργαστηρίου 
1. Δυναμοποίηση 7 ωρών την ημέρα 
2. Προγραμματισμός ημέρας 
3. Δραστηριότητες 
4. Οργανα; υλικό 
5. Προϊόντα / Αποτελέσματα 
6. Αξιολόγηση 
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Tutorial 1 

 

Η συγκυρία για εκπαίδευση πάνω στην βίωσιμη ανάπτυξη δεν ήταν ποτέ πιο 

επείγουσα. Τα παγκόσμια ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, απαιτούν επειγόντως 

μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μας και μια μεταμόρφωση του τρόπου σκέψης και 

δράσης. Για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή, απαιτούνται νέες δεξιότητες, αξίες και 

εκπαιδευτικά συστήματα για να ανταποκριθούν σε αυτήν την επιτακτική ανάγκη 

επίτευξης πιο βιώσιμων κοινωνιών. 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

00:30 h ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EU CITIZEN  Έννοια έργου, στόχοι, 

ευκαιρίες, αποτελέσματα 
Υπολογιστής, 
φωτογραφίες, 

σύνδεσμοι 

- 

00:30 h   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ανάλυση των εννοιών, 
των στόχων, του νέου 

προγράμματος Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, των 

αποτελεσμάτων και των 
προκλήσεων 

 
Βίντεο, 

φωτογραφίες και 
infograpics 

- 

00:30 h  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ - ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ομάδες εργασίας - 
Έρευνας στόχων βιώιμης 

ανάπτυξης 

Υπολογιστής, 
ειδήσεις, 

σύνδεσμοι 

Ο στόχος, οι πόροι, τα 
εργαλεία 

00:40h ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ Ελεύθερη έκφραση των 
εκπαιδευομένων 

Στυλό, πίνακας, 
λευκά χαρτιά 

Επιλογή απο αρχικές 15 - 20 
ιδέες,  1 ιδέα  ανά ομάδα 
εργασίας 
  

01:20 h ΔΙΑΛΟΓΟΣ Συζήτηση με τον 
θεματικό 

εμπειρογνώμονα 
(εκπαιδευτής) 

Πίνακας Αξιολόγηση της επιλεγμένης 
ιδέας ανά ομάδα εργασίας 

02:30 h ΠΑΙΧΝΙΔΙ  OPEN SPACE Open Space Methodology Υπολογιστές,πίνακας  3-5 ή 1 ιδέες 
προγραμματίζουν την 
ανάπτυξη 

01:45 h ΔΙΑΧΥΣΗ Διάδοση του 
εργαστηρίου ODS - 
χαρακτηριστικά - 

αποτελέσματα 
Η / Υ 

Υπολογιστές, τηλέφωνα  Φωτογραφίες, κείμενα, 
δημοσίευση, RR.SS 

00:30 h  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ     
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτατων από 
τις ομάδες εργασίας 

Πίνακες, υπολογιστής, 
προβολέας 

φωτογραφίες 
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Η νέα ατζέντα του 2030 για αειφόρο ανάπτυξη αντικατοπτρίζει σαφώς αυτό το 

όραμα της σημασίας μιας κατάλληλης και καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

εκπαίδευση διατυπώνεται ρητά ως αυτόνομος στόχος - Στόχος αειφόρου ανάπτυξης 

Ν.4. Πολλοί στόχοι και δείκτες που σχετίζονται με την εκπαίδευση περιλαμβάνονται 

επίσης σε άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκπαίδευση είναι από μόνη της 

ένας στόχος και ένα μέσο για την επίτευξη όλων των άλλων στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης. Δεν είναι μόνο αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και 

βασικός παράγοντας για αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση 

αποτελεί ουσιαστική στρατηγική για την επιδίωξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Όσον αφορά τους νέους, η αντίληψη της σπουδαιότητας που έχει η εκπαίδευση 

και η κατάρτιση στο προσωπικό και επαγγελματικό τους μέλλον, καθώς και οι θετικές 

συνέπειες του να γίνουν ενεργλα μέλη της κοινωνίας, ήταν το σύνθημα του 

προγράμματος Eu-citizen. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Eu-citizen στόχευσε στην 

ανάπτυξη νέων και προκλητικών μαθησιακών στόχων και περιεχομένων σε 

διαφορετικές φάσεις για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και τεχνικών ικανοτήτων των 

νέων. 

