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Στο πλαίσιο αυτό, το έργο NNC επιδιώκει να ανταποκριθεί στην 

ανάγκη ενδυνάμωσης των νεότερων γενεών ώστε να γίνουν ενεργοί 

παράγοντες ψηφιακού πολιτισμού, προωθώντας την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για τη δημιουργικότητα και τη δημιουργία περιεχομένου 

μεταξύ τους. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Όταν μιλάμε για τον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό 

νέων ανθρώπων που παράγουν το δικό τους περιεχόμενο. Κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας και των επακόλουθων “lockdowns”, η πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και η επιθυμία για ψηφιακή κουλτούρα έχει πολλαπλασιαστεί 

εκθετικά μεταξύ των νέων. Όσον αφορά τη δημιουργία περιεχομένου, 

ωστόσο, δεν σημειώθηκε η ίδια αύξηση. Ο ψηφιακός πολιτισμός είναι 

τώρα, περισσότερο από ποτέ, ένας χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για έκφραση και συμμετοχή, ωστόσο οι νέοι Ευρωπαίοι παρουσιάζουν μια 

θεμελιωδώς παθητική στάση στη σχέση τους με αυτόν. 

 
 

Επίσης, η ψηφιοποίηση του πολιτισμού αυξάνει τον κίνδυνο μεταξύ των 

λιγότερο προετοιμασμένων και εξειδικευμένων ομάδων νέων να μείνουν 

πίσω: η δημιουργικότητα και ο ψηφιακός πολιτισμός αποτελούν βασικά 

στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και είναι ιδιαίτερα 

απαραίτητα για την ενεργό συμμετοχή των νέων και την απασχολησιμότητα 

τους. 
 

 

 
1.1 Το έργο NNC 

 
Το NNC-New Normal Channel είναι ένα Erasmus+ Έργο που έχει σχεδιαστεί 

για να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων στον τομέα του 

ψηφιακού πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Το έργο υλοποιήθηκε χάρη 

στη συνεργασία διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών με συμπληρωματικές 

γνώσεις και τεχνογνωσία στον τομέα της ψηφιακής κουλτούρας, της 

δημιουργικότητας και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, για την 

επίτευξη πανευρωπαϊκής εμβέλειας και αντίκτυπου μέσω των μεγάλων  
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δικτύων των εταίρων του έργου και την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών 

στόχων, όπως αυτοί αναφέρονται στους στόχους νεολαίας 2019-2027. 

 
Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υπό το συντονισμό του 

Ινστιτούτου Νεολαίας Foral, είναι οι ακόλουθες: 

 
● Ινστιτούτο Νεολαίας Foral (IFJ) – Ισπανία  

● Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (DEPAN) – 

Ελλάδα  

● Sdruzhenie Walk Together (Association WalkTogether) - 

Βουλγαρία  

● Citizen Centre Bennohaus, Arbeitskreis Ostviertel Association 

(AKO) – Γερμανία  

● MEDIA CREATIVA 2020, S.L (MC) – Ισπανία  

● Vienna Association of Education Volunteers (VAEV) – Αυστρία  
 

 

 

  
   

Το έργο NNC επικεντρώνεται στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων για τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό μεταξύ των νέων 

ανθρώπων. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει μια 

καινοτόμος εκπαιδευτική εμπειρία που, μέσα από ένα παιχνίδι 

προσομοίωσης βασίζεται σε προκλήσεις, προσφέρει ένα διαδραστικό, 

παρακινητικό και ενδυναμωτικό περιβάλλον. 

Μέσω της NNC Εμπειρίας, οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν στο έτος 2030 

ως συνεργάτες ενός διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης, το New Normal 

Channel. Ενώ «εργάζονται» απευθείας για τον διευθυντή του καναλιού, θα 

πρέπει να αποδείξουν την αξία τους και να επιδείξουν τις δεξιότητες και τις  
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ικανότητές τους ολοκληρώνοντας μια σειρά προκλήσεων και καθηκόντων, 

όλα σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο και τον πολιτισμό. 

 
 
 

 
1.2 Ομάδα-στόχος 

 
Η κύρια ομάδα-στόχος του σχεδίου NNC είναι οι νέοι, ιδίως οι νέοι που 

διατρέχουν κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι 

ορίζονται μεταξύ 15 και 29 ετών. 

