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Ψηφιοποίηση και πολιτισμός για τις 
νέες γενεές – DiCultYouth 

4ο Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2021 

Το DiCultYouth ολοκληρώνεται αυτόν το μήνα 

Το DiCultYouth ολοκληρώνεται επίσημα με το τέλος αυτού του μήνα. Με στόχο την ανάπτυξη και περαιτέρω συνέργειες 

μεταξύ των δημιουργικών τομέων του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας και την ενίσχυση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των νέων, το έργο ανέπτυξε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένα διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα οποία αναπτύχθηκαν με βάση τα ευρήματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις πέντε 

χώρες της κοινοπραξίας. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν τα κίνητρα, τις γνώσεις και την κατανόηση 

της νεολαίας σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στο μέλλον και να στηρίξουν τους νέους 

εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. 

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 από κοινοπραξία από την Κύπρο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, την Ελλάδα 

και το Λουξεμβούργο. 

Recognising Digital Culture for New Generations 

Η Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ διοργάνωσε στις 29 Ιανουαρίου 2021 μια υβριδική εκδήλωση για να 

παρουσιάσει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα του έργου DiCultYouth. Η εκδήλωση, με τίτλο «Recognising Digital Culture for 

New Generations («Αναγνωρίζοντας την Ψηφιακή Κουλτούρα για τις Νέες Γενιές»), περιλάμβανε παρουσιάσεις και 

εργαστήρια από καθηγητές του πανεπιστημίου με εξειδίκευση στη γεωεπισκόπηση και τη γεωεντοπισμό (γεωτοποθέτηση). 

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να παρουσιάσει το έργο και τα αποτελέσματά του στους ενδιαφερόμενους φορείς και να 

προωθήσει το διαδικτυακό παιχνίδι και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον πολιτιστικό τομέα. Όσοι συμμετείχαν δια ζώσης 

στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εργαστήριο, 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικτυακής ενότητας. Ο Δρ Κάσλαβ Καλίνιτς έδωσε επίσης μια διάλεξη γύρω από το θέμα 

«Ιστορικές Πόλεις και Σύγχρονοι Επισκέπτες - Εξετάζοντας τις Δυνατότητες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης». 

DiCultYouth για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία 

Τον Δεκέμβριο του 2020, ήμασταν υπερήφανοι για την κυκλοφορία του IO3. Online training course: 

DiCultYouth for a European digital economy, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους με 

λιγότερες ευκαιρίες. 

Η ομάδα του DiCultYouth εργάστηκε σκληρά τους τελευταίους μήνες για να συντάξει 

το περιεχόμενο των ενοτήτων και να το αναπτύξει στο διαδίκτυο. Η Four Elements, ο 

Έλληνας εταίρος της κοινοπραξίας, υλοποίησε τις πιλοτικές δοκιμές του διαδικτυακού 

μαθήματος και έδωσε στην ομάδα του έργου πολύτιμα σχόλια για την ολοκλήρωση 

αυτού του μαθήματος, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα και του αντίκτυπό του για το 

μέλλον. 

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

αποτελείται από 17 ενότητες, χωρισμένες σε 

τρεις θεματικές: 

1. Εισαγωγή στην ψηφιοποίηση στον 

Πολιτιστικό Τομέα 

2. Διαχείριση Πολιτισμικής 

Κληρονομιάς 

3. Πρακτική εκπαίδευση σε νέες 

ψηφιακές τεχνολογίες 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 

προσβάσιμο τόσο σε υπολογιστή όσο και 

σε κινητή συσκευή, στην πλατφόρμα του 

έργου στο: 

https://dicultyouth.eu/platform 

  

https://dicultyouth.eu/platform
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Τελική Ηλεκτρονική Συνάντηση του έργου 

Δυστυχώς, ο Covid-19 ακύρωσε τα σχέδιά μας να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο στο Λουξεμβούργο για την τελική 

συνάντηση του έργου του DiCultYouth. Ωστόσο, με το ίδιο πνεύμα και ενθουσιασμό συναντηθήκαμε για τελευταία φορά 

στο διαδίκτυο στις 22 Ιανουαρίου για να συζητήσουμε την πρόοδο και τις τελικές δραστηριότητες του έργου και το 

Dicultyouth: Ψηφιοποίηση και πολιτισμός για τους εταίρους των νέων γενεών! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο μας μέσα από φωτογραφίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://dicultyouth.eu/el/ 

 Βρείτε μας στο Facebook: ‘DiCultYouth: Digitization and culture for new generations’ 

Εναρκτήρια διακρατική 
συνάντηση στη Λευκωσία, 
Ιανουάριος 2019

Δεύτερη συνάντηση των 
εταίρων, Ιούλιος 2019

Εκδήλωση του έργου στην 
Αθήνα, Μάρτιος 2020

3η συνάντηση του έργου στην 
Αθήνα, Μάρτιος 2020

Διαδικτυακή συνάντηση τον 
Νοέμβριο του 2020

Εργαστήρια στην εκδήλωση 
του έργου στο Νόβι Σάντ, 
Ιανουάριος 2021

https://dicultyouth.eu/el/
https://www.facebook.com/DiCultYouth/