Η πρώτη φάση των δραστηριοτήτων του έργου συνίστατο στην ανάπτυξη ενός 

σεμιναρίου κατάρτισης για διαμεσολαβητές, εκπαιδευτές και επιμελητές που 

διοργανώθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2019. Αυτό το εντατικό και γόνιμο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο αναπτύχθηκε σε μορφή εργαστηρίου b-learning με στόχο να 

δημιουργήσει το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα εργασίας και κατάρτισης των 

τέσσερις κύριων θεματικών τομέων – στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ΤΠΕ, βίντεο και 

κινούμενα σχέδια - και επίσης την ανάλυση των πνευματικών αποτελεσμάτων του 

έργου, τα οποία θα αναπτυχθούν καθόλη τη διάρκεια του έργου. 
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Tutorial 2 

ICT 

ΧΡΟΝΟΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

00:30 Εισαγωγή Παρουσίαση PowerPoint PowerPoint 1. Η εξέλιξη του 
Διαδικτύου 2. Τι ισχύει το 
μέλλον 

03:30  
Δικτυακός τόπος 
. Εισαγωγή 
. Δημιουργία ιστοσελίδας 
. Wordfence 
. SEO 
. Διαχείριση 
περιεχομένου 

Παρουσίαση PowerPoint: 
 
1. πώς να ρυθμίσετε τη φιλοξενία και 
όνομα τομέα 
2. Εγκατάσταση του Wordpress 
3. Ρύθμιση θέματος 
4. Προσθήκη περιεχομένων και 
συστατικών 
5. ρύθμιση wordfence 
 
 
Κάντε μια παρουσίαση PowerPoint: 
 
πώς να χρησιμοποιήσετε το 
πρόγραμμα επεξεργασίας Elementor 
και να δημιουργήσετε περιεχόμενο 

WordPress, wordfence 
PowerPoint, Google 
Search 
Elementor 

• γιατί έχουμε έναν 
ιστότοπο 
• Δημιουργήστε έναν 
ιστότοπο / σχεδιασμό / 
ρύθμιση / πώς να 
αγοράσετε όνομα τομέα 
και φιλοξενία 
• πώς να κάνετε μια 
ιστοσελίδα ασφαλή 
•Βελτιστοποίηση  
• Ιστοσελίδα για SEO 
• πώς να διαχειρίζεστε το 
περιεχόμενο του 
ιστότοπου 

01:00 Δημιουργία πολυμέσων 
Δημιουργία 
Επεξεργασία 

δημιουργήστε υλικό πολυμέσων με 
το Photoshop / Canva 
. επεξεργαστείτε φωτογραφίες με το 
Photoshop / Canva 

Photoshop, Canva Πώς να δημιουργήσετε 
υλικό για έναν ιστότοπο 
και κοινωνικά μέσα 
. Πώς να χειριστείτε 
εικόνες (περικοπή, 
κλωνοποίηση, διαγραφή 
κλπ. Εικόνας) 

02:00 Εισαγωγή τα κοινωνικά 
δίκτυα: 
. Facebook Page 
. YouTube  
. Instagram  
. Twitter  

 Κάντε μια παρουσίαση PowerPoint 
. Πώς να δημιουργήσετε τη σελίδα 
και να τη διαχειριστείτε 
. Πώς να δημιουργήσετε λογαριασμό, 
να το διαχειριστείτε, να ανεβάσετε 
βίντεο, τη διαδικασία δημιουργίας 
εσόδων μεσω βίντεο / YouTube 
. Πώς να δημιουργήσετε λογαριασμό 
και να το διαχειριστείτε 
. Πώς να δημιουργήσετε τη σελίδα 
και να τη διαχειριστείτε 

