
Ηπολιτιστική κληρονομιά
ψηφιακά στη σχολική τάξη
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"Virtual Museums In The 
Covid Era" (VISITOR)
Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600

www.visitor-project.eu

To Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ VISITOR
«Εικονικά Μουσεία την Εποχή του Covid”

και τα αποτελέσματά του θα σας βοηθήσουν να 
μεταφέρετε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική κληρονομιά 

ψηφιακά στην τάξη σας!

http://www.visitor-project.eu/


Στόχοι του έργου COVID- 19
Να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να
προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που επέβαλε ο
COVID-19 και είναι ακόμα επίκαιρες

VISITOR

Εικονικές Επισκέψεις σε μουσεία
να διευκολύνει τις εικονικές επισκέψεις σε μουσεία 
για τα σχολεία και να ενσωματώσει αντίστοιχες 
δραστηριότητες  στα σχολικά προγράμματα 
σπουδών. 

Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικής Κοινότητας 
με καινοτόμα εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό
Το VISITOR εισάγει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-
learning για εκπαιδευτικούς με αποστολή την 
εφαρμογή εικονικών περιηγήσεων με χρήση 
εκπαιδευτικό υλικού ψηφιακών μουσείων και άλλων 
ψηφιακών εφαρμογών.



Τα εργαλεία του VISITOR 

Ψηφιακή

Βιβλιοθήκη
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 

VISITOR,  φιλοξενεί όλα τα 
εκθέματα και τους 

μαθησιακούς πόρους 
κατηγοριοποιημένα σε ομάδες. 

Αναζήτηση βάσει φίλτρων. 

Ψηφιακή

Εφαρμογή

Υποστήριξη   εκπαιδευτικών για 
την ενσωμάτωση εικονικών 
ξεναγήσεων σε μουσεία στα 

σχέδια μαθήματός τους μέσω 
καινοτόμων προσεγγίσεων.

Διαδικτυακά Μαθήματα
για Εκπαιδευτικούς

Οι μαθητές μπορούν να 
περιηγηθούν στο μουσείο 

μέσω άβαταρ, να 
παρατηρήσουν τα εκθέματα 

που επέλεξαν οι καθηγητές, να 
απαντήσουν σε κουίζ κ.α.

Με ποια μέσα θα επιτευχθούν οι στόχοι;



Η ψηφιακή
βιβλιοθήκη
του VISITOR

https:/ / aggregator.visitor-project.eu/

https://aggregator.visitor-project.eu/


Η ψηφιακή βιβλιοθήκη VISITOR
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• σχολικό μάθημα, 
• είδος μουσείου, 
• τύπος εκθέματος, 
• ηλικιακό εύρος μαθητών, 
• εκπαιδευτικό επίπεδο, 
• περίοδο που καλύπτει το 

έκθεμα, 
• χώρα προέλευσης και 
• γλώσσα



Openness Is not Enough Without Inclusiveness: The Learning Analytics Parable HIUCICTE20227



Η ψηφιακή εφαρμογή
VISITOR

https:/ / visitor-project.eu/ game

https://visitor-project.eu/game


Η ψηφιακή 
εφαρμογή VISITOR
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3. Περιγραφή του αντικειμένου

4. Απάντηση σε κουίζ

1. Πλοήγηση 
μέσω χαρτών 

και avatar

5. Κερδίστε σήματα

6. Ολοκλήρωση 
αποστολών

2. Παρατηρήστε τα 
εκθέματα χωρισμένα σε 
διάφορες θεματικές 
αίθουσες του μουσείου.



Τα διαδικτυακά
μαθήματα

VISITOR
https:/ / edu-hub.eap.gr/

https://edu-hub.eap.gr/


Κύριος στόχος:
• να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην ενσωμάτωση εικονικών

ξεναγήσεων σε μουσεία στα σχέδια μαθήματός τους, μέσω καινοτόμων
προσεγγίσεων, π.χ:

• Πολυθεματικών έργων ψηφιακής αφήγησης (storytelling)
• Της επιστήμης των πολιτών και πολλών διαφορετικών ψηφιακών

εργαλείων
• Της ψηφιακής εφαρμογής- παιχνιδιού και της ψηφιακής

βιβλιοθήκης

Θεμελιώδης στόχος
να παρακινήσει τους μαθητές να περιηγηθούν στο ψηφιακό μουσείο, να
συγκεντρώσουν υλικό και να υλοποιήσουν τα έργα τους με βάση τις
αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και της συνεργατικής μάθησης.



Στο τέλος της κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι
(εκπαιδευτικοί) θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι παιδαγωγικές
προσεγγίσεις του VISITOR για εικονικές περιηγήσεις

• Πώς οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν τους ρόλους τους
όταν συνεργάζονται με τους μαθητές τους

• Πώς να οργανώσουν μαθητικές ομάδες με βάση ένα
μοντέλο δράσης χωρίς αποκλεισμούς

• Πώς να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία VISITOR για
πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο



Εκπαιδευτικό Υλικό 
• Τρόποι εφαρμογής (use cases)

• Σχέδια μαθήματος: Ένα πλήρες μάθημα για μια 
τάξη 

(~1 ώρα, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών 
στόχων, της εκκίνησης, της κύριας δραστηριότητας, 
της ολομέλειας της τάξης , των φύλλων εργασίας)

• Δραστηριότητες: Μια ανεξάρτητη εργασία για 
τους μαθητές 

(~0,5-1h μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή να 
ενσωματωθεί σε ένα   μάθημα)
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Τρόποι 
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Μαθημάτων

Δραστηριότητες
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Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 
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