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φιλοσοφία

Ευρώπη

• Μέρος της συνολικής 
ψηφιακής 
στρατηγικής του OCC 

• Έμφαση στο νεανικό 
κοινό

• Εμβάθυνση της 
ψηφιακής 
ταυτότητας του OCC 

• Τέχνη με το κοινό, όχι 
μόνο για το κοινό 

• Υπηρεσίες προς 
δημιουργούς 

• Δικτύωση 
• Ανοικτό Περιεχόμενο 
και εργαλεία 

Ελλάδα

Εξωστρέφεια

Εκπαίδευση 



Kυνήγι 
Θησαυρού

• Σκοπός: εξοικείωση τα δημιουργικά επαγγέλματα 
που σχετίζονται στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

• Κοινό: παιδιά που θέλουν να εξοικειωθούν με το 
σχεδιασμό μιας παράστασης 

• Εκμάθηση μέσα από παιχνίδι
• Ευρηματικό Σενάριο για την εκμάθηση των 
βασικών στοιχείων που κάνουν μια παράσταση 
πραγματικότητα



zoomnet.sgt.gr

http://zoomnet.sgt.gr


zoomnet.sgt.gr

http://zoomnet.sgt.gr


zoomnet.sgt.gr

• Σκοπός: συνέχεια των δράσεων σε φυσικό χώρο 
που δίνουν πρόσβαση στα παρασκήνια 

• Κοινό: παιδιά που θέλουν να εξοικειωθούν με το 
σχεδιασμό μιας παράστασης 

• Sign On από κοινωνικά δίκτυα
• Δημιουργία φακέλου για εκπαιδευτικά projects
• Παρακολούθηση μαθήματος και καταγραφή 
προόδου 

• Εκπαιδευτικό υλικό για τα καλλιτεχνικά 
επαγγέλματα 

http://zoomnet.sgt.gr


mydesign.sgt.gr

• Σκοπός: Εξοικείωση με σχεδιαστικά και άλλα ανοιχτά 
εργαλεία για την επεξεργασία εικαστικών μερών μιας 
εκδήλωσης 

• Κοινό: οποιοσδήποτε θέλει να μάθει πως να 
χρησιμοποιεί ανοικτά εργαλεία για τη δημιουργία 
περιεχομένου 

• Δημιουργία μαθημάτων για την επεξεργασία 
περιεχομένου 
• web development 
• Video editing 
• Motion Graphics 
• graphic design 
• radio spot 
• sound design



mydesign.sgt.gr



CrowdSourcing.sgt.gr

• Σκοπός:Ένα κοινωνικό δίκτυο για την συλλογική 
επιμέλεια περιεχομένου και την επικοινωνία των 
καλλιτεχνών. 

• Κοινό: νέοι δημιουργοί 
• Έμφαση στο ανθρωποδίκτυο των καλλιτεχνών 
• Πρόσβαση σε εμπειρία και γνώση που έχουν 
καθιερωμένοι δημιουργοί και παραγωγοί του OCC 

• Διασύνδεση με Κοινωνικά Δίκτυα 

http://crowdsourcing.sgt.gr


• Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες 
• Συλλογική δημιουργικότητα και επιμέλεια 
• Συζήτηση, αξιολόγηση, σχολιασμός 

CrowdSourcing.sgt.gr

http://crowdsourcing.sgt.gr


Διαγωνισμός

• Ανοιχτές διαδικασίες 

• Εξεύρεση και ανάδειξη ταλέντου 

• Χρήση ψηφιακών υποδομών 

• Σύνδεση με διεθνή δίκτυα αξίας 

• Νέες παραγωγές και περιεχόμενο 



συμπεράσματα

• πολλαπλές πλατφόρμες 

• σύνδεση με υπάρχον περιεχόμενο/  

• ένταξη σε υπάρχουσες διαδικασίες 

• σταδιακή ανάπτυξη 

• Σύνδεση με διεθνείς πρωτοβουλίες και 
προγράμματα 



p.tsiavos@sgt.gr 

ερωτήσεις

απαντήσεις
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