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Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και 
η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.



Σχετικά με το έργο
Το έργο T4T - Tools4Teaching in Digital Education 
Settings επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 
εκπαιδευτών ενηλίκων και των παροχών τυπικής, 
μη τυπικής και άτυπης κατάρτισης, ώστε να 
στραφούν αποτελεσματικά προς την ψηφιακή 
εκπαίδευση και να παρέχουν το ίδιο επίπεδο 
αλληλεπίδρασης και “ανθρώπινης” εμπειρίας 
στους εκπαιδευόμενους, όπως στο φυσικό 
περιβάλλον. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η 
ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών 
ενηλίκων και των επαγγελματιών κατάρτισης να 
δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματικές 
δυναμικές ομάδες, σε ψηφιακά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, ώστε να εμπλέκουν καλύτερα τους 
διαδικτυακούς εκπαιδευόμενους. 



Στόχοι ενότητας:
Σε αυτήν την ενότητα, οι e-
εκπαιδευτές θα: 
Μάθουν για τις βασικές αρχές για την 
διατήρηση της δημιουργικότητας 
διαδικτυακά και να αποκτήσουν γνώση 
στο πως να αναπτύξουν και να 
ενισχύσουν τη δική τους δημιουργική 
διδασκαλία, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές μορφές τέχνης

Να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
πρακτικά παραδείγματα 
συνεργατικής διαδικτυακής τέχνης, 
μουσικής, χορού και θεάτρου, 
λειτουργώντας έτσι ως κίνητρο για 
τους e-εκπαιδευτές, καθηγητές και 
επαγγελματίες κατάρτισης, οι οποίοι 
θα μπορούσαν εύκολα να 
προσαρμόσουν τα παραδείγματα 
στις δικές τους πρακτικές 
διδασκαλίες και τομείς.

Να λάβουν ορισμένες χρήσιμες 
συμβουλές στο πως να διατηρήσουν τη 
συμμετοχικότητα των εκπαιδευομένων 
διαδικτυακά, μέσα από ψηφιακές 
δημιουργικές δραστηριότητες



Αποτελέσματα της 
ενότητας
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα: 

Μάθουν ποιες είναι οι βασικές αρχές της διαδικτυακής δημιουργικότητας και πως να τη διατηρήσουν σε 
διαδικτυακά περιβάλλοντα και συνδυασμένης μεθόδου διδασκαλίας
Μάθουν πως να εφαρμόσουν διαδικτυακές πολιτιστικές ασκήσεις για να δημιουργήσουν και να 
διατηρήσουν αποτελεσματικά δυναμικές των ομάδων
Μπορούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δικές τους καλλιτεχνικές δεξιότητες και τη δημιουργική 
διδασκαλία τους χρησιμοποιώντας την τέχνη, τη μουσική, το χορό και τεχνικές θεάτρου

Ενισχύσουν τις ικανότητες τους στο πως να διατηρούν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων διαδικτυακά 
μέσα από δημιουργικές ψηφιακές εμπειρίες
Εξοικειωθούν με ταιριαστά πρακτικά παραδείγματα συλλογικής διαδικτυακής τέχνης, μουσικής, χορού 
και ασκήσεων θεάτρου, που ύστερα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και να μεταφερθούν στα δικά 
τους διαδικτυακά μαθήματα.



1ο κεφάλαιο: 
Διαδικτυακή 
Δημιουργικότητα - 
Ορισμός και Βασικές 
Αρχές



Τι είναι 
δημιουργικότητα;

● Αυτό είναι “η χρήση της φαντασίας ή αυθεντικών ιδεών για 
τη δημιουργία κάτι καινούργιου ή διαφορειτικού”

● Συνήθως αφορά καλλιτέχνες, εικαστικούς, συγγραφείς, 
ποιητές, ηθοποιούς, μουσικούς και άλλες ατομικότητες, 
που δημιουργούν έργα τέχνης σε καθημερινή βάση

● Παρόλα αυτά, είναι σημαντική σε κάθε άποψη της ζωής 
μας, και όλοι κατά κάποιο τρόπο είναι δημιουργικοί στη 
δουλειά τους, ειδικά οι εκπαιδευτές που συνεχώς 
χρειάζεται να εμπνέουν, να παρακινούν και να δίνουν 
κίνητρο στους εκπαιδευόμενους τους.