Το έργο εξετάζει επίσης τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και 

άλλους εκπροσώπους που ασχολούνται άμεσα με την κοινωνική και 

εργασιακή ένταξη, καθώς και την εκπαίδευση των νέων. Ελπίζουμε ότι 

αυτοί οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι θα βρουν στην Εμπειρία NNC 

χρήσιμο υλικό που θα μπορούσε εύκολα να μεταφερθεί στις πρωτοβουλίες 

και τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. 

 

1.3 Γιατί είναι αυτός ο οδηγός; 

 
Αυτό το έγγραφο, ο οδηγός Εμπειρίας NNC, προορίζεται να είναι ένα 

εγχειρίδιο για τη χρήση της πλατφόρμας, καθώς και ένας παιδαγωγικός 

οδηγός για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τις οργανώσεις 

που εργάζονται με τους νέους. 

Στις επόμενες σελίδες, θα βρείτε μια περιγραφή των χαρακτηριστικών της 

εμπειρίας NNC, της παιδαγωγικής προσέγγισης που εφαρμόζεται, των 

μαθησιακών στόχων, των ειδικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 

εξετάζονται, των θεματικών τομέων και θεμάτων που προτείνονται και της 

σύνδεσής τους με τις ικανότητες, καθώς και των πιθανών εφαρμογών σε 

ένα μη τυπικό και τυπικό μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και σε δια ζώσης ή 

μεικτές εκπαιδευτικές δράσεις. 
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Η Εμπειρία NNC είναι μια προσομοίωση όπου οι συμμετέχοντες 

ταξιδεύουν στο έτος 2030 και εργάζονται ως δημοσιογράφοι για το 

New Normal Channel, ένα ειδησεογραφικό κανάλι όπου μπορούν να 

μάθουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη, την ψυχαγωγία, τον 

πολιτισμό και ειδήσεις από το 2030. 

 

 

2. Η εμπειρία NNC 
 

H Εμπειρία NNC είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική εμπειρία που βασίζεται 

στην παιδαγωγική προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, η οποία 

προσφέρει στους νέους και σε όσους ασχολούνται με τη νεολαία ένα 

διαδραστικό περιβάλλον μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων δημιουργικότητας, καθώς και ψηφιακές ικανότητες που θα τους 

βοηθήσουν να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο ως κοινωνοί ψηφιακού 

πολιτισμού. 

Η εμπειρία NNC σκοπεύει να συμβάλει στην υπέρβαση του τεχνολογικού 

χάσματος που αντιμετωπίζουν ορισμένοι νέοι όσον αφορά την 

αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους και, 

ειδικότερα, στο χάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναφέρεται στην 

ικανότητα κατανόησης και δημιουργίας στον ψηφιακό κόσμο. 
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα που τους έχει 

αναθέσει ο εργοδότης τους, ο επικεφαλής περιεχομένου του καναλιού NNC, 

και να διερευνήσουν σχετικά θέματα ώστε να προετοιμάσουν περιεχόμενο 

για το κανάλι στο οποίο εργάζονται. 

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας προσομοίωσης, ο διευθυντής του 

NNC ξεκινά προσκλήσεις για συνεργάτες που, με τη μορφή προκλήσεων, 

επιτρέποντας στους υποψήφιους να γίνουν μέρος της δημοσιογραφικής 

ομάδας αυτού του μέσου ενημέρωσης. Ολοκληρώνοντας τις προτεινόμενες 

προκλήσεις, οι υποψήφιοι θα εργαστούν για τις δεξιότητες και τις 

ικανότητές τους που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο και τον πολιτισμό. 
 
 
 

2.1 Παιδαγωγική προσέγγιση 

 
Η εμπειρία NNC βασίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση της βιωματικής 

μάθησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω προσομοίωσης. 

Η βιωματική μάθηση περιλαμβάνει την εκμάθηση από την εμπειρία: 

μάθηση στην πράξη. Σύμφωνα με τον Kolb (2014), αυτός ο τύπος μάθησης 

μπορεί να οριστεί ως «η διαδικασία με την οποία η γνώση δημιουργείται 

μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας. Η γνώση προκύπτει από τους 

συνδυασμούς κατανόησης και μετασχηματισμού της εμπειρίας.» 
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Μέσω της εμπειρίας NNC, προσφέρουμε στους νέους την ευκαιρία να 

έχουν πρακτική εμπειρία στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, 

καθώς και να τους δώσουμε την ευκαιρία να βιώσουν πώς θα ήταν να 

εργαστούν για μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης. 

