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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Το From Archive to Alive θα παράξει ένα e-learning course 
για καθηγητές δευτεροβάθμιας, το οποίο θα τους δείξει 
πώς να σχεδιάζουν μαθήματα μέσω της χρήσης δωρεάν 
οπτικοακουστικών αρχείων στη σείδα www.archive.org, 
προκειμένου τα μαθήματα αυτά να γίνουν πιο ελκυστικά
και διαδραστικά.

Το Fata θα φιλοξενήσει επίσης έναν διαγωνισμό όπου 
μαθητές δευτεροβάθμιας θα δημιουργήσουν ψηφιακά 
έργα τέχνης, αντλώντας έμπνευση από υλικό του 
archive.org, που θα περιστρέφονται γύρω από τις εξής 
θεματικές:

 Κοινωνική συμπερίληψη

 Περιβαλλοντική συνείδηση

 Συμμετοχή στα κοινά

Τα έργα θα είναι είτε ατομικά είτε ομαδικά και οι νικητές 
θα αναδειχθούν μέσω ψηφοφορίας του κοινού!



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε:

✔ Μαθητές γυμνασίου & λυκείου

✔ Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας

✔ Γυμνάσια και Λύκεια



Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ART VISION



Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα ατομικής μάθησης 
(self learning) χωρισμένο σε θεματικές ενότητες 
(modules) που θα εστιάζει στην επιτυχή 
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών αρχείων από 
το archive.org.

www.archive2alive.eu



Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ



Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Υπάρχουν δύο τρόποι συμμετοχής για ένα σχολείο στο πρόγραμμα.

α)Διεξαγωγή μαθημάτων βασισμένα σε οπτικοακουστικό υλικό απ’ 
το archive.org (με βάση τις οδηγίες της μαθησιακής πλατφόρμας)

β)συμμετοχή μαθητών στον διαγωνισμό έργων ψηφιακής τέχνης 
εμπνευσμένων από το archive.org, τα οποία θα επικεντρώνονται σε:

 Κοινωνική συμπερίληψη

 Περιβαλλοντική συνείδηση

 Συμμετοχή στα κοινά

Θα υπάρχουν δύο διαγωνιστικές  κατηγορίες: ατομικών και 
συνεργατικών/ομαδικών έργων.

Οι νικητές (ένα ατομικό και ένα ομαδικό έργο) θα αναδειχθούν από 
ψηφοφορία του κοινού και θα λάβουν, ως βραβείο, δωροεπιταγές
για αγορές σε πολυκαταστήματα.



Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Όλοι/ες όσοι/ες ολοκληρώσουν την πιλοτική φάση 

θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής!



Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Για οποιαδήποτε βοήθεια κατά τη διάρκεια της 

πιλοτικής φάσης, στείλτε email στο orestis@idec.gr
ή καλέστε στο 2104286227

mailto:orestis@idec.gr
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