. PowerPoint 

. Facebook account 

. Google Account 

. Instagram  

. Twitter account  

.πώς τα κοινωνικά μέσα 
αλλάζουν το μάρκετινγκ / 
λανθασμένη χρήση των 
κοινωνικών μέσων με 
πιθανό αρνητικό 
αντίκτυπο 
Πώς να δημιουργήσετε 
και να διαχειριστείτε μια 
σελίδα FB 
. Πώς να δημιουργήσετε 
και να διαχειριστείτε ένα 
κανάλι YouTube / να 
ανεβάσετε βίντεο / να 
κερδίσετε χρήματα από 
ένα κανάλι youtube 
. Πώς να δημιουργήσετε 
και να διαχειριστείτε έναν 
λογαριασμό Instagram 
. Πώς να δημιουργήσετε 
και να διαχειριστείτε έναν 
λογαριασμό Twitter 
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Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία η ψηφιακή επικοινωνία και η επικοινωνία 

δικτύου είναι όλο και πιο σημαντική. Η κυριαρχία της τεχνολογίας της πληροφορίας 

από κάθε άτομο, περισσότερο από απλή προστιθέμενη αξία, είναι πλέον μια κρίσιμη 

και βασική ικανότητα. Όσον αφορά τη μάθηση, οι τεχνολογίες της πληροφορίας 

δημιουργούν ορισμένες προκλήσεις, αφενός, η πρόσβαση σε αυτές είναι 

απλοποιημένη και παγκόσμια, αλλά από την άλλη, η πολλαπλότητα των εργαλείων 

και των μέσων επικοινωνίας και το γεγονός ότι υφίστανται συνεχείς καινοτομίες 

καθιστούν τον τομέα αυτό ιδιαίτερα πολύπλοκο. 

Πραγματοποιώντας εισαγωγή στην ιστορία του Διαδικτύου, του ψηφιακού 

μάρκετινγκ και των κοινωνικών δικτύων επιδιώξαμε να αποδείξουμε ακριβώς τα 

παραπάνω σημεία, τονίζοντας τη μεταβλητότητα των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και τη συνεχή ανακάλυψή τους. Με τα θέματα που αναπτύχθηκαν, επιδιώξαμε να 

εκπαιδεύσουμε τους μαθητές με τα βασικά εργαλεία σε διάφορους τομείς της 

τεχνολογίας της πληροφορίας, παρέχοντάς τους μια πιο ολοκληρωμένη προοπτική 

της λειτουργίας των εργαλείων που διατίθενται σήμερα, τα οποία επιτρέπουν τη 

δημιουργία επαγγελματικού περιεχομένου με ελάχιστες τεχνικές γνώσεις και σχετικά 

ομαλή καμπύλη μάθησης. 

Για το σκοπό αυτό, στο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, 

επιλέχθηκαν οι ακόλουθες τεχνολογίες: 

• Διαχειριστής περιεχομένου CMS για τη δημιουργία ιστοσελίδων / ιστότοπων 

ή πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου (Wordpress). 

• Ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο γραφιστικής, που βασίζεται σε ένα 

σύστημα προτύπων (Canva.com). 
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• Πλήρες εργαλείο γραφιστικής (GIMP, Photoshop). 

• Η χρήση οπτικής επικοινωνίας από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: Youtube, 

Facebook, Instagram, Twitter 

Ως μεθοδολογία, εκτός από την πρακτική χρήση εργαλείων και ιστοσελίδων 

από μαθητές, χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάσεις powerpoint και η χρήση βίντεο και η 

χρήση του διαδραστικού εργαλείου Mentimeter (www.menti.com). 