 

 

Αυτή η θεωρία ακολουθεί μια πιο ολιστική προσέγγιση και τονίζει πώς οι 

εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης, των περιβαλλοντικών 

παραγόντων και των συναισθημάτων, επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης. 

Η βιωματική μάθηση έχει πολλά οφέλη για τους μαθητές, επειδή τους δίνει 

την ευκαιρία να εφαρμόσουν αμέσως τη γνώση σε πραγματικές εμπειρίες, 

γεγονός που βοηθά στη βελτίωση της πληροφόρησης. Αυτό θα τους δώσει 

πραγματική πρακτική και θα τους βοηθήσει να προετοιμαστούν για τον 

πραγματικό κόσμο και το μέλλον τους. 
 
 
 

 
Οι προσομοιώσεις είναι εκπαιδευτικά σενάρια όπου οι μαθητές 

τοποθετούνται σε έναν «κόσμο» που ορίζεται από τον δημιουργό της 

προσομοίωσης και αντιπροσωπεύουν μια πραγματικότητα με την οποία 

αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Οι παράμετροι αυτού του «κόσμου» 

δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των επιθυμητών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές βιώνουν την 

πραγματικότητα του σεναρίου και συγκεντρώνουν νόημα από αυτό. 

Η προσομοίωση είναι μια μορφή βιωματικής μάθησης, η οποία 

επικεντρώνοντας στον μαθητή ταιριάζει καλά με τις αρχές της 

εποικοδομητικής μάθησης και διδασκαλίας. Οι μαθητές συχνά τις βρίσκουν 

πιο ελκυστικές από άλλες δραστηριότητες, καθώς τις βιώνουν από πρώτο 

χέρι, αντί να ακούσουν ή να δουν. 

 
 

Η Εμπειρία NNC αναδημιουργεί ένα διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας στο 

μέλλον (το έτος 2030) στο οποίο οι νέοι μπορούν να φανταστούν μια 

ουτοπική ή δυστοπική κοινωνία, ανάλογα με το επίπεδο των επιπτώσεων 

που μπορεί να έχει προκαλέσει η πανδημία Covid-19 ή πολλοί άλλοι 

παράγοντες. 

Οι προσομοιώσεις λαμβάνουν διάφορες μορφές και μπορεί να περιέχουν 

στοιχεία παιχνιδιών ή ρόλων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της 

Εμπειρίας NNC. 
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2.2 Μαθησιακοί στόχοι 

Μέσω της συμμετοχής τους στην εμπειρία, οι νέοι θα είναι σε θέση: 

Μ.Σ. 1. Αναπτύξουν την ικανότητα δημιουργικής σκέψης. 

Μ.Σ. 2. Αναπτύξουν τις δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού 

περιεχομένου. 

Μ.Σ. 3. Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ψηφιακή κουλτούρα. 

Μ.Σ. 4. Αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

Μ.Σ. 5. Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την παραπληροφόρηση και 

τις ψευδείς ειδήσεις. 

Μ.Σ. 6. Βελτιώσουν τις δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας 

τους. 

Μ.Σ. 7. Αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις που σχετίζονται με την 

ψηφιακή κουλτούρα. 

Μ.Σ. 8. Ανάπτυξη των επιχειρηματικών και ενδοεπιχειρηματικών 

ικανοτήτων τους. 

 

2.3 Στοιχεία της εμπειρίας 

 
Η Εμπειρία NNC αποτελείται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 

ζωντανέψει την προσομοίωση και να παρέχει στους συμμετέχοντες το 

απαραίτητο υλικό για να αναπτύξουν τις ψηφιακές δημιουργικές ικανότητες 

και δεξιότητες τους: την πλατφόρμα, τις προκλήσεις και το υλικό για νέους 

συνεργάτες (χάπια κατάρτισης). 

Θα βρείτε μια λεπτομερή εξήγηση για καθένα από αυτά που περιγράφεται 

παρακάτω. 