Η δημιουργική 
διαδικασία:

● Είναι κυκλική κι όχι γραμμική

● Είναι συνδεδεμένη με τον πειραματισμό και τις αυτο-
προκλήσεις

● Απαιτεί ασφαλή και υποστηρικτικά περιβάλλοντα 
εκμάθησης, στα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
ελευθερώσουν τη φαντασία τους, να προκαλέσουν 
τους εαυτούς τους, να μοχθήσουν ελαφρώς, και να 
φανταστούν εκ νέου, ενώ ολοκληρώνουν την 
αποστολή τους



Πώς θα ενισχύσετε το δημιουργικό 
περιβάλλον εκμάθησης;

● Χρησιμοποιώντας διαδικτυακά ψηφιακά αινίγματα ή 
διαδικτυακούς διαμοιρασμένους πίνακες, όπου οι 
εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να φτιάξουν 
απλές γραμμικές ζωγραφιές

● Συμπεριλαμβάνοντας εικονογραφημένες έννοιες μέσω των 
οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συζητήσουν και να 
ελέγξουν το υλικό μελέτης ή μπορούν να 
ζωγραφίσουν/σκιτσάρουν/σχεδιάσουν ψηφιακές 
οπτικοακουστικές μεταφορές για τη σύλληψη της ουσίας των 
πληροφοριών που παρουσιάζονται ή για να εξερευνήσουν 
εναλλακτικές ιδέες για ένα συγκεκριμένο θέμα



Πρακτική Άσκηση: Πώς να χρησιμοποιήσετε 
τη δημιουργική διαδικασία στις εικονικές 
τάξεις;
Στάδιο σχεδιασμού: Οι e-εκπαιδευτές ζητούν από τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν 
πως προετοιμάζονται για την καλλιτεχνική δραστηριότητα, για παράδειγμα μέσα από τη λήψη 
φωτογραφιών ή ηχογραγραφήσεων ή δημιουργώντας αρχικά σκίτσα των ιδεών τους και τα 
οποία μοιραζόνται μέσα από συνεργατικό οπτικό πίνακα.
Στάδιο δημιουργίας: Οι e-εκπαιδευτές ζητούν από τους εκπαιδευόμενους να κρατήσουν ένα 
ημερολόγιο εκμάθησης την διαδικασίας, να τραβήξουν φωτογραφίες ή να μαγνητοφωνήσουν 
την πρόοδο τους. Στο τέλος αυτού του σταδίου, τους ζητούν να μοιραστούν ένα προσχέδιο του 
προϊόντους τους μέσω ενός συνεργατικού οπτικού πίνακα ή “τρέχοντας” ένα απλό 
διαδικτυακό μάθημα, όπου μπορούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δημιουργικής 
τους διαδικασίας

       Στάδιο αυτοστοχασμού και βελτίωσης: Οι e-εκπαιδευτές ζητούν από τους εκπαιδευόμενους      
      να ελέγξουν τα ημερολόγια τους και την πρόοδο τους και να σκεφτούν σχετικά με την όλη διαδικασία



2ο τμήμα: Διατηρώντας τη 
Διαδικτυακή Συμμετοχικότητα των 
Εκπαιδευομένων μέσω Δημιουργικών 
Εικονικών Δραστηριοτήτων - Κάποιες 
Χρήσιμες Συμβουλές και 
Παραδείγματα



Διαδικτυακοί ενισχυτές 
δημιουργικότητας

Πρόκειται για γρήγορες μιας φοράς 
ασκήσεις, οι οποίες βασίζονται σε 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες που 
παρακινούν τους εκπαιδευόμενους να 
συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές εμπειρίες, 
ως κομμάτι του περιεχομένου του 
μαθήματος ή μεταξύ των μαθημάτων
Βασίζονται επίσης στις αρχές του 
πειραματισμού, της εξερεύνησης και της 
αυτο-πρόκλησης και επιτρέπουν τη 
δημιουργική χρήση αντισυμβατικών μέσων 
τέχνην



Τι πρέπει να έχουν οι e-εκπαιδευτικοί στο μυαλό τους όταν 
οργανώνουν διαδικτυακούς ενισχυτές δημιουργικότητας 
για τη συμμετοχή των διαδικτυακών εκπαιδευομένων τους;  

Το αποτέλεσμα της άσκησης ζωγραφικής μπορεί να είναι κάποιο είδος ερασιτεχνικού σχεδίου σε ένα 
κομμάτι χαρτιού ή απλά κάποιες γραμμές στο διαμοιρασμένο διαδικτυακό πίνακα

Ανακαλύπτοντας κατάλληλα υλικά στο σπίτι ή προσαρμόζοντας το σχέδιο σε ένα διαμοιρασμένο 
διαδικτυακό πίνακα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ότι σε συνθήκες δια ζώσης εκ μάθησης.

Να δώσουν την ελευθερία στους διαδικτυακούς εκπαιδευόμενους να διαλέξουν τα υλικά που θα 
χρησιμοποιήσουν και να προσεγγίσουν τη δημιουργική διαδικασία όπως προτιμούν.

Να δώσουν αρκετό χρόνο στους εκπαιδευόμενους να αλλάξουν τις διαθέσεις τους από το σοβαρό 
περιεχόμενο εκμάθησης στην δημιουργική άσκηση

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό - διασκεδάστε το!