 

Μελλοντικά, τονίστηκε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ότι για μια 

πραγματική γνώση και πρακτική εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων, εναπόκειται 

στους μαθητές να συνεχίσουν να εξασκούνται με τα πολλαπλά εργαλεία και την 

απόκτηση νέων τεχνολογιών καθώς προκύπτουν. Αυτή η μαθησιακή διαδικασία θα 

είναι πάντα συνεχής και δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη. 
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Tutorial 3  

Κινούμενα σχέδια 

ΧΡΟΝΟΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

15 min. Παρουσίαση και 
Εισαγωγή 

η εκθετική μέθοδος · η 
μέθοδος επίδειξης · η 
ενεργή  μέθοδος 

  

2h  
Προ-κινηματογράφος: 
. βασικές έννοιες 
. παρουσίαση οπτικών 
παιχνιδιών 
. δημιουργία οπτικών 
παιχνιδιών 

Powerpoint (οθόνη 
υπολογιστή) 
Υλικά για τη δημιουργία 
κάμερας obscura 
(κάρτα χαρτιού, μαύρο 
χαρτόνι, ψαλίδι, x-acto, 
κόλλα, κόλλα ταινίας / 
φακοί / μεγεθυντικός 
φακός) 

κάμερα obscura 

4h00 Κινηματογράφος: 
. Σενάριο ταινίας* 
. Δημιουργία   storyboard 
. σενάρια και χαρακτήρες 
. σκηνοθεσία 

Εγχειρίδιο 
κινηματογράφου 
Powerpoint (οθόνη 
υπολογιστή) (τεχνικές 
κινουμένων σχεδίων, 
κλίμακα σχεδίων 
κινηματογράφου, 
πλαίσια .) 
Υλικό ταινίας: 
. υπολογιστή 
. λογισμικό κινούμενων 
σχεδίων (stopmotion) 
. έκδοση λογισμικού 
. κύτταρα 
. φωτογραφική μηχανή 
. ηχογράφηση / 
μικρόφωνο 

βίντεο ντοκιμαντέρ 
κινουμλένων σχεδιών 
μικρού μήκους 
(stopmotion) 

30 min.  Μετά την παραγωγή: 
. γραφικό σχέδιο 

 
πρότυπα δωρεάν 
λογισμικού (canvas) 

αφίσα, φυλλάδιο, 
πρόσκληση (έντυπη και 
διαδικτυακή) 

15 min. Αξιολόγηση  
Συζήτηση για τις 
ικανότητες 
. Ανασκόπηση 
δεξιοτήτων 
. Αυτονομία της 
νεολαίας μέσω: 
ατομικής και ομαδικής 
εργασίας 
. την ικανότητα 
δημιουργίας 
προσφορών ασκήσεων 
με δημιουργικό και 
πρακτικό τρόπο 
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Tutorial 4 

Επικοινωνία 

ΧΡΟΝΟΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

00:30 Παρουσίαση, 
δραστηριότητες για ζέσταμα 
, σχεδιαστική σκέψη 

η εκθετική μέθοδος · η 
μέθοδος επίδειξης · η 
ενεργή  μέθοδος, η 
συνεργατική 

Τάξη / Ανοιχτός χώρος, 
Οθόνη προβολέα 
βίντεο, Δημοσιεύση τον 
υπολογιστή, 
Παραδείγματα μέσων 
μαζικής ενημέρωσης 

Εκπαίδευση 
δεξιοτήτων 

00:30 Εισαγωγή μέσων 
. Ραδιόφωνο 
. εφημερίδα άλλα μέσα 
(κοινωνικά μέσα / 
γραφιστική) 

  

00:30 Storycube (παιχνίδι) 
(Ομιλία)  

Storycube (παιχνίδι)  
ιστορίες (βιώσιμοι 
στόχοι) 

02:00 Σενάριο ραδιοφώνου / 
Scaletta. Γλώσσα, Μουσική 
,Ηχητικά εφε ,Λέξεις, Σιωπή 