Στη Εμπειρία NNC, οι συμμετέχοντες διαδραματίζουν το ρόλο των 

δημοσιογράφων που εργάζονται για το κανάλι NNC και πρέπει να 

ολοκληρώσουν τα καθήκοντα (προκλήσεις) που τους έχει δώσει ο 

εργοδότης τους (ο διευθυντής του NNC). 
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Η πλατφόρμα  

 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της NNC Εμπειρίας αποτελεί το σημείο 

εκκίνησης για τις προκλήσεις, καθώς και το κανάλι για τη δημοσίευση 

αποτελεσμάτων / συνεισφορών από τους συμμετέχοντες και περιλαμβάνει 

όλους το υποστηρικτικό υλικό για την εμπειρία. 
 
 

 

 
Η Πλατφόρμα και όλο το περιεχόμενο είναι διαθέσιμα στις πέντε γλώσσες 

του σχήματος του Έργου: Αγγλικά, Ισπανικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά και 

Ελληνικά. Η γλώσσα μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το κουμπί της 

γλώσσας πάνω δεξιά. 
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Επιπλέον, η πλατφόρμα διαθέτει τις ακόλουθες ενότητες, στις οποίες  

μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας κλικ σε αυτές: 

• Προκλήσεις για νέους συνεργάτες: σε αυτή την ενότητα, θα 

βρείτε τις προκλήσεις για τους συμμετέχοντες, τα οποία 

ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το θέμα τους (Ειδήσεις, Πολιτισμός, 

Ψυχαγωγία και Επιστήμη). 

• Υλικό για νέους συνεργάτες: σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε 

εκπαιδευτικούς υλικό (χάπια κατάρτισης) για τους συμμετέχοντες 

που θα δημοσιευθούν σε αυτή την ενότητα. 

• Ειδήσεις, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Επιστήμη: το υλικό που 

θα δημιουργήσουν οι συμμετέχοντες δημοσιεύεται σε αυτές τις 

ενότητες, ανάλογα με το θέμα που καλύπτεται. 

• Εγχειρίδια: ο οδηγός χρήσης για τους συμμετέχοντες, που 

κατασκευάζεται σε μορφή βίντεο και ο οδηγός εμπειρίας NNC είναι 

διαθέσιμοι σε αυτήν την ενότητα. Αυτοί οι οδηγοί θα σας 

βοηθήσουν να αξιοποίησητε στο έπακρο την εμπειρία NNC 
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Οι προκλήσεις  

 
Οι προκλήσεις είναι εργασίες που ανατίθενται από τον διευθυντή του NNC, 

ως μέρος της προσομοίωσης που θέλουμε να παρέχουμε με την Εμπειρία 

NNC. Οι προκλήσεις αυτές, που παρέχονται από το εικονίδιο του  

«εργοδότη», καθοδηγούν τους νέους να εμβαθύνουν σε σχετικά θέματα και 

να μάθουν γι' αυτά με μεγαλύτερη ευκολία και κίνητρο. 

Οι προκλήσεις καλύπτουν 4 διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι βρίσκονται 

συνήθως σε πραγματικές σελίδες ειδήσεων, στο πλαίσιο της 

προσομοίωσης: Ειδήσεις, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Επιστήμη. 
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Όλες οι προκλήσεις ακολουθούν την ίδια δομή: απευθύνονται απευθείας 

στους συμμετέχοντες από τον διευθυντής του New Normal Channel, το 

οποίο θα βοηθήσει ώστε να γίνει πιο ρεαλιστική η εμπειρία και να 

εμβαθύνουν οι νέοι καθώς είναι γραμμένες από την σκοπιά ενός ατόμου 

που δίνει οδηγίες σε έναν εργαζόμενο. Αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της 

βιωματικής παιδαγωγικής προσέγγισης στην εμπειρία NNC, καθώς 

επιτρέπει στους νέους να βιώσουν πώς είναι να εργάζεσαι για κάποιον σε 

μια εταιρεία και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και 

ενδοεπιχειρηματικές τους ικανότητες. 
 
 

 

Στις προκλήσεις, ο διευθυντής ζητά από τους δημοσιογράφους να 

δημιουργήσουν υλικό για το κανάλι NNC σε 4 διαφορετικές μορφές: 
Κείμενο, βίντεο, εικόνα και ήχο. 

 
 

Εκτός από την ποικιλία των τομέων και των μορφών για τις απαντήσεις, οι 

προκλήσεις εμβαθύνουν επίσης σε ζητήματα που θα μπορούσαν να 

προκύψουν το 2030, σχετικά με θέματα που αφορούν: διακρίσεις, ρητορική 

μίσους στα μέσα ενημέρωσης, υπερθέρμανση του πλανήτη, ένταξη ... 

μεταξύ άλλων. Παρουσιάζοντας τέτοια θέματα στις προκλήσεις, δίνουμε 

στους νέους την ευκαιρία να προβληματιστούν με διασκεδαστικό και 

παρακινητικό τρόπο, γεγονός που θα τους βοηθήσει επίσης να 

διατηρήσουν τις νέες γνώσεις που έχουν αποκτήσει. 
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Υλικό για νέους συνεργάτες: Χάπια κατάρτισης  

 
Θα βρείτε τα χάπια κατάρτισης στην ενότητα "Υλικό για νέους συνεργάτες" 

της εμπειρίας NNC. 

Τα χάπια κατάρτισης είναι μια σειρά εκπαιδευτικού υλικού, σε μορφή βίντεο 

και infographic, που θα βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν μερικές από 

τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση των προκλήσεων, που 

σχετίζονται με τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. 

Τα χάπια κατάρτισης θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα: 

● Δεξιότητες παρουσίασης  

● Βασική έννοια της εγγραφής βίντεο  

● Σεναριογραφία  

● Βάσεις οπτικοακουστικών μέσων για επικοινωνία  

● Συγγραφή άρθρων  

● Επεξεργασία εικόνας  
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Η παιδαγωγική προσέγγιση για τα χάπια κατάρτισης θα είναι η 

Μικρομάθηση, επίσης γνωστή ως μάθηση «μεγέθους μπουκιάς». Η 

μικρομάθηση αναφέρεται σε μια στρατηγική μάθησης που έχει σχεδιαστεί 

χρησιμοποιώντας μια σειρά περιεχομένου σύντομης μάθησης και 

σύντομων δραστηριοτήτων (συνήθως διάρκειας περίπου 30 

δευτερολέπτων έως λίγων λεπτών) που κάνει ένα μίνι μάθημα, 

σχεδιασμένο για να ταιριάζει στα όρια του ανθρώπινου εγκεφάλου σε 

σχέση με το εύρος προσοχής του και να αποφεύγει τη γνωστική 

υπερφόρτωση. 

Η μικρομάθηση διασπά το υλικό σε σύντομα, εύπεπτα συστατικά που 

αντιμετωπίζουν έναν μόνο μαθησιακό στόχο. 

Κάθε μικρού μεγέθους μονάδα κατάρτισης στέκεται από μόνη της και 

απαντά σε μια ερώτηση ή επιλύει ένα πρόβλημα. Ενώ η μικρομάθηση 

μπορεί να λάβει μια ποικιλία άλλων μορφών (κείμενο, παιχνίδια, podcast, 

PowerPoints κ.λπ.), η έρευνα δείχνει ότι τα σύντομα βίντεο μικρομάθησης 

είναι τα πιο αποτελεσματικά και ελκυστικά μέσα. Τα περισσότερα είναι σε 

μορφή βίντεο, όπως και η περίπτωση των χαπιών κατάρτισης στην 

εμπειρία NNC. 

Η μικρομάθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή καταφέρνει να 

χρησιμοποιεί πληροφορίες και περιεχόμενο χρησιμοποιώντας 

δραστηριότητες σύντομης μάθησης με τη μορφή μίνι μαθημάτων. Με αυτόν 

τον τρόπο, η εμπειρία NNC θα είναι σε θέση να προσεγγίσει και να εμπλέξει  
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τους νέους με έναν πιο περιεκτικό τρόπο, καθώς και να αποφύγει τη 

γνωστική υπερφόρτωση και το εύρος προσοχής. 

 

3. Ικανότητες και δεξιότητες που αντιμετωπίζονται 

 
3.1 Γενική περιγραφή 

 
Η εμπειρία που παρέχετε μέσω του NNC θέλει να αντιμετωπίσει και να 

ανταποκριθεί στην ψηφιοποίηση του πολιτισμού μεταξύ των νέων, οι οποίοι 

είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένοι σε διαδικτυακές πληροφορίες, ως 

αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19. 

