
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΕ1: Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ψηφιακή
πλατφόρμα και παρουσίαση πληροφοριών για
σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος  
ΑΕ2: Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για
μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού
ΑΕ3:  Οδηγός για την εφαρμογή των σύγχρονων
τεχνικών μάθησης που βασίζονται στο παιχνίδι
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Το ARCH είναι ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα που
στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών
προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη των
μαθητών για την πολιτιστική κληρονομιά,
αυξάνοντας το επίπεδο ικανοποίησής τους και
μειώνοντας τα ποσοστά  πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου.

Το ARCH  έχει στόχο να συνδυάσει τον πραγματικό
κόσμο με τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα μέσω
μιας εφαρμογής για την παρουσίαση
πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομιάς,
παράλληλα με την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
παιχνιδιού για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς κάθε χώρας.

Θα δοθεί η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να 
 συμμετάσχουν σε κάθε επίπεδο, με αποτέλεσμα
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της
εκπαίδευσης. 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥΠΟΒΑΘΡΟ

ARCH

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ
Ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού
παιχνιδιού για να βοηθήσει τους μαθητές να
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την πολιτιστική
τους κληρονομιά
Ενδυνάμωση της ομάδας-στόχου ώστε να
αποκτήσει νέες τεχνολογικές και ψηφιακές
δεξιότητες
Ευκαιρία στην ομάδα-στόχο να χρησιμοποιήσει
και να εξοικειωθεί με τα ψηφιακά εργαλεία και τις
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Δημιουργία της αίσθησης ότι ανήκουν σε μια
ευρύτερη κοινότητα.

ΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ-
ΕΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΕΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Το ARCH αποτελείται από μια σειρά
δραστηριοτήτων που θα δώσει στους μαθητές τη
δυνατότητα να αναδείξουν και να αναπτύξουν
ένα σύνολο ευκαιριών και δεξιοτήτων και  θα
τους επιτρέψει να κατανοήσουν ότι η τεχνολογία
δεν ανατρέπει την παράδοση, αλλά αντίθετα την
αναδεικνύει συμβάλλοντας στην πολιτιστική
επικοινωνία ανθρώπων και εθνών.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ARCH
πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Νοεμβρίου 2022,
στην όμορφη Πανεπιστημιούπολη της πόλης της
Μούρθια, όπου εδρεύει το University Enterprise
Foundation που είναι ο συντονιστής του έργου
και υποδέχτηκε τα μέλη των συνεργαζόμενων
οργανισμών και σχολείων του έργου. Κατά τη
διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι
μπόρεσαν να γνωριστούν μεταξύ τους και να
συζητήσουν μαζί τα πρώτα βήματα της
υλοποίησης του έργου. 

Ακολουθήστε
μας:

@ARCH
https://www.linkedin.co
m/company/archeu/