 
Λογισμικό,  
Μικρόφωνο 
Καλώδια 

  
Σενάριο ραδιοφώνου 
radiospot 

00:30 Δραστηριότητα διανομής, 
Παιχνίδι επικοινωνίας 
www.talkingpoint.org.uk 
Πρόγραμμα ραδιοφώνου 
. Συνέντευξη 
. Δημόσια συζήτηση 
. Μουσική υπόκρουση 

Εμπιστοσύνη, κίνητρα, 
συναίσθημα 

 
Εκπαίδευση 
δεξιοτήτων 

02:00 Τραγούδια που σχετίζονται 
με βιώσιμους στόχους 

 
 Tα παντα 
+ 
βιντεοκάμερα ή 
κυψελίδες 
. διαδικτυακά εργαλεία 
ραδιοφώνου: 
ivoox / spreaker 

 
Ραδιοφωνικό 
πρόγραμμα 

01:00 Αξιολόγηση Δυνατότητες συζήτησης: 
. Ανασκόπηση 
δεξιοτήτων 
. Αυτονομία της νεολαίας 
μέσω: 
. της ατομικής και 
ομαδικής εργασίας 
. την ικανότητα 
δημιουργίας προτάσεων 
ασκήσεων με 
δημιουργικό και πρακτικό 
τρόπο 

Κάρτες χαρτιού, 
περιοδικά, κόλλα, 
ψαλίδι, spotify, camvas 
(διαδικτυακό εργαλείο 
γραφιστικής) 

Kολάζ 

 

      Τα εργαστήρια κινουμένων σχεδίων και επικοινωνίας, σκοπό είχαν την 

εκπαίδευση των νέων έτσι ώστε να αναπτύξουν τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες, 

χρησιμοποιώντας διάφορες πρακτικές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων 
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και της επικοινωνίας. Και οι δύο είχαν θέμα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, που 

είχαν προηγουμένως διερευνηθεί στο εργαστήριο ανάλυσης και προβληματισμού. 

       

    Το εργαστήριο κινουμένων σχεδίων αποσκοπούσε στην ανταλλαγή γνώσεων 

πριν από τον κινηματογράφο, τη δημιουργία οπτικών παιχνιδιών – Zootrope, η 

υλοποίηση μιας ταινίας μικρού μήκους με κινούμενα σχέδια με τίτλο «Τα σκουπίδια 

δεν παγιδεύονται». 

 

    Στο εργαστήριο μέσων επικοινωνίας, κοινοποιήθηκαν βασικές γνώσεις που 

σχετίζονται με την πειθαρχία της γραφιστικής και τη διαφοροποιημένη χρήση 

διαφορετικών διαδικτυακών μέσων. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία διαφόρων αφισών για τη δημοσιοποίηση των 

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία διαφόρων αφισών για τη 

διαφήμιση της ταινίας μικρού μήκους που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο 

κινουμένων σχεδίων , τη δημιουργία ενός σεμιναρίου για την παρουσίαση του 

«Πώς να φτιάξετε ένα Zootrope», με βάση την κατασκευή τους, στο εργαστήριο 

κινουμένων σχεδίων. Τέλος, η ηχογράφηση έγινε για τον σχεδιασμό ήχου της 

ταινίας μικρού μήκους και την ηχογράφηση των μηνυμάτων που δημιούργησαν τα 

παιδιά σχετικά με τους διαφορετικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

    Εργαστήριο κινουμένων σχεδίων: στην αρχή, η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν  η εκθετική μέθοδος, κατά την ανταλλαγή  εννοιών πριν από 

τον κινηματογράφο,το ιστορικό και χρονολογικό πλαίσιο των οπτικών παιχνιδιών  

και άλλες τεχνικές όπως η διαμόρφωση και οι κλίμακες επιπέδων. Στη συνέχεια, η 
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ενεργή μέθοδος πραγματοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας οπτικών παιχνιδιών, 

συγκεκριμένα του zootrope (ένα οπτικό παιχνίδι στο οποίο τα σχήματα στο 

εσωτερικό ενός περιστρεφόμενου κυλίνδρου προβάλλονται μέσω σχισμών στην 

περιφέρεια του και εμφανίζονται σαν ένα μόνο κινούμενο σχήμα) και των 

αντίστοιχων κινούμενων δαχτυλιδιών και, τέλος, η υλοποίηση της ταινίας μικρού 

μήκους «Το σκουπίδια δεν παγιδεύονται». 

