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Ψηφιακή Τεχνολογία 
στην Αρχαιολογία
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Αρχαιολογία και Διαδίκτυο

τρόπο συλλογής, τυποποίησης 

και κοινοποίησης 

αρχαιολογικών δεδομένων που 

δημιουργούνται από πολλούς 

κύριους ερευνητές που 

εργάζονται σε διαφορετικά 

πεδία.
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• λίγα 

μοντέλα(πλατφόρμες) 

για την αποτελεσματική 

χρήση ψηφιακά 

αρχειοθετημένων 

αρχαιολογικών 

δεδομένων στη 

πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

• τα δύσκολα στάδια που 

σχετίζονται με τη 

μετατροπή ενός 

ερευνητικού εργαλείου 

σε ένα εργαλείο 

διδασκαλίας 

μαθαίνονται συχνά 

μεμονωμένα, με 

πολλές δοκιμές και 

λάθη. 
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Eκπαίδευση έξω από τις 
τάξεις

• θεσμικές διοικητικές αποφάσεις (δηλαδή αύξηση του αριθμού των 
μαθητών ή η πανδημία)

• πολιτιστικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη 
φυσική απόσταση 

• εκδημοκρατισμός μαθησιακών περιβαλλόντων μέσω «ανοιχτής 
εκπαίδευσης», 

• δεοντολογικής – ηθικής υποχρέωσης για προσέγγιση και 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μη παραδοσιακών 
μαθητών και δημοσίων εκδηλώσεων
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• Θεωρείται μεταξύ πολλών 
εκπαιδευτικών ότι είναι 
χαμηλότερης ποιότητας
και μπορεί ακόμη και να 
θεωρηθεί ως ένα ακόμη 
βήμα στην παρακμή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας
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προωθούν μια 

παθητική εμπειρία 

μάθησης που δεν 

εμπλέκει τον μαθητή, 

και στην καλύτερη 

περίπτωση παρέχουν 

ένα προσωρινό 

σύστημα παράδοσης 

περιεχομένου χωρίς τις 

κρίσιμες παρουσίες 

που απαιτούνται για 

αποτελεσματικά 

μαθησιακά 

περιβάλλοντα
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• ενώ η ίδια η τεχνολογία είναι 
σημαντική, οι δεξιότητες, οι 
γνώσεις, τα πλεονεκτήματα 
και οι αδυναμίες του 
εκπαιδευτικού μπορεί να είναι 
οι πιο σημαντικοί παράγοντες 
για τον καθορισμό της 
επιτυχίας ή της αποτυχίας των 
συνδυασμένων διαδικτυακών 
προσεγγίσεων
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η επιτυχημένη παιδαγωγική απαιτεί 
γνώση, σχεδιασμό και ευελιξία
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• ψηφιακή τεχνολογίας στην τάξη, και ο ψηφιακός 
γραμματισμός, απαιτούν προσεκτική εξέταση του τρόπου 
με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια τεχνολογία
και του σκοπού που θα επιτελέσει

• δημιουργία ποιοτικών εμπειριών μέσω της τεχνολογίας μάθησης 
μπορεί να είναι πρόκληση συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων 
φαντασίας και ελκυστικότητας
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Arena.edu

• H πλατφόρμα παρέχει 
συγκεκριμένα παραδείγματα 
για το πώς οι εκπαιδευτές 
μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ψηφιακά 
αρχαιολογικά δεδομένα για 
να επιτύχουν μια σειρά 
παιδαγωγικών στόχων. 

• ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 
κριτική σκέψη, την εξαγωγή 
δεδομένων, την επίλυση 
προβλημάτων και την 
επικοινωνία.
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• Αυτό είναι 
ιδιαίτερα 
σημαντικό στην 
αρχαιολογία, 
όπου οι 
άνθρωποι 
μαθαίνουν 
καλύτερα για το 
παρελθόν όταν 
γίνεται σχετικό 
με το πού 
βρίσκονται, πού 
ήταν ή που 
πηγαίνουν.

• λίστα με 
προβληματισμούς για 
όσους θέλουν να 
δημιουργήσουν 
πολιτιστικό υλικό 
εκπαιδευτικού υλικού 
χρησιμοποιώντας 
ψηφιακή τεχνολογία



15

Arena.edu

• πώς να συνδυάσουμε τους 
διαθέσιμους πολιτιστικούς 
πόρους με εκπαιδευτικούς 
στόχους. 

• δεν είναι όλα τα υλικά 
κατάλληλα για την ανάδειξη 
συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών θεμάτων



16

Arena.edu

• Το επιλεγμένο πολιτιστικό υλικό 
πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς και 
να συνδέεται με ένα ευρύτερο θέμα. 

• Οι σχεδιαστές πρέπει να είναι 
ελεύθεροι και δημιουργικοί για να 
ανακαλύψουν ποιες στρατηγικές 
λειτουργούν καλύτερα. 

• οι δραστηριότητες και οι ερωτήσεις 
μπορεί να είναι χρήσιμοι τρόποι για 
να καθοδηγήσουν τους μαθητές μέσω 
εκπαιδευτικών θεμάτων, ενώ 
ταυτόχρονα τους δίνουν ελεύθερο 
χρόνο να εξερευνήσουν ψηφιακό 
υλικό.
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Αξιολόγηση

• στάδιο που αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα του
προγράμματος σπουδών σε μια
τάξη ή σε άλλο εκπαιδευτικό
περιβάλλον.

• Μια τέτοια αξιολόγηση είναι
κρίσιμη, γιατί χωρίς αυτήν, η
πραγματική εκπαιδευτική αξία και ο
αντίκτυπος του προγράμματος
παραμένουν άγνωστα
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• Τα σχέδια που 
περιλαμβάνονται δείχνουν 
στους μαθητές πώς οι 
έννοιες που μαθαίνουν στις 
τάξεις τους σήμερα 
βοηθούν στην ερμηνεία του 
τι έκαναν άλλα άτομα στο 
παρελθόν. 

• η ψηφιακή τεχνολογία 
επιτρέπει στους μαθητές να 
συνδεθούν και να εισέλθουν 
σε αυτό το παρελθόν, 
ακόμη και όταν κάθονται 
στα γραφεία τους. 
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• από τα πρώτα έργα που χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία για 
να προσελκύσουν μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη του 
κοινού

• Η αντιστοίχηση του διαθέσιμου υλικού και του επιθυμητού
εκπαιδευτικού μηνύματος, η ισορροπία των διαδραστικών
στοιχείων και του ουσιαστικού περιεχομένου και η ανάγκη για
αξιολόγηση, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
αλληλεπίδραση με αυτού του είδους μάθησης με καινοτόμους
και εμπνευσμένους τρόπους.



Thank you!

Έρευνα

Περιβάλλον / 
Βιωσιμότητα

ΠολιτισμόςΙστορία

Γλώσσα

Εκπαίδευση 
και Μάθηση

Ανοιχτή Πρόσβαση / 
Ανοιχτή Επιστήμη
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