Το έργο New Normal Channel στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να 

είναι ενεργοί υποστηρικτές της αυθεντικής πληροφόρησης, χάρη στην 

υποστήριξη της δημιουργικότητας και των ψηφιακών εργαλείων. 

Για το λόγο αυτό, οι νέοι θα αποκτήσουν το ακόλουθο σύνολο ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων: 

• Ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης προς τις ειδήσεις και 

την κοινωνία. 

• Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω της χρήσης 

συγκεκριμένων εργαλείων, π.χ. βίντεο, εικόνες, ψηφιακές 

παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ. 

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών και ενδοεπιχειρηματικών δεξιοτήτων. 
• Βελτίωση της προσαρμοστικότητας και των ικανοτήτων ευελιξίας. 

Οι προαναφερθείσες ικανότητες και δεξιότητες αντιμετωπίζονται και 

υποστηρίζονται από μια ad hoc παιδαγωγική προσέγγιση και μια 

μεθοδολογία εργασίας που έχουν αναπτυχθεί προσεκτικά χάρη στην 

τεχνογνωσία των εταίρων του έργου. Επιπλέον, η χρήση της βιωματικής 

μάθησης και προσομοίωσης θα επιτρέψει στους νέους συμμετέχοντες να 

έχουν πρακτική εμπειρία στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, όντας 

έτσι ο πραγματικοί πρωταγωνιστές των προϊόντων που θα παραδοθούν. 

Χάρη στους προτεινόμενους θεματικούς τομείς, οι νέοι θα κληθούν να 

μοιραστούν τις απόψεις τους με σχετικά θέματα, ενδυναμώνοντάς τους έτσι 

ώστε να εμπλακούν πιο ενεργά στις σημερινές-κοινωνικές προκλήσεις. 
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3.2 Θεματικοί τομείς και θέματα που συνδέονται με τις ικανότητες 

 
Η εμπειρία NNC αναπτύσσεται μέσα σε ένα φανταστικό σενάριο: οι νέοι 

συμμετέχοντες ταξιδεύουν στο έτος 2030 και εργάζονται ως δημοσιογράφοι 

για το New Normal Channel, μια πλατφόρμα όπου μπορούν να μάθουν για 

τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τα 

τελευταία νέα από το έτος 2030. 

Η συνεργασία τους θα λάβει τη μορφή προκλήσεων, καλύπτοντας τους 

ακόλουθους βασικούς θεματικούς τομείς, όπως αναφέρεται παραπάνω: 

ειδήσεις, πολιτισμός, ψυχαγωγία και επιστήμη. 

Η επιλογή αυτών των τομέων προέρχεται από την ανάγκη ενίσχυσης της 

συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των νέων στην πληροφόρηση, καθώς 

και την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη ενός πιο κριτικού τρόπου 

προσέγγισης της κοινωνίας και των προκλήσεων της. 

Για τον λόγο αυτόν, τα θέματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη 

των προκλήσεων σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με επίκαιρα ζητήματα όπως οι 

διακρίσεις, η κοινωνική ένταξη, η ρητορική μίσους στα μέσα ενημέρωσης, 

το ψηφιακό χάσμα, η υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Οι νέοι θα εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους και θα βελτιώσουν τις 

ψηφιακές τους ικανότητες χάρη στην δημιουργία βίντεο, ηχητικών, εικόνων 

και κειμένων, ενώ παράλληλα θα διερευνήσουν και θα εμβαθύνουν στα 

προαναφερθέντα θέματα. Το NNC θα τους παρέχει καινοτόμα εργαλεία και 

μεθοδολογία που βασίζονται στη μικρομάθηση, υποστηρίζοντας έναν πιο 

παρακινητικό και διασκεδαστικό τρόπο μάθησης και προσέγγισης 

σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. 
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4. Πιθανές εφαρμογές σε ένα μη τυπικό και τυπικό μαθησιακό 

περιβάλλον 

 
Σήμερα, οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία μέσω της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου, διαχειρίζονται τη δική τους γνώση που 

αποκτούν μέσω της άτυπης μάθησης και δεν είναι πλέον καταναλωτές 

περιεχομένου αλλά παραγωγοί και εκδότες του. Ως αποτέλεσμα, οι 

παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης είναι όλο και πιο 

αναποτελεσματικές στη συμμετοχή των μαθητών και στην παρακίνηση 

τους να επιτύχουν. 