 

 

    Εργαστήριο μέσων επικοινωνίας: Η εκθετική μέθοδος πραγματοποιήθηκε 

με την ανταλλαγή βασικών εννοιών της δημιουργίας μιας διάταξης για μια αφίσα 

- καθορίζοντας τις προτεραιότητες πληροφοριών, τα περιεχόμενα για εισαγωγή, 

τη σύνοψη; ημερομηνίες, τύποι καταγραφής και άλλα οπτικά στοιχεία. 

Ταυτόχρονα, κοινοποιήθηκε ένα λογισμικό δημιουργίας γραφικών, με τίτλο 

Canva, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία δωρεάν μέσων επικοινωνίας γραφικών. 

Με την πραγματοποίηση δωρεάν ασκήσεων, χρησιμοποιώντας λογισμικό 

γραφικών, ξεκίνησε η μέθοδος επίδειξης και η ενεργός μέθοδος, η οποία στη 

συνέχεια υλοποιήθηκε με τη δημιουργία αφισών με διάφορα θέματα βιώσιμης 

ανάπτυξης και, ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε από το ίδιο λογισμικό, ένα σεμινάριο 

για την παρουσίαση του "Πώς να φτιάξετε ένα Zootrope", ουσιαστικά ένα 

σεμινάριο κάντο μόνος σου , που επεξεργάστηκε χρησιμοποιώντας φωτογραφίες 

και σημειώσεις κατά την κατασκευή του οπτικού παιχνιδιού στο εργαστήριο 

κινουμένων σχεδίων. 
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      Το θέμα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν αναμφίβολα παγκόσμια 

προτεραιότητα και πρέπει να διαδίδεται με συνέπεια ώστε η εφαρμογή του να είναι 

αποτελεσματική και όχι μόνο στα χαρτιά. Η διαμόρφωση-ενημέρωση των νέων  

είναι θεμελιώδης, καθώς είναι αυτοί που θα καθορίσουν το μέλλον. Βεβαίως, η 

ανάγκη για δεξιότητες που μεταδίδονται από τις προηγούμενες γενιές και μετράται 

από το ποιος είναι ο ρόλος μας είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάδοση καλών 

πρακτικών. Στην  συνάντηση στην Ελλάδα το σεμινάριο εμπλουτίστηκε ,τόσο από 

την ανταλλαγή εμπειριών όσο και από την  από κοινού δημιουργία εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων. 

 

 Μέσα από τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν με τους συνομηλίκους 

τους, οι νέοι ανακάλυψαν μια αποτελεσματική μάθηση της μεταδιδόμενης 

γνώσης, καλλιεργώντας την ελπίδα ότι οι πολυεπιστημονικές θεωρητικές-

πρακτικές επιστήμες δημιουργικής φύσης είναι απαραίτητες για την τόνωση και 

την παρακίνηση των νέων. 

 

Στη συνέχεια, λάβαμε θετική ανατροφοδότηση από τους νέους, καθώς η 

εκμάθηση νέων δημιουργικών τεχνικών, προκάλεσε την περιέργεια για την 

ανάπτυξη αυτού του τύπου δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στις 

επαγγελματικές τους εμπειρίες. Αποκάλυψαν την προθυμία να μάθουν 

περισσότερα, αισθανόμενοι ότι δημιουργούν μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη 

μετάδοση γνώσεων μέσω αυτού του είδους δράσεων, οι οποίες, δεδομένου ότι 

είναι κυρίως πρακτικής φύσης, προσφέρουν μεγαλύτερη συγκέντρωση και 

διαθεσιμότητα στην εκτέλεσή του. 