Εύκολα παραδείγματα διαδικτυακών 
δημιουργικών ενισχυτών

Η δημιουργία κοινών διαδικτυακών κόμικ

Η αφήγηση ιστοριών με διαδικτυακά εικονογραφημένα σενάρια

Η συγγραφή ή η ερμηνεία ενός ποιήματος ή η ερμηνεία ενός τραγουδιού

Η δημιουργία ενός κοινού ψηφιακού ηχητικού συστήματος



3ο τμήμα: Η ανάπτυξη και η 
Ενίσχυση της Διαδικτυακής 
Δημιουργικότητας και των 
Καλλιτεχνικών Δεξιοτήτων 
των Εκπαιδευτών - Μερικές 
Ιδέες και Γνώσεις



Πώς μπορούν οι εκπαιδευτές να 
αναπτύξουν τη δική τους διαδικτυακή 

δημιουργικότητα;
❑ Βρείτε τι πραγματικά σας εμπνέει

❑ Μη φοβηθείτε να βγείτε έξω από τη ζώνη βολή σας

❑ Αλλάξτε την καθημερινή ρουτίνας σας όταν σχεδιάζετε και “τρέχετε” τα ψηφιακά 
μαθήματα και τα μαθήματα κατάρτισης

❑ Να είστε ανοιχτόμυαλοι και κοιτάξτε για έμπνευση παντού

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό - διασκεδάστε το! 



Είδη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
Όπως αυτά ορίζονται από το Online Career Expert Zippia  

● Δεξιότητες σχεδίου

● Δεξιότητες ζωγραφικής

● Δεξιότητες γλυπτικής

● Δεξιότητες χαρακτικής

● Δεξιότητες μουσικής σύνθεσης

● Δεξιότητες χορού

● Δεξιότητες υποκριτικής

● Δεξιότητες συγγραφής

● Δεξιότητες παραγωγής ταινιών



Πώς μπορούν οι e-εκπαιδευτές να 
ενισχύσουν την δική τους 
δημιουργικότητα και τις καλλιτεχνικές 
τους δεξιότητες;
Διατηρήστε την περιέργεια σας και κάντε το σχεδιασμό των διαδικτυακών σας 
μαθημάτων, μια δημιουργική εμπειρία.

Πειραματιστείτε με νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας και εργαλεία ενίσχυσης 
δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών κινητών και λύσεων 
συνεργατικών λογισμικών

Εκφράστε τη δημιουργική πλευρά σας

Αναπτύξτε τις καλλιτεχνικές σας δεξιότητες αλλά επίσης “αγκαλιάστε” τα όρια που 
έχετε



Διαδικτυακή δημιουργική γνώση - Η 
ζωγραφική ως διαδικασία σκέψης

Όταν χρησιμοποιείτε ζωγραφιές, doodles και απλά 
σχήματα (τετράγωνα, κύκλους, τρίγωνα, γραμμές, 
κάθετους, τόξα, και βούλες) κατά τη διαδικά 
σκέψης και εκπαίδευσης, δεν έχει να κάνει με τη 
τέχνη, αλλά με τη σκέψη και την προβολή των 
ιδεών σας στους άλλους!

Κι αυτό είναι μια προσέγγιση που ο κάθε 
εκπαιδευτής μπορεί εύκολα να κάνει στην εικονική 
ή υβριδική τάξη.



4ο τμήμα: Πρακτικά 
Παραδείγματα 
Συλλογικών 
Διαδικτυακών 
Καλλιτεχνικών 
Δραστηριοτήτων



… ενισχύει τη δημιουργική ροή των συμμετεχόντων των 
συμμετεχόντων και τους διδάσκει να εκτιμούν τις ομοιότητες 
και τις διαφορές μεταξύ τους σε μια υποστηρικτική 
ατμόσφαιρα ομαδικής δουλειάς

… εστιάζει στην συνεργασία παρά στον ανταγωνισμό και 
ισορροπεί το ατομικό ταλέντο του κάθε εκπαιδευόμενου, με 
κοινό στόχο για όλη την ομάδα

Συλλογική Τέχνη



Ορισμένες ιδέες για συλλογικές διαδικτυακές 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες

● Εναλλάξ ζωγραφική & 
ιδέες 3-D χειροτεχνιών

● Σκίτσο 60 
δευτερολέπτων

● Ζωγραφική ως 
απάντηση στο 
άκουσμα της μουσικής

● Jig zone 

● Street Art

● Μουσική Μνήμα

● BBC Instrument 
Matchup

● Μέσα στην 
Ορχήστρα

● Ο χορός 
των emojis

● Ο χορός της 
ισορροπιάς 
του βιβλίου

● Παγωμένος 
χορός

● Καρναβάλι

● Ψηφιακό 
θέατρο



Ευχαριστούμε!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