Στους σημερινούς μαθητές παρουσιάζονται εργασίες που εστιάζουν στο 

περιεχόμενο και συμμορφώνονται με τα πρότυπα που στερούνται 

πραγματικού πλαισίου και ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή. Επειδή αυτές 

οι εργασίες συχνά αποτυγχάνουν να προσελκύσουν τους μαθητές, 

μπορούν να οδηγήσουν σε μη εμπνευσμένες εργασίες και μια σταδιακή 

διαδικασία απεμπλοκής. 

Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά την (προ)ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή 

των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες, η μικρομάθηση και η μεθοδολογία 

που βασίζεται σε προκλήσεις αναδεικνύονται ως η κατάλληλη λύση 

συνδυάζοντας μη τυπικές και τυπικές δραστηριότητες μάθησης. 

Η μάθηση βάσει πρόκλησης, αντικατοπτρίζει τον χώρο εργασίας του 21ου 

αιώνα: οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν 

πραγματικά ζητήματα στο πλαίσιο της σχολικής, οικογενειακής ή τοπικής 

τους κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

νεολαίας, για να συνεργαστούν με τους νέους, πρέπει να πάρουν 

διεπιστημονικό περιεχόμενο, να το συνδέσουν με αυτό που συμβαίνει στον 

σημερινό κόσμο και να το μεταφράσουν σε μια εμπειρία όπου οι μαθητές 

κάνουν τη διαφορά στην κοινότητά τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου 

απαιτεί την υποστήριξη των μαθητών και τα κατάλληλα εργαλεία για να 

κάνουν τη δουλειά τους με επιτυχία, παρέχοντας τους παράλληλα αρκετή 

ελευθερία ώστε να είναι αυτοπαρακινούμενοι, δημιουργικοί και 

εμπνευσμένοι, και η μάθηση που βασίζεται σε προκλήσεις μπορεί να τους 

βοηθήσει σε αυτό. 

Η μικρομάθηση διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση 

αυτής της διαδικασίας στους δυνητικούς μαθητές αναλύοντας νέες έννοιες 

σε μικρά τμήματα ή χάπια περιεχομένου. Αυτές οι μικρές εκπαιδευτικές  
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μονάδες παραδίδονται στους μαθητές σταδιακά και με τρόπο που τους 

ταιριάζει. 

 
 

 
Χάρη στην προσαρμοστικότητα και την ευελιξία τους, τα χάπια 

μικρομάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε μη τυπικό όσο και σε 

τυπικό μαθησιακό περιβάλλον, αντιπροσωπεύοντας μια συγκεκριμένη 

λύση στο εύρος προσοχής των μαθητών. Η ψηφιακή μορφή επιτρέπει 

επίσης την προσβασιμότητα από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, 

δημιουργώντας έτσι περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης ακόμη και κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

 
 

Η εφαρμογή μικρομάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επωφελής για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για 

παράδειγμα, η χρήση των infographics προσφέρει μικρά κομμάτια 

πληροφοριών με πιο ελκυστικό τρόπο, λόγω της ευρείας χρήσης εικόνων, 

γραφημάτων, χρωμάτων και κειμένων. 

Η μικρομάθηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άτυπο και μη τυπικό 

μαθησιακό περιβάλλον για την καλύτερη μετάδοση και αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προκλήσεων και τη διάδοση των δημοκρατικών αξιών μεταξύ 

των νέων και των εθελοντών. Αντιπροσωπεύει επίσης μια υποστήριξη 

πολύτιμη για όλους που ασχολούνται με τον τομέα της νεολαίας και έπρεπε 

να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους διαδικτυακά λόγω της 

πανδημίας: με αυτή την έννοια, η μικρομάθηση, ειδικά με τη μορφή βίντεο, 

μπορεί να βοηθήσει στην εμπλοκή των νέων σε δραστηριότητες 

ηλεκτρονικού εθελοντισμού. 


