Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ παρουσίασε το έργο
“Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking & media literacyCrAL” στην εκδήλωση “DAISSy Days 2021”
Η Eρευνητική Oμάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) φορέας εταίρος στην
Ελλάδα, παρουσίασε το έργο “Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media
literacy” (CrAL) στην εκδήλωση DAISSy Days 2021. Κατά την διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης (14-16
Οκτωβρίου 2021), η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού των Erasmus Days
2021, παρουσιάστηκε το πανόραμα των δράσεων της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ. Το έργο CrAL
παρουσιάστηκε την Παρασκευή 14-10-2021 στην πρώτη συνεδρία της εκδήλωσης και είχε ως θέμα
«Γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα και ενίσχυση της συμπερίληψης». Στην διάρκεια της συνεδρίας
παρουσιάστηκαν έργα και συγκεκριμένα εργαλεία που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και αφορούν
τομείς όπως ο γραμματισμός στα μέσα δικτύωσης και ενημέρωσης, ο διαδικτυακός λόγος μίσους, κ.ά.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε εκτενής αναφορά στο τριετές και συγχρηματοδοτούμενο από το
Πρόγραμμα Erasmus+/KA3/ Social inclusion in the fields of education, training and youth έργο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώθηκε ότι το έργο Cral απευθύνεται σε νέους και νέες (ηλικίας 14-19 ετών) και
επιδιώκει να τους/τις ενισχύσει ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν εκ νέου και να ηγηθούν της παραγωγής
οπτικοακουστικού περιεχομένου για σύγχρονα θέματα του ενδιαφέροντός τους.
Επίσης, σημειώθηκαν τα πολλαπλά οφέλη από την υλοποίηση του έργου, τόσο στο επίπεδο της
εκπαιδευτικής κοινότητας -εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών, γονέων και της τοπικής κοινωνίαςόσο στο επίπεδο της διαμόρφωσης μιας πρότασης μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής πολιτικής της
οπτικοακουστικής παιδείας των νέων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καθοριστικής σημασίας συνεισφορά της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του
ΕΑΠ, η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλα τα πακέτα εργασίας του έργου, ενώ έχει αναλάβει:
1. Tην ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του έργου CrAL (Πακέτο Εργασίας 3) στην οποία θα
διατεθεί το πολύγλωσσο και πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την εκπαίδευση των
εκπαιδευτών/τριών. Μικτής μορφής εκπαίδευση θα παρασχεθεί σε εκπαιδευτικούς της
Δ/βάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές/τριες μη τυπικών περιβαλλόντων προκειμένου να
διδάξουν με την σειρά τους μαθητές και μαθήτριές τους στην οπτικοακουστική δημιουργική
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γραφή, ανάγνωση και παραγωγή, για την ενίσχυση της ενεργού πολιτειότητας, της
οπτικοακουστικής τους παιδείας και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και να προωθηθεί η
κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η μεταφορά της
καινοτόμου μεθοδολογίας οπτικοακουστική δημιουργική γραφή και ανάγνωση σε πέντε
διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών.
2.

Tην ανάπτυξη της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής η οποία θα συσταθεί στο
πλαίσιο του έργου και θα επικεντρωθεί στην διαμοίραση γνώσης και πληροφορίας για το θέμα της
οπτικοακουστικής παιδείας όπως επίσης στην παραγωγή γνώσης και

3.

την Δημιουργία μιας Διαδικτυακής Έκθεσης (Showcase) για την ανάρτηση όλων των
οπτικοακουστικών περιεχομένων (βίντεο, ταινιών μικρού μήκους, συνεντεύξεων) τα οποία θα
παραχθούν από νέους και νέες κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Με αυτόν τον τρόπο
θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της κοινωνικής και δημοκρατικής συμμετοχής των νέων σε τρέχοντα
θέματα του αναδυόμενου κοινωνικού διαλόγου.

Επισημάνθηκε ακόμη, ότι η

DAISSy συμμετέχει ακόμη στην ανάπτυξη του Σχεδίου Διασφάλισης

Ποιότητας, ως υπεύθυνος φορέας, στην ανάπτυξη του πολύ-γλωσσικού εκπαιδευτικού προγράμματος,
στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση και
αξιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων του έργου. Η παρουσίαση του έργου, το οποίο πρόκειται να αρχίσει
την πιλοτική του εφαρμογή με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών/τριών τον Ιούνιο- Ιούλιο του 2022,
προκάλεσε το ενδιαφέρον και την προσοχή των συμμετεχόντων/ουσών της εκδήλωσης και έλαβε θετικά
σχόλια από την συντονίστρια της συνεδρίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία DAISSy days 2021 αναρτήθηκε στον χάρτη της 5ης κατά σειρά
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού θεσμού Erasmus+ days.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CrAL και άλλες δράσεις της Eρευνητικής Oμάδας
DAISSy:
Website : http://daissy.eap.gr, http://daissy.eap.gr/en/projects/cral/
Facebook : @DAISSyResearchGroup
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter

: https://twitter.com/daissy_research

Instagram: @daissy_researchgroup
Email

: info@daissy.eap.gr
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To έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το συμφωνητικό επιχορήγησης